
لەم وتارەدا بەشێک لە تێرمەکان بە زمانی زانستی دەکار کراون، هۆکارەکەش 
ئەوەیە کە وا هەست دەکەم وشە کوردییەکان کە پێشتر بۆ ئەم تێرمانە دەکار 

کراون، لە دەرخستنی نێوەرۆک و مانای تێرمە زانستییەکانی ئەم وتارەدا الواز بن. 
کەوایە تێرمەکان وەک خۆیان دادەنێم و هیوادارم خوێنەرانم بە شرۆڤەکردنی مانای 

تێرمەکان ڕازی کردبێت. دواجار سپاسی تایبەت بۆ پرۆفسۆر »هاراڵد یارنینگ« 
لە زانکۆی ئۆسلۆ، کە لە دۆزینەوەی سەرچاوەی بەسوود بۆ نووسینی ئەم وتارە 

یارمەتیی دام و هەروەها بۆ باشتر تێگەیشتن لە دەقی سەرچاوە ئاڵمانییەکانی ئەم 
وتارە، بە پشوودرێژییەوە کاری لەگەڵ کردم.

  دەسەاڵتی چوارەم        

ڕزگار ئەمین نژاد  



پێشەکی
هاوپێوەندیی لە نێوان مێدیا، سیاسەت و گەل، 
یەکێکــە لــە بابەتە سرنجڕاکێشــەکان کە لە 
نێوەی سەدەی بیستەمەوە گرنگیی پێ دراوە. 
ئەگەرچی ئەم هاوپێوەندییە سیمبولیکە، بەاڵم 
بێکێشــەش نییە. هێندێ جار هاوئاڕاســتەن 
و هێندێ جاریش دژبەیــەک دیارن و جاری 
واشــە هاوئاڕاســتەیی و هاوپەیمانیــی مێدیا 
و سیاســەت عەینیتــر دەردەکەوێت، چونکە 
ئامانجی هەردووکیان پێوەندیسازکردن لەگەڵ 
هاوواڵتییانە. بەاڵم ئامانج و ئامێری ســازدانی 
هاوپەیوەنــدی بــەالی ئــەم دوو ئەکتەرەوە 
جیــاوازن و ئــەم جیاوازییــەش وا دەکا کە 
زۆرجار مێدیا و ئەکتەرە سیاســییەکان ڕەگژ 
یەکتر ڕاچن. هۆکارەکەش ئەوەیە کە هەردوو 
ال مەنتــق و ئەجێنــدای جیاوازیــان هەیــە. 
ســترۆکتۆری پرســیارەکە خوێندنەوەیەکــی 
ئــەم  بۆیــە  و  دەخوازێــت  کۆمەڵناســییانە 
وتارە هەوڵ دەدات تیشــک بخاتە ســەر ئەو 
هاوپێوەندییە بەرگژاوییە]١[ و لە دەالقەی چەند 
تیۆریی پێوەندیدار بەم مژارەوە خوێندنەوەیەک 
بۆ بەســتێن و هۆکارەکانی بکاتت. دیاریکردنی 
پرۆبلێمتایــز بــۆ وەهــا پرســیارێک کارێکی 
ئاســان نییە ئەگــەر لە گۆشــەنیگای تیۆریی 
»مێدیاتایزاســیۆن«]2[ و هەروەها زەروورەت و 
ئاوڕی  مێتاپرۆسێســەوە  ئەم  بەربەســتەکانی 
لــێ نەدرێتــەوە. کەوایە ئەم وتــارە لە دوای 

تێگەیشتن بۆ ئەم پرسیارە دەگەڕێ:
»تا چەنــد تیۆریــی »مێدیاتایزینگ«]٣[ و 
تیۆریی »جەغزی داخراو«]4[ دەتوانن شــرۆڤەی 
بەرگژەکانی بەردەم پێوەندیسازکردن لە نێوان 
مێدیا، ئەکتەرە ساســییەکان و گەل بکات؟ و 
پرۆســەی مێدیاتایزاسیۆن تا چەند توانیویەتی 

مێدیا وەک دەسەاڵتی چوارەم بسەلمێنێت.«
بێگومان تێگەیشــتن لــەم هاوپێوەندییە 
ئاســان نابێت ئەگەر لە کۆنتێکســتی مێدیای 
کــوردی و ئەکتەرە سیاســییەکانی کوردەوە 
چاو لــێ بکرێــت. هۆکارەکــەش ئەوەیە کە 

ئەزموونــی کاری مێدیاییــی کــورد کەمە و 
پرۆفێشــیۆناڵن.  کەمتــر  ڕۆژنامەوانەکانیــش 
بەهــۆی بارودۆخــی سیاســی و بــە تایبەت 
ڕوانینی ئەمنیەتیی ئەو واڵتانەی کوردستانیان 
بەســەردا دابەش کــراوە، ئێمــە لەگەڵ دوو 
مۆدێلــی مێدیایــی بەرەوڕوویــن: »مێدیــای 
دەسەاڵت و مێدیای بەرگری«. ئەم دۆخە وای 
کردووە کە مێدیــای بەرگری یەکێک بێت لە 
ئۆرگانەکانی حیزبــەکان. مێدیا بەناوبانگەکانی 
هەرێمی کوردســتانیش، ئێستاشــی لەگەڵدا 
بێــت نەیانتوانیوە نەبەســتراوەییی سیاســیی 
خۆیان بسەلمێنن. هەر بەم هۆکارانە، ئەم وتارە 
هــەوڵ دەدات تیۆری و ڕوانگــە جیاوازەکان 
بە شێوەیەکی گشــتی و وەک دیاردە شرۆڤە 
بکات و داوەریکردن لەســەر دۆخی سیاســی 
و مێدیاییــی کورد بە خوێنەرانــی ئەم بابەتە 

دەسپێرم. 
لەم وتارەدا بەشێک لە تێرمەکان بە زمانی 
زانستی دەکار کراون، هۆکارەکەش ئەوەیە کە 
وا هەست دەکەم وشە کوردییەکان کە پێشتر 
بۆ ئەم تێرمانە دەکار کراون، لە دەرخســتنی 
نێــوەرۆک و مانای تێرمە زانســتییەکانی ئەم 
وتارەدا الواز بن. کەوایە تێرمەکان وەک خۆیان 
دادەنێم و هیوادارم خوێنەرانم بە شرۆڤەکردنی 
مانای تێرمەکان ڕازی کردبێت. دواجار سپاسی 
تایبەت بۆ پرۆفســۆر »هاراڵــد یارنینگ«]5[ لە 
زانکۆی ئۆســلۆ، کە لە دۆزینەوەی سەرچاوەی 
بەسوود بۆ نووسینی ئەم وتارە یارمەتیی دام و 
هەروەها بۆ باشتر تێگەیشتن لە دەقی سەرچاوە 
ئاڵمانییەکانــی ئەم وتارە، بە پشــوودرێژییەوە 

کاری لەگەڵ کردم.

1- مێدیاتایزیشێن
کاتــێ شــارڵ مۆنتیســکیۆ )١68٩- ١755( 
لــە کتێبی »روح القوانین«]6[ و لە ســەردەمی 
ڕۆشنگەریدا، ئاماژە بە یاسا وەک بنەماییترین 
هــۆکار بــۆ ســەقامگرتوویی و ئاشــتی لــە 
سیستەمێکی سیاسی دەکات، لە ڕاستیدا بەم 
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تێزە ڕەهەندێــک بەنێو چەمکێکی بنەماییتردا 
لێ دەدات بە ناوی دێمۆکراســی. گەڕانەوە بۆ 
نەریتی دێمۆکراســیی ئاتێن، لە سەردەمێکدا 
کە بەشــێک لە واڵتانــی ئوروپــا و تەنانەت 
ئەمریکاش بەهۆی تەوژمی شــۆڕش و ئیدەی 
ئینقالب تووشــی ئاڵۆزی و ناســەقامگرتوویی 
بــوون، کارێکی ســادە نەبوو. ئێمــە باس لە 
سەردەمێک دەکەین کە بەشێکی جیهان لەژێر 
ســریمەی دوو نەریتی جیــاوازی بیرکردنەوە 
لەمەڕ دەســەاڵت بوو، واتە: نەریتی »هابزی«]7[ 
و نەریتــی »الکــی«]8[. ئێمــە دەزانین کە لە 
نەریتــی هابزدا، تەنیــا »ئەوتۆریتی« دەیتوانی 
دەســتەبەری ســەقامگرتوویی و تەناهــی لە 
کۆمەڵــگادا بــکات، واتە دەســەاڵتی زۆرتر بۆ 
حکومەت و تەناهیش بۆ گەل. بەاڵم لە نەریتی 
الکــدا »تەعامــول« وەک هــۆکاری تەناهی و 
ســەقامگرتوویی دیاری کراوە، واتە حکومەت 
و گــەل لە ڕێگای دەنگدانەوە تەعامول لەگەڵ 
یەکتر بکەن. مۆنتیسکیۆ کاتێ لە کتێبی »روح 
القوانین«دا دەڵێت: دەسەاڵتی حکومەت دەبێ 
وەها دارێژرێت کە خەڵک نیازیان بە هەڕەشە 
و تۆقانــدن نەبێت، لە ڕاســتیدا بەم بۆچوونە 
لەنێــو نەریتی الکــی، واتــە تەعامولگەراییدا 
بیــر دەکاتەوە. بەاڵم تەعامولکردن پێویســتی 
بــە میکانیزم هەیــە و هەر بــەم هۆیە تێزی 
بەسەر  دەوڵەت]٩[  دەســەاڵتی  دابەشــکردنی 
ســێ سیستەمی ســەربەخۆ هاتە ئاراوە، واتە: 
»حکومەت]١0[، پارلمان و سیستەمی داد«. ئەمڕۆ 
زۆربەی دەوڵەتانی جیهان ئەم دابەشکارییەی 
دەســەاڵت وەک نۆرمێکی سیاسی لە یاسای 
بنچینەییی خۆیاندا دیــاری کردووە. بەاڵم لە 
سیستەمە دێمۆکراتیکەکاندا زیاتر ڕەچاوی ئەم 
یاســایە دەکرێت، چونکە ئــەم تێزە هەر نۆرم 
نییە، بەڵکە میکانیزمێکیشــە بۆ مەوداگرتن لە 
ئەوتۆریتی و دێمۆکراتیزەکردنی دێمۆکراســی. 
بۆ ســازکردنی هەماهەنگی و هاوســەنگی لە 
نێوان ئەو دەسەاڵتانەدا پێویست دەکا یاسایەک 
هەبێــت کــە چوارچێوەیەک بــۆ تەعامول و 

هەروەها بااڵنسی دەسەاڵتی هەرکامیان دیاری 
بکاتت، واتە سنووری ئیختیارات و ئیجرائیاتی 

ئەو دەسەاڵتانە لە یاسادا ڕوون کرابێتەوە. 
نەریتــی تەعامولگەرایی کەم کەم جێگای 
بــە نەریتی ئەوتۆریتی لێــژ کرد، وەها کە ڕۆژ 
لە دوای ڕۆژ ڕێژەی ئــەو واڵتانەی کە بەپێی 
تەعامولــی دێمۆکراتیــک دەســەاڵت بەڕێوە 
دەبــەن زیاتر دەبێــت، بەاڵم ئاڕاســتەی ئەم 
پێشــوەچوونە هێندەش خێرا نەبوو. جوگرافیا 
لەو ســەردەمەدا یەکێک بوو لــە گرفتەکانی 
پەرەســەندنی نەریتی تەعامولگەرایی. مەودای 
جوگرافی لە ســەدەی هەژدەهەم و ســەدەی 
نۆزدەهەمدا یەکێک بوو لە کێشە بنەماییەکان 
بۆ ڕاگواستنی زانیاری و هزری مۆدێڕن. لێرەدا 
زەروورەتی پێوەندیســازکردن]١١[ و خیرایی لە 
کاری ڕاگەیاندنــدا وای کرد کــە مێدیا وەک 
مێدیۆمێکــی گرنــگ لە خزمەت سیاســەت 
و پڕۆپاگانــدای سیاســی و ئایدۆلۆژیــک چاو 
لێ بکرێــت. مێژووی ڕۆژنامەگــەری باس لە 
هەجمەی حیزب و الیەنە سیاســییەکان دەکا 
بــۆ داگیرکردن و کۆنترۆڵی مێدیا و نێوەرۆکی 
مێدیایی و هەروەها پێمان دەڵێت کە سیاسەت 
تا چەند گرنگیی بە مێدیا داوە بۆ چەسپاندنی 
دەسەاڵت. بەاڵم مێدیا هەمیشە پاسیڤ نەبووە 
و لە ملمالنێیەکی ئازایانەدا بووە بۆ پاراســتنی 
تەمای سەربەخۆیخوازیی  سەربەخۆییی خۆی. 
مێدیــا بەبێ دارشــتنی مەنتــق و ئەجێندای 
مێدیایی مســۆگەر نەدەبوو و لەوەش گرنگتر؛ 
بەبێ دێمۆکراســیش ئەم ســەربەخۆییە تاقی 
نەدەکرایــەوە و گرنگبــوون و کارایی مێدیای 
نەدەســەلمێندرا.  کۆمەڵگاشدا  لە  ســەربەخۆ 
ئیدەی سەربەخۆییی مێدیا وەک زەروورەتێک 
لەپێناو پەرەدان بە نەریتی جۆن الک )نەریتی 
تەعامولگەرا( و هەروەها بۆ دێمۆکراتیزەکردنی 
دەســەاڵتی سیاســی، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر 
دەهاتــە ئاراوە. کاتێ مێدیــا وەک بنەمایەکی 
گرنگ بۆ دێمۆکراســی لە سەدەکانی نۆزدە و 
بیســتەمدا دەرکەوت، لە ڕاســتیدا قەرزداری 
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وەها گۆشــەنیگایەکی مەعریفــی بوو کە وای 
کرد مێدیا لەم ســەردەمە و لــە زۆریەک لە 
واڵتانــی جیهاندا، وەک »دەســەاڵتی چوارەم« 
دەرکەوێــت. هۆکارەکــەش ئەوەیــە کە بەبێ 
مێدیا ئاستەمە نیهادەکانی سیاسەت کارایییان 
هەبێــت. مێدیــا چاوەدێــری هەڵبژاردنەکان 
دەکات و زووم لەســەر ڕەفتارە سیاســییەکان 
دەکات. کۆمەڵــگای مەدەنی لە چاوی مێدیاوە 
سیاسییەکان  ئەکتەرە  هەڵسوکەوتی  ئاگاداری 
دەبن و لە ڕێگای مێدیــاوە چاوەدێریی گوتار 
و ئینتمــای حیزبییــان دەکــەن. ئەکتــەرە 
سیاســییەکانیش بە هەمان شــێوە لە ڕێگای 
مێدیــاوە ئــاگاداری کاردانــەوەی شــەقام و 
کارتێکەریی گوتار و پالتفۆرمە سیاسییەکانیان 
لەســەر ڕیزبەندییەکانی هەڵبــژاردن دەکەن. 
بــەاڵم یەکێک لــە کەمایەســییەکانی مێدیا 
وەک دەســەاڵتی چــوارەم لەوەدایە کە وەک 
ســێ دەســەاڵتەکەی دیکە هیچ یاسا، یاخۆ 
میکانیزمێکــی دیاریکــراوی نییە کە مێدیا لە 
ڕابگرێت.  دەســەاڵتدا  بااڵنســی  چوارچێوەی 
یاســای ڕۆژنامەگەری لە زۆربەی واڵتان هەیە 
و سرووشــتییە کــە مێدیــاش وەک نیهادە 
سیاســی و مەدەنیییەکان، پێناسە و سنووری 
بۆ دیاری کراوە. بەاڵم وەک دەسەاڵتی چوارەم 
نەســەلمێندراوە و هەر ئــەم دۆخەش وای لە 
مێدیــا کردووە کە لەو بااڵنســەدا نەگونجێت. 
ڕەنگە ئــەم دۆخــە پێوەندی بــە ئەجێندا و 
مەنتقی مێدیاییــەوە هەبێت کە جیاوازییەکی 
بەرچاوی هەیــە لەگەڵ ئەجێنــدا و مەنتقی 
ســێکتۆڕەکانی وەک حکومــەت، پارلەمان و 
سیستەمی داد. بەاڵم ئەو شتەی کە بە ڕوونی 
دیارە: دەسەاڵتی مێدیا و مەیدانی کارلێکردنی 
مێدیــا وەها بەربــاڵو بووەتەوە کــە تەنانەت 
سێ دەســەاڵتەکەی دیکەشی خستووەتە ژێر 
پرۆفسۆری  ئۆســتەروود،  خۆیەوە.  سەیتەرەی 
بەشــی زانســتی سیاســی لە زانکۆی ئۆسڵۆ 
دەڵێــت: »مێدیــا لەم ســەردەمەدا نەک هەر 
کاریگەریی لەســەر ڕای گشــتی هەیە، بەڵکە 

دیارکەری ئاڕاســتەی ڕۆژ، گەمەی سیاســی، 
ڕەفتاری کۆمەاڵیەتی، کولتوور و تەنانەت نرخی 
دراویشە.« (Østerud 2003: 127). ئەوەی لەم 
بۆچوونەدا دەردەکەوێــت ئەوەیە کە ئەجێندا 
و مەنتقــی مێدیایی لە چوارچێوەی نیهادێکدا 
ناگونجێت، بەڵکە بۆ ئەوەی لە مێدیا تێ بگەین، 
دەبێت وەک دیاردەیەکی مێتاپرۆسێس ببینین 

و خوێندنەوەی بۆ بکەین.
هەتا ســەردەمی کۆتاییی شــەڕی سارد، 
جیهان لەژێر سریمەی سێ مێتاپرۆسێسدا بوو 
کە بریتی بوون لە: ئەخالق، دین و ئایدیالۆژی. 
لە کۆتاییەکانی ســەدەی بیســتەمەوە بەهۆی 
ئینقالبی زانیاری، یاخۆ ئینقالبی دیجیتاڵییەوە 
جیهــان بــەرەو پارادایمێکی نــوێ دەچێت 
کە پێشــمەرج و زەمینەکانــی، جیاوازییەکی 
بنچینەیی لەگەڵ پارادایمەکانی پێش کۆتاییی 
سەردەمی شەڕی سارد هەبوو. لەم قۆناغەوە ئێمە 
لەگەڵ چوار مێتاپرۆسێسدا نەک ئاشنا دەبین، 
بەڵکە کاریگەریشــیان لەسەر ژیانمان دەبێت، 
»ئیندیڤیدوالیزاسیۆن«،  »گلۆبالیزاسیۆن«،  واتە: 
»مێدیاتایزاسیۆن«.  و  »کۆمێرسیالیزیاسیۆن«]١2[ 
هەڵبــەت ئــەم دیاردانــە لــە پێوەندییەکی 
چروپــڕدان و دەکرێ بڵێین کــە هەرچواریان 
جیهانــن.  ئاراییــی  دۆخــی  تەواوکــەری 
بەبازرگانیکردن  تاکگەراییکردن،  جیهانیکردن، 
و بەمێدیاییکردن لەم سەردەمەدا باڵی بەسەر 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتی، سیاســی، کولتووری، 
پەروەردە، لەشســاخی و... هتددا گرتووە. ئەم 
دۆخە بەپێی بۆچوونــی زۆریەک لە توێژەران، 
وەک هــۆکار بــۆ لەکزیدانــی ئایدیالــۆژی، 
کەمڕەنگبوونــەوەی ڕۆڵــی دیــن، ڕکــوودی 
سیاســەت و غیابی ئەخالق لــە جیهاندا دێتە 
هەژمــار. بۆ نموونە: کارکردی سیاســەت لەم 
سەردەمەدا چییە؟ یا شەڕ دەکات، یا نێوبژیوانی 
دەکا. ئەکتەرە سیاســییەکان لەمێژە دەستیان 
لــە ڕاڤەکردنی جیهــان کــورت کراوەتەوە و 
هۆکارەکەش ئەوەیە کە مێدیاتایزاســیۆن لەم 

سەردەمەدا »پێشمەرجەکان« دیاری دەکا. 
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چییــە؟  مێدیاتایزاســــــــیۆن  بــەاڵم 
هەڵبــەت کاتــێ دەڵێیــن گلوبالیزاســیۆن، 
و  دێمۆکراتیزاســیۆن  ئیندیڤیدوالیزاســیۆن، 
گشــت ئەو تێرمانەی بە »ســیۆن« کۆتایییان 
پــێ دێ، مەبەســت هەمەگیربوونــی وەهــا 
دیاردەگەلێکن. هەمەگیربوون، یانی خەڵک بە 
پانەوە دەســتیان پێ ڕادەگا، کاریان لێ دەکا، 
کاری لەســەر دەکەن و بەگشــتی نەک هیچ 
کــەس لە دەرەوەی ئەو پرۆســانە نین، بەڵکە 
خۆشیان بەشێکن لە پرۆسەکە. ئەم دۆخە وای 
کرد کە لە ســاڵی ١٩٩0ی زایینییەوە پرسی 
مێدیا و کارکردی مێدیا، ببێ بە پرس و مژاری 
بەشێکی زۆر لە زانستەکان. توێژەرانی زانستی 
کۆمەاڵیەتی، سیاســی، ئابووری، مرۆڤناسی و 
هتد، لەم سەردەمەوە خوێندنەوەیەکی زانستی 
بۆ پرسی مێدیا دەکەن و لەم پێوەندییە لەگەڵ 
زۆر تێرمی زانســتی ئاشنا دەبین و بە گشتی، 
گرنگیدان بە مێدیا وەک بابەتێک بۆ توێژینەوە 
زانســتییەکان دێتە ڕۆژەڤەوە. بە شــیوەیەکی 
گشتی خوێندنەوەکان لەمەڕ مێدیا، بەسەر سێ 
ڕووکــردی توێژینەوە دابــەش دەکرێت کە لە 

خوارەوە بە کورتی ئاماژەیان پێ دەدەم.
 ڕووکردی یەکەم: خوێندنەوەیەکی ئاکادێمیک 
بوو لەمــەڕ کارتێکەریی مێدیا لەســەر ژیانی 
مرۆڤ کــە یەکێکە لە کۆنترین توێژینەوەکان. 
لــەم توێژینەوانــەدا مێدیــا وەک تێکنۆلۆژی 
پێناســە کراوە کە لــە پەنــای داهێنانەکانی 
دیکە - کەم تا زۆر کاریگەرییان لەسەر مرۆڤ 
هەبوو. کاتێ دەڵێن داهێنان، مەبەست ئەوەیە 
کە مرۆڤ سەربەســت بــووە و بەپێی دۆخی 
کۆمەاڵیەتی سوودی لە ئامێرەکانی ڕاگەیاندن 
وەرگرتووە. لەم توێژینەوەیەدا مێدیا بەشــێک 
نییە لــە ســترۆکتۆری ژیانی مــرۆڤ، بەڵکە 
ئۆبژەیە و ئێمەش سەربەستین لە هەڵبژاردنیدا. 
کەوایــە کاریگەریی مێدیا لــەم قۆناغەدا هەر 
بەپێی زەروورەتــی مێدیا نییە، بەڵکە ئیرادەی 

مرۆڤیش )ئازادیی هەڵبژاردن( ڕۆڵی هەیە.
  ڕووکــردی دووەم: توێژینــەوەی لەســەر 

بەردەنگەکانی مێدیا کردووە. واتە بەردەنگەکان 
چۆن لە مێدیا تێ دەگەن، چۆنی ڕاڤە دەکەن، 
کارتێکەریــی بەردەنــگ لەســەر ئەجێندای 
مێدیا چەنــدە و مێدیا تا چەنــد کاریگەریی 
لەســەر ڕوانگــە و موعاناتــی بەردەنگ هەیە. 
بەڵکە  نەبوو،  تاکڕەهەنــدی  ئەم خوێندنەوەیە 
زوومی لەســەر کاریگەریی مێدیا وەک ئەکتەر 
و کاریگەریــی بەردەنگەکانیــش وەک ئەکتەر 

کردووە. 
  ڕووکــردی ســێیەم جیاوازییەکــی زۆری 
لەگەڵ دووانەکەی دیکــە هەیە. لەم قۆناغەدا 
پرســی مێدیا لــە فۆکووســدا نییــە، بەڵکە 
تیۆریی مێدیاتایزاســیۆن دێتە ڕۆژەڤەوە. لەم 
توێژینەوەانەدا باس لەســەر کارتێکەریی مێدیا 
لەســەر ئێمە، یاخۆ کارتێکەریی ئێمە لەسەر 
مێدیا نییــە، بەڵکە توێژینــەوەکان باس لەوە 
دەکەن کە مێدیــا خەریکی »گۆڕینی« مرۆڤە، 
داهێنەری زمانە، کولتوورســازە و بە گشــتی 
مێدیا بووەتە جیهانێکــی هاوتەریب لە پەنای 
جیهانەکانی دیکە و ئێمە بە تاک و بە کۆمەڵ 

تێیدا دەژین. 
کە  مێدیاتایزەیشــێن  تایبەتمەندییەکانی 
لە گشــت توێژینەوەکاندا ئاماژەیان پێ دراوە 
شــتێکی سەیر و ســەمەرە نین، چونکە ئێمە 
هەرئێســتاش خەریکین تاقییــان دەکەینەوە. 
ئێســتا ئیتر مێدیــا بۆ هەموو کەســێ وەک 
هــەوا گرنگە و ژیان بەبێ مێدیا زۆر ئەســتەم 
بووەتەوە. مێدیا لەگەڵمان لە خەو هەڵدەستێ، 
لەگەڵمان دێ بۆ ســەر کار، لەگەڵمان پشــوو 
وەردەگــرێ و تەنانــەت لەگەڵمــان دێتە بن 
لێفــەوە. هەڵبەت مێدیا وەک ئامێر کارمان لێ 
ناکا، بەڵکە وەک نێوەرۆک و زانیاری. نێوەرۆکی 
مێدیــا گرنگن بــۆ ژیان، بۆ ســەرقاڵبوون، بۆ 
فێربوون، بۆ ئاگاداربوون و بۆ پێوەندیسازکردن. 
تایبەتمەندییانەی کــە گۆڕانی  لــەو  یەکێک 
لە ماهیــەت و کرداری ئێمــەدا پێک هێناوە 
پرســی خێراییی هاوپێوەندیسازی و تەعامولی 
دێمۆکراتیکە لەگەڵ ئەو مرۆڤانەی دەیانناسین 
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و ئەو ڕوخســارانەی کە ئەگەر مێدیا نەبووایە 
قــەت نەماندەبینین. پێوەندیســازکردن وەها 
لــە ژیانــی ئێمــەدا ناخێنەکراوە کــە ئەمڕۆ 
بووەتە بەشــێک لە ڕەفتاری کولتووریی ئێمە 
و ناســنامەی هەرکامێکمــان بەپێی ئەو تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییانە]١٣[ پێناسە دەکرێت کە تێیاندا 
چاالکین. قەت مرۆڤ بە ڕادەی ئەم سەردەمە 
نەبــووە بە ســوبژە و عاملیەتی]١4[ مرۆڤ قەت 
هێنــدە بەهێز نەبووە. بەپێی ئەو توێژینەوانەی 
کە لەســەر مۆبایل، ئینتەرنێــت، تەلەڤزیۆن و 
هتــد کراون، یەک بە یەکی ئێمە جیهانێکین. 
ئەمــڕۆ هەرجووڵەیەکی ئێمە جیهانێک لەگەڵ 
خۆی دەجووڵێنێت، چونکە بیر و هەڵوێست و 
کردەوەکانمان، لە ڕاســتیدا بیر و هەڵوێست و 
کولتووری کۆمەڵێک مرۆڤی دیکەشــە کە لە 
هەنــاوی هەمان تــۆڕی کۆمەاڵیەتیدا خۆیان 
پێناســە دەکەن کــە ئێمە ئەندامیــن تێیدا. 
بەپێی بۆچوونی کارناسانی کۆمەاڵیەتی، پێش 
ئەم ســەردەمە مرۆڤ هەمیشە وەک ئۆبژە لە 
بەرچاو گیراوە و لە سەردەمی مێدیاتایزەیشندا 
عاملیەتی مــرۆڤ لەدایک دەبێت. مەبەســت 
لە عاملیــەت چییە؟ یانی هــەرکام لە ئێمە، 
لە قوژبنێکی ئــەم جیهانەوە و لە ڕێگای تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە هۆکارێکین بۆ دەرکەوتە 
سیاســی، کولتووری، کۆمەاڵیەتــی، هزری و 
ئابوورییەکانــی ژینگەی مرۆیــی. یەکێک لە 
گەردەلوولی  مێدیاتایزاســیۆن،  دەرکەوتەکانی 
زانیارییــە. هەمــوو ڕۆژێ الفــاوی زانیــاری 
بەســەرماندا دەرژێت و وای لێ کردووین کە 
مرۆڤی ئــەم ســەردەمە وەک مرۆڤی فرەزان 
ناوبانگ دەربکات. مێدیاتایزاسیۆن وەها پەرەی 
ســەندووە کە تەنانەت باڵی بەسەر تێفکرینی 
ئاکادێمیکیشدا گرتووە. لەم سەردەمەدا ئاستی 
ڕۆشــنبیری و بازنەی تێرم و زمانی زانستیی 
کەمخوێندەوارتــرن کاربــەری ئینتەرنێت، تا 
ئاستی مامۆســتایەکی زانکۆ بەرباڵو بووەتەوە 
کارناســانی  لــە  وا  چــی  شــرۆڤەکانیان  و 
بــوارە جیاوازەکانــی زانســت کەمتــر نین. 

مێدیاتایازاســیۆن ئەمڕۆ کۆرسە زانستییەکانی 
لــە ژوورە داخراوەکانی زانکــۆ هێناوەتە دەر و 
لــە یوتیوب و لە ڕێگای پاکدەســت، تێلەگرام 
و فەیســبووکەوە بــاڵوی دەکاتەوە. زانســتت 
گەرەکــە؟ عەوداڵــی مــەدرەک و خۆڕانــان 
نیــت؟ وەرە بۆ یوتیوب کە دەریای زانســت و 
مەعریفەیــە و بە خۆڕایی هەموو شــتێک فێر 
دەبیت. فێربوون گرنگتریــن پاڵنەر و یەکێک 
لــە غەریزەکانــی مرۆڤــە بۆ گەشــەکردن و 
پەرەسەندن،]١5[ وەک دەبینین لەم سەردەمەدا 
غەریزەیەشی  ئەو  کۆنترۆڵی  مێدیاتایزاســیۆن 

گرتووەتە دەست.

2- دوو مەنتقی جیاواز
لە پێشەکیی ئەم وتارەدا باسمان لە ئەجێندای 
مێدیایــی و ئەجێندای سیاســی کــرد. کاتێ 
دەڵێیــن ئەجێندای مێدیایــی واتە ئەو بابەت 
و مژارانــەی کە لە چوارچێــوەی کار و بەپێی 
ئامانجی مێدیا کڵێشەبەندی دەکرێن. بە هەمان 
شــێوە سیاســەتیش ئەجێندای خۆی هەیە و 
فۆرم و ناوەرۆکی ئەجێنداکەی جیاوازیی هەیە 
لەگەڵ ئەجێندای مێدیاییدا. کەوایە کاتێ باس 
لە ئەجێندا دەکەین لە ڕاســتیدا باس لە دوو 
واقعــی جیاواز دەکەین کە بەپێی دوو مەنتقی 
جیاواز کار دەکەن. لێرەدا بە پێویستی دەزانم 
خوێندنەوەیەکــی خێرا بۆ مەنتقی سیاســی 
و مەنتقــی مێدیایــی بکەم، بەڵکــو ڕەهەندە 

جیاوازەکانی ئەو دوو منتقە ڕوون بێتەوە.

1-2 مەنتقی سیاسی
مەنتقی سیاســی]١6[ لە ڕاســتیدا دەبووایە لە 
چوارچێوەی فەلســەفەی سیاســیدا پێناســە 
بکرێت. بەاڵم لەم ســەردەمەدا هزری سیاسی، 
مەنتقــی سیاســییش دیــاری دەکا و دواتر 
باســی جیاوازیی نێــوان فەلســەفە و هزری 
سیاســی دەکەم. مانای فەلسەفەی سیاسی و 
تایبەتمەندییە پڕنێوەرۆکەکانی بەپێی بۆچوونی 
لێو ســتراوس )١٩88(، جیاوازییەکی ئەوتۆی 
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نییە لەگەڵ ســەردەمی »ئاتين«دا. واتە گشت 
کردەوە سیاسییەکان، یا لەپێناو گۆڕانی دۆخی 
ئاراییدایــە، یاخۆ بۆ پاراســتنی دۆخی ئاراییە. 
ئامانجی هەوڵدان بۆ پاراســتنی دۆخی ئارایی 
ئەوەیــە کــە نەهێڵێ دۆخەکە بــەرەو ئاڵۆزی 
و تێکچوون بچێــت. بەاڵم ئامانجــی گۆڕان، 
باشــترکردنی دۆخی ئاراییە. کەوایە ئاڕاستەی 
گشــت کــردەوە سیاســییەکان بەپێــی دوو 
چەمکی »باشتربوون« و »خراپترنەبوون« دەڕواتە 
پێــش. ئەگەر لە پێوەندیــی دال و مەدلوولدا 
پێناســەی باش، یا خراپ بکەین، ئەوا »چاکە« 
وەک مەدلوولێکــی پڕواتای ئەو چەمکانە دێتە 
ئەژمار. کەوایە فەلســەفەی سیاســی گشــت 
کردەوە سیاســییەکانی ئێمە بەرەو مەعریفەی 
»چاکــە« ڕێنمایی دەکا. واتــە ئاگابوون لەمەڕ 
بنیاتنانی کۆمەڵگایەکی باش و بەم پێیە ڕاهاتی 
فەلسەفەی سیاسی لە ڕاســتیدا دامەزراندنی 
ژینگەیەکە مرۆڤ تێیدا هەســت بە »شــادی« 
و بەختەوەری بکات. ئەگەر مەنتقی سیاســی 
لە چوارچێوەی وەها فەلســەفەیەکدا ڕوون و 
شی کرابێتەوە، ئەجێندا و ڕەفتاری سیاسییش 
بەرەو وەها مەعریفەیــەک هەنگاو دەنێت کە 
مەیلی لە چاکــە و بنیاتنانــی کۆمەڵگایەکی 
بەختیارە. کاتێ دەڵێین فەلســەفەی سیاسی، 
مەبەســتەکەمان ڕوونــە، چونکە ئــەم لقە لە 
زانست بەشــێکە لە تێگەیشــتنی فەلسەفی. 
فەلســەفییە چونکە مێتــۆدی بەحس لەمەڕ 
سیاســەت بەپێی مەنتقی فەلســەفی دەچێتە 
پێش و سرنج بە ڕەگی پرسە گشتییەکان دەدا. 
سیاســییە چونکە ئەو مژارانەی کاری لەسەر 
دەکا پێوەنــدی بە تەعامولی ڕۆژانەوە هەیە کە 
 .(Strauss 1988) ئاڕاستەکەی ژیانی سیاسییە
کەوایە پرسی فەلسەفەی سیاسی دەبێ جیاواز 
لە ئامانج و غایەتی سیاســەت نەبێت. خەونە 
بەرزەکانی مرۆڤ بۆ نموونە: ئازادی، عەداڵەت، 
ئاشــتی، دەوڵــەت، تەناهی و... لە ڕاســتیدا 

بەستێنی تێڕامانی فەلسەفەی سیاسییە.
بەاڵم فەلســەفەی سیاســی بە بۆچوونی 

ستراوس دەبێ لە هزری سیاسی هەاڵوێردرێت. 
مەبستی ســتراوس لە هزری سیاسی؛ تێڕامان 
لەمــەڕ ڕای سیاســی و ڕاڤــە جیاوازەکانــی 
سیاســەت و هەروەها ئوســوولە بنەماییەکانی 
ڕووکردی سیاســییە. کەوایە هزری سیاســی، 
یانی تێفکرین لەمەڕ هەلومەرجە سیاسییەکانی 
ڕۆژ کــە دواجــار هێڵ و بۆچوونــی جیاوازی 
سیاسی لێ دەکەوێتەوە، وەک ئوسوولی سیاسی 
هەڵوێســتەیان لەسەر دەکرێت و، ڕای گشتی، 
یاخــۆ بەشــێکی بەرچاو لە کۆمەڵــگا دەچنە 
پشت سەری وەها ئوسوولێکەوە )ibid(. بەاڵم 
دەرکەوتەی هزری سیاســی وایە کە هەمیشە 
تێکەاڵوێکە لە مەعریفەی سیاســی و گومانی 
سیاســی. ژینگەی سیاســەت لــە هەوڵێکی 
بەردەوامدا بووە و هەشە؛ کە ئوسوول و هزری 
سیاســەت بەالی مەعریفەی سیاســەتدا پاڵ 
پێوەنێت، بەاڵم تەنانــەت لە دێمۆکراتیکترین 
ژینگەی سیاسییشدا جاری وایە لێکەوتەکانی 
سیاســەتکردن ئەرێنی دەرناچن و کۆمەڵگای 
مەدەنی تووشــی گومانی سیاسی دەکەن. ئەو 
شــتەی کە ئەمڕۆ وەک سیاسەت دەیناسین، 
فەلســەفەی سیاســی نییــە، بەڵکــە هزری 
سیاسییە کە لە ســەدەی نۆزدەمەوە، تا دێت 
لقوپــۆی لــێ دەبێتــەوە و سرووشــتییە کە 
مەنتقی سیاســییش بەپێی وەها ڕووکردێکی 
سیاســی دیــاری بکرێت. کەوایــە کاتێ باس 
لــە مەنتقــی سیاســی دەکەین لە ڕاســتیدا 
باس لە شــێوازی بەحســی سیاسی دەکەین. 
مەنتقی سیاســی ڕووکردێکی کۆنکرێت نییە 
کە لە جێگای فەلســەفەی سیاسی دانیشێت، 
بەڵکــە ڕووکردێکی پالســتیکییە و زۆرتر لە 
چوارچێــوەی هــزری سیاســیدا دەگونجێت. 
مەبەســت لە ڕووکردی پالستیکی ئەوەیە کە 
لــە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ واقعــەکان زیاتر 
نەرمی لە خۆی پێشان دەدات. پالستیکیبوونی 
مەنتقی سیاسی بە مانای کشانەوە لە بەرانبەر 
دیاردە ئابستراکەکانیش نییە، بەڵکە یارمەتیمان 
دەدا کە لــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ دیاردە 
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ئیستداللی  تووشــی خەتای  ئابســتراکەکان، 
نەبین و لە چوارچێوەی مەعریفەی سیاســیدا 
تێگەیشــتنێکی ئوسوولی و ڕێســامەندمان بۆ 

واڵمدانەوە بە پرسەکانی ڕۆژ هەبێت.

2-2 مەنتقی مێدیایی
بۆ تێگەیشــتن لە مەنتقی مێدیایی، پێویست 
دەکا ســرنج بە کارکردی مێدیا و ئەو شرۆڤانە 
بدەین کە لەم پێنــاوەدا هاتوونە ئارا. هەڵبەت 
مەبەست لەوە نییە کە مێدیا فەلسەفەی نییە، 
بەڵکە لە ١٩٩0 بەمــالوە گرنگیدان بە مێدیا 
وەک لقێکی زانستی، زەروورەتی خوێندنەوەی 
فەلسەفیشــی بۆ خۆش کــردووە و کاری زۆر 
لەسەر کراوە. بەاڵم خوێندنەوەی دیاردەناسی]١7[ 
لەمەڕ مێدیا، ئەگەرچــی کورتیش بێت، ئێمە 
لــە کۆمەڵێ تیۆرتــی ئینتزاعــی و دژبەیەک 
دوور دەخاتەوە کە بە ناوی فەلســەفەی مێدیا 

هاتووەتە ئاراوە. 
مانای مێدیا لە وشەی »مێدیۆم« وەرگیراوە 
کە ماناکەی گەیاندن بە واســیتەیە. هەڵبەت 
کاتــێ دەڵێیــن مێدیا لــە ڕاســتیدا باس لە 
کــۆی ئــەو ئامێرانە دەکەین کــە لە خزمەت 
گەیاندنی پەیام، زانیــاری، ئاگاداری، کولتوور، 
ناســنامە، بیر و باوەڕی کــەس، یاخۆ نیهادە 
کۆمەاڵیەتییەکاندایە. کۆی ئەو نموونانە ئێمە لە 
تێرمێکی هەمەگیرتر نزیک دەکاتەوە بە ناوی 
ڕۆشــنگەری. کەوایە یەکێک لە کارکردەکانی 
مێدیا ڕۆشــنگەرییە. بەاڵم لە ســەدەی ١٩ و 
بــەدوای داهێنانــی کامێــرای وێنەهەڵگرتن، 
کارکردێکی دیکە بــۆ مێدیا زیاد دەبێت، واتە 
»تۆمارکردن« و پەرەدان بــە »هێزی خەیاڵ«. 
ئەم دیاردەیە بەپێی بۆچوونی والتێر بێنیامین: 
وەک ئینقــالب گۆڕانی لە تێگەیشــتنی ئێمە 
لەمەڕ جیهان و ڕاڤــەی گۆڕانکارییەکان پێک 
هێنا. ئەمە لەخۆیدا پێمان دەڵێت کە داهێنانی 
نــوێ، یاخۆ تەکنیکی نــوێ، واقعیەتی نوێش 
لەگەڵ خۆی دێنێت. داهێنانە ســینەماییەکان 
لە نیــوەی ســەدەی بیســتەمدا کارکردێکی 

نوێ بە مێدیا دەبەخشــێت، واتــە: داهێنانی 
»جیهانی ماتریــس«. گۆنتێر ئاندێرس، یەکێک 
لە دیاردەناسەکانی ئاڵمان، کاتێک دەچێت بۆ 
ئەمریکا لەگــەڵ ئەزموونێکی نوێی ڕاگەیاندن 
ئاشنا دەبێت. لەم سەفەرەدا و لە ڕیگای ڕادیۆ 
و تەلەڤزیۆنەکانی ئەمریکاوە لەگەڵ تەکنۆلۆژیی 
مۆدێڕن لە کاری مێدیادا و کارتێکەریی مێدیا 
لەسەر جوانیناســی ئاشنا دەبێت. یەکێک لەو 
شــتانەی کە ســرنجی ئاندێرس بۆ الی خۆی 
ڕادەکێشــێت بەخشینی ڕوخسارێکی حەقیقی 
بە نموودەکانی جوانیناســی بوو. گشــت ئەو 
ڕووداوانەی لە شاشــەی تەلەڤزیۆنەکانەوە باڵو 
دەبوونــەوە بەپێی وەهمێکــی ئۆنتۆلۆژیک]١8[ 
دەردەکەوتن کە نە هەست بە بوونیان دەکەی 
و نە هەســتیش بــە نموودیــان دەکەی. ئەم 
ماتریســە بەردەنگەکانــی مێدیای تا ئاســتی 
شــیزۆفێرنییەکی دەســتکرد پاڵ پێــوە دەنا 
(Anders 1980). لــە کۆتاییەکانی ســەدەی 
بیســتەمەوە ئیتر ئێمە لەگــەڵ دیاردەیەکی 
نوێ ئاشــنا دەبین کە مەبەســتی سەرەکیی 
ئەم وتارەیە، واتــە: مێدیاتایزینگ. یەکێک لە 
ئــەم دیاردەیە ئەوەیە کە  تایبەتمەندییەکانی 
مرۆڤ چیی دیکە ئازاد نییــە لە هەڵبژاردندا. 
ئەگەر جاران ئێمە لــە دەرەوەی مێدیا بووین 
و مافــی هەڵبژاردنمان هەبوو کە کەرەســەی 
مێدیامان هەبێت، یان نا، ئەمڕۆ مێدیا خزاوەتە 
نێو هەناوی ئێمە و بۆخۆشــمان بەشێکین لە 
مێدیا. مێدیا لەم سەردەمەدا خەریکی گۆڕینی 
مرۆڤ بۆ ســووژەیە. کەوایە ئــەو کارکردانەی 
باسیان لێ کرا لە ڕاســتیدا مەنتقی مێدیاش 

دیاری دەکەن.

3-2 مەنتقی مێدیایی لەهەمبەر مەنتقی 
سیاسیدا

بە پێویستی دەزانم لەژێر تیشکی بۆچوونەکانی 
ســترۆمباک، باســێکی کورت لەمەڕ هاودژیی 
نێوان مەنتقــی مێدیایی و مەنتقی سیاســی 
بکەم. سەبارەت بە مەنتقی مێدیایی سترۆمباک 
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دەڵێــت: »مەنتقــی مێدیایــی، ئاماژەیەکە بۆ 
باندەســتبوونی مێدیا لە ئامێر و تەکنیکەکانی 
ڕاگەیاندندا و هەروەها چۆنایەتیی خوێندنەوە و 
شرۆڤەکردنی ئەو ڕووداو و دیاردەنەی کە ڕۆڵیان 
لە مێژووســازیدا هەیە. شێواز، ئاڕاستەکردن و 
گێڕانەوەی مێژوو لــە کاری مێدیاییدا بەپێی 
فۆرم، زمانــی نۆیتراڵ و شــرۆڤەی بێالیەنانە 
کار دەکات، بەڵکو لە ملمالنێی مەرجەعەکانی 
زانیاریــدا باندەســت بێــت و خەڵــک زیاتر 
 Strömbäck 2008:) »متمانەیــان پێ بکــەن
233). مەبەســتی ســترۆمباک لە گێڕانەوەی 
مێژوویی لێرەدا؛ بەرپرســبوون لەمەڕ شێوازی 
گێڕانەوەی واقعــە عەینییەکانی کۆمەڵگایە کە 
دواتر دەبن بە بەشــێک لە کولتوور و مێژووی 
جیهــان. مەنتقی مێدیایــی بەپێی ئەجێندای 
مێدیایی کار دەکات کە ســترۆمباک ئاماژە بە 
حەوت کارکردی مێدیایی بۆ وەها ئەجێندایەک 
دەکات: پۆالریزەکردن،]١٩[ ســــــادەسازی،]20[ 
حەسیاسیەتسازی،]2١[ شــــەخسیکردنەوە،]22[ 
بەرۆژەڤکردن،]2٣[ کڵێشەســازی]24[ و هەروەها 
ڕووماڵکردنــی سیاســەت وەک گەمەیەکــی 
 »Horse race« ستراتیژیکە ســترۆمباک وەک

پێناسەی دەکات، واتە پێشبڕکێی ئەسپەکان.
بۆچوونــی  بەپێــی  سیاســی  مەنتقــی 
ســترۆمباک؛ لەدوای چارەســەری و زمانێکی 
سیاســی دەگەڕێت بۆ ئەو کێشــانەی کە لە 
چوارچێــوەی ئەجێندای سیاســیدا شــرۆڤە 
و پێناســە دەکرێن. هەڵبەت نەخشــەڕێگای 
چارەسەریش بەپێی بەرنامە و ڕەفتاری سیاسی 
نیهادە سیاسییەکان دەچێتە پێشەوە. بێگومان 
گرنگترین ئەکتەرەکانی چارەسەرکردن، حیزب 
و چاالکانی سیاسین و بەرنامەی چارەسەرکردنی 
کێشە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانیش بەپێی 
ئایدیالۆژیای حیــزب ئەولەویەتبەندی دەکرێ. 
واتە دەبێ کام کێشەی سیاسی، یا کۆمەاڵیەتی 
پێش بخرێت و ڕێکارەکان بۆ چاکسازی چۆن 

 .)ibid( دەبن
وەک دەبینیــن مــەودا و جیاوازیی نێوان 

مەنتقی مێدیایی و مەنتقی سیاسی هەم لە باری 
سترۆکتۆرییەوە و هەم لە باری نێوەرۆکەوە زۆر 
بەرچاوە. لە کۆمەڵگایەکدا کە مەنتقی مێدیایی 
تێیدا باندەســت بێت، مێدیــا وەک ئەکتەری 
ســەرەکی دەردەکەوێت بۆ کارتێکردن لەسەر 
پرســی دێمۆکراســی و هەروەها چەسپاندنی 
لــە ژینگەی سیاسیشــدا.  پێشــمەرجەکانی 
لەم ســەردەمەدا ڕۆڵی مێدا چ ڕاســتەوخۆ چ 
ناڕاســتەوخۆ و هەروەها چ ئەرێنی بێت، یاخۆ 
نەرێنی، ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ زیاتر دەردەکەوێت؛ 
بەتایبەت لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا. لە زۆربەی 
واڵتانی دێمۆکراتیک و بەتایبەت ئەو واڵتانەی 
کــە پرۆســەی مێدیاتایزینگ دەســتی بااڵی 
هەیــە لە کاری ڕاگەیاندنــدا، ڕادەی متمانەی 
خەڵک بــە مێدیــا ڕوو لە هەڵکشــانە. بەاڵم 
یەکێک لــە گرفتەکانی مێدیا لــەو واڵتانەی 
کــە بە پرۆســەی مێدیاتایزینگدا تێ دەپەڕن، 
ســەرچاوە ماڵییەکانی مێدیایە. هەتا مێدیا لە 
پرۆژە ئابوورییەکانی خۆی ســەرکەوتوو بێت، 
بەو ڕادەیە لــە مامەڵەکانی لەگــەڵ ئەکتەرە 
سیاســییەکاندا دەســتی بــااڵی دەبێت و لە 
مەرجەکانی گەمەی بازرگانیکردن بە زانیاری، 
ڕزگاری دەبێــت و بــەو ڕادەیە لــە هێژمۆنی 

مەنتقی مێدیاییدا سەرکەوتوو دەبێت.

4-2- مۆدێلەکانی مێدیا
لەم بەشــەی وتارەکەدا بە پێویســتی دەزانم 
ئاماژە بە ســێ مۆدێلی مێدیایی بکەم کە لەم 
سەردەمەدا وەک مۆدێل پێناسە کراون. هەڵبەت 
کاتێ دەڵێین مۆدێل لە ڕاستیدا مەبەستمان لە 
ســێ نەریتی مێدیاییە و نموونەکانی دیکەی 
ڕاگەیاندن لقێکن لەو ســێ مۆدێلە. بۆ نموونە، 
ســێلیبریتی،  ڕاگەیاندنی  حیزبی،  ڕاگەیاندنی 

ڕاگەیاندنی بازاڕ و هتد. 
1 مۆدێلی مێدیای پۆالریزەکراو]25[

مێدیای پۆالریزەکــراو مۆدێلێکی مێدیاییە کە 
بە زۆری لــەو واڵتانەدا کاری پێ دەکرێت کە 
سیســتەمەکەی بەپێی »ئابووریــی دەوڵەتی« 
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کار دەکا و حکومــەت دەســتی ئاوەاڵیــە بۆ 
دەســتێوەردان لە سیســتەمی داد، ئابووری و 
تەنانەت نیهادە سیاســییەکانیش. ئەم چەشنە 
مێدیایە زۆرجار وەک مێدیای حکوومی باسیان 
لێ دەکەن، چونکە ڕاســتەوخۆ سوبســید لە 
حکومەت وەردەگرن. لە باری چۆنایەتیشــەوە 
ئــەم مۆدێلــە لــە مێدیــا بەپێــی ڕۆتین و 
سیاسیدا  دەســەاڵتی  لەگەڵ  هاوئاڕاســتەیی 
پرۆگرامەکانی دادەڕێژێت و مەودایەکی زۆری 
لەگەڵ ڕووکردی نوخبەگەرایانە هەیە. کادیری 
مێدیایــی و بــە تایبــەت ڕۆژنامەوانەکان لەم 
مۆدێلەدا زۆر پرۆفێشــیۆناڵ نیــن، هاودەنگی 
و هاوپەیمانــی لە نێوان مێدیــاکار و ئەکتەرە 
سیاســییەکاندا زۆر بەهێزە. مەنتقی مێدیایی 
لە وەهــا مێدیایــەک زۆرتر بەپێــی مەنتقی 
سیاســی کار دەکات و ڕۆتیــن و ئەجێندای 
مێدیــاش لەم مۆدێلەدا بەپێــی گۆڕانکاری لە 
ئاســتی کارگێڕانی بااڵی مێدیا، دەگۆڕێت. بۆ 
نموونــە، لەگەڵ گۆڕانی کابینەکانی حکومەت، 
گۆڕان لە بەڕێوەبەریی مێدیاکانیشــدا دەکرێت 
و سرووشــتییە کــە ئەجێنــدای مێدیایــی 
بەپێی سیاسەت و مشــووری کابینەی نوێش 

دەستکاری دەکرێت.
2 مۆدێلی مێدیای لیبراڵ

لــەو واڵتانەیدا کە نەریتــی دێمۆکراتیک 
زۆر بەهێــزە و مێژوویەکــی کۆنیــان لەگەڵ 
دێمۆکراســیدا هەیە، ئابووری ئازادە، پرۆسەی 
تاکگەرایــی لــە ئاســتێکی بەرزدا گەشــەی 
کــردووە، ئازادیی ڕادەربڕیــن و ڕۆژنامەگەری 
ناخێنەکــراوە و هەوەهــا دەســەاڵت بەپێی 
دەستبەدەســت  دەنگوەرگرتــن  زۆرینــەی 
دەکرێت؛ مۆدێلی  لیبراڵ لە هەوێڵدایە. مێدیا 
نیهادێکی ســەربەخۆیە کە لەژێر دەســەاڵتی 
هیچ الیەنێکی سیاســی نییــە، بەاڵم مەنتقی 
بازرگانی لەم مۆدێلــەدا زۆر بەهێزە. مێدیاکار 
لــەم مۆدێلــە زۆر پرۆفێشــیۆناڵە، نێوەرۆکی 
ڕۆژنامە و ڕاگەیاندنەکان بە بابەتی ڕۆژ، هەواڵی 
گشتپەسەند نێوئاخن کراون کە لەژێر سریمەی 

پلۆرالیزمی سیاســی و کولتوورییــە. مەنتقی 
مێدیایی لــەم مۆدێلەدا نەک بەهێزە، تەنانەت 

باڵ بەسەر مەنتقی سیاسیشدا دەگرێت.
3 مۆدێلی شەریکەی باکووری]26[ ئوروپا

ئــەم مۆدێلــەش وەک مۆدێلی لیبــراڵ لەو 
واڵتانەدا گەشەی ســەندووە کە ڕابردوویەکی 
دوور و درێژیــان لەگەڵ نەریتی دێمۆکراتیک 
هەیــە، سیســتەمی داد لەو واڵتانــەدا نەک 
ســەربەخۆیە بەڵکە زۆر بەهێزیشــە و دواجار 
کۆدەنگی سیاســی]27[ بەپێی ئوسوولی ئازادیی 
ڕادەربرین و مافی بەشداریکردن لە سیاسەتدا 
دەچێتە پێش. کاراکتێرەکانی وەها مۆدێلێکی 
مێدیایی زۆر لە مۆدێلی مێدیای  لیبراڵ نزیکە، 
بەاڵم ئەو شتەی کە لە مۆدێلی  لیبراڵی جیای 
دەکاتەوە »سوبسید«ە کە حکومەت چاوەدێریی 
دەکات. هەڵبەت سوبســید لــەم مۆدێلەدا بە 
پۆالریزەکراو،  مێدیــای  مۆدێلی  پێچەوانــەی 
بە بودجەی حکومەتــی دابین ناکرێت، بەڵکە 
بەپێــی کۆنتراکتێکــی نیشــتمانی لە خەڵک 
وەردەگیرێت، بەڵکو مێدیا و نێوەرۆکەکانی نێو 
ڕاگەیاندنەکان نەچێتە ژێر کۆنترۆڵی حکومەت 
)هەرکــەس دەزگای تەلەڤزیۆن لــەو واڵتانە 
بکڕێت، سااڵنە دەبێ ئابوونە بدات(. سوبسیدی 
هاوواڵتییــان وای کردووە کە ئــەو مێدیایانە 
دەنــگ و پارێزەری هاوواڵتییان بن و لە نێوان 
ملمالنێــی ڕەنگاڵــە سیاســییەکاندا بێالیەن 
دەرکــەون. لەم مۆدێلەدا مەنتقی سیاســی و 
مەنتقــی مێدیایی هاوتریــب و بەپێی ئێتیکی 
ڕۆژنامەگەری لە مێدیادا بەرچاو دەکەوێ. ئەم 
مۆدێلە لە واڵتانی باکووری ئورووپا و بەتایبەت 
واڵتانــی ســکاندیناڤیا کاری پــێ دەکرێت. 
هەڵبــەت لێکۆڵینەوەکان دەری خســتووە کە 
ئەم مۆدێلــە تا دێت لە مۆدێلی لیبراڵی نزیک 

تر دەبێتەوە.
هــەرکام لــەو مۆدێالنەی کە بــە کورتی 
پێناســە کران، نــەک هــەر ژێرمەجمووعەی 
خۆیــان هەیە، بەڵکــە مەنتــق و ئەجێندای 
مۆدێلەکانــی مێدیا بەپێی ئــەو واڵتانەی کە 
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ئــەو مۆدێالنەی تێدا پراکتیــزە دەکرێت باڵی 
بەســەر بەرچاوگە و ئاڕاستەی سۆسیالمێدیا و 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا گرتووە. بەاڵم بەپێی 
بۆچوونــی توێژەرانی مێدیایی و کۆمەڵناســان 
کە لە بواری مێدیــادا لێکۆڵینەوەیان کردووە، 
مەنتقی مێدیای لیبراڵیستی تا دێت زیاتر پەرە 
دەستێنێت و کارتێکەریی لەسەر بەرچاوگەی 
مێدیایــی مۆدێلەکانی دیکەش کــردووە. ئەم 
پەرەسەندنە و پێشــوەچوونی وەها مەنتقێکی 
مێدیایی کە دواتر لە بەشــی شــرۆڤەکردنی 
مێدیاتایزینگــدا ئاماژەی پێ دەدەم، پێوەندیی 
بە بەرباڵویی پرۆسەی مێدیاتایزاسیۆنەوە هەیە. 
هەتا واڵتان زیاتر دەکەونە ژێر ســریمەی وەها 
مێتاپرۆسێسێک، مەنتق و ئەجێندای مێدیاییش 
.(Strömbäck 2008) زیاتر مێدیاتایزە دەکرێت

3- دوو ڕووکردی مێدیایی]28[
مێدیاتایزاســیۆن لەگەڵ خۆیدا دوو ڕووکردی 
مێدیاییــی بەرهەم هێناوە کــە هەردووکیان 
بەپێــی مەنتقێکی هاوبــەش و ئەجێندایەکی 
هاوشــێوە کار دەکــەن. جیاوازییەکانــی ئەو 
دوو ڕووکردە، پێوەندیی بە بەســتێنی سیاسی 
و کولتووریــی ئەو واڵتانەوە هەیــە کە مێدیا 
سەرپشــک دەکات بــۆ هەڵبژاردنی یەک لەو 
ڕووکردانە. ئەم جیاوازییە لە بەستێنی سیاسی 
و کولتووری، بەهۆی خێرایی و بەربەستەکانی 
ســەر ڕێگای ئــەو چوار مێتاپرۆسێســەی کە 
پێشــتر ئاماژەم پێ دا هەڵدەسەنگێردرێت. تا 
چەند مێدیاتایزاســیۆن و مێتاپرۆسێســەکانی 
دیکە توانیویانە کار لە سیســتەمی سیاســی 
و کولتووریــی ئەو واڵتانە بکــەن، بەو ڕادەیە 
ئاڕاســتە و ڕووکــردی مێدیاییــش گەشــتر 
دەردەکەوێــت. لێرەوە هەوڵ دەدەم شــرۆڤە 
بــۆ تیۆرتی مێدیاتایزینــگ و تیۆرتی جەغزی 

داخراو لە کاری مێدیاییدا بکەم. 

1-3- مێدیاتایزینگ
سەبارەت بە مێدیاتایزینگ لێکدانەوەی جیاواز 

هەیە، بەاڵم خاڵی هاوبەش لە گشت شرۆڤەکان 
ئەوەیە کە لە حەوزەی گشتیدا کێ دەسەاڵتی 
زیاتر بێت ئەوا دەســتی بااڵی لە دیاریکردنی 
پێشــمەرجەکانی]2٩[ ڕۆژ دەبێت. بۆ واڵمدانەوە 
بەم پرســیارە دوو ئەکتەر لە ئارادایە: مێدیا و 
سیاســەتوان. لە بۆچوونی زۆربەی توێژەران و 
کارناســاندا، ئاماژە بە مێدیا کــراوە کە لەچاو 
سێکتۆڕەکانی دیکە دەسەاڵتی زیاترە بۆ ئەوەی 
پێشــمەرجەکانی بخاتە چەقی پرسی ڕۆژەوە. 
لەم بەشەدا تیشکێکی زیاتر دەخرێتە سەر ئەم 

بۆچوونە.
چەمکی مێدیاتایزینگ لە خۆیدا هۆکارێکە 
بۆ زۆر پرسی لێکااڵو. هێندێک ئەم چەمکەیان 
لەگەڵ چەمکی »مێدیاییکــردن«]٣0[ لێ تێک 
دەچێــت. مانــای مێدیاییکردن لە ڕاســتیدا 
پێوەندیی بــە کۆمۆنیکاســیۆنەوە هەیە، واتە 
لەبری ئــەوەی خەڵک و نیهادە کۆمەاڵیەتی و 
سیاســییەکان لەگەڵ یەک بەرەوڕوو ببنەوە، 
مێدیــا لە نێوانیاندا و لــە ڕێگای تەکنۆلۆژیای 
گەیاندنەوە ئەم بەرەوڕووبوونەوەیە ساز دەکات. 
بەاڵم مێدیاتایزینگ دیاردەیەکی پرۆسەمەندە، 
واتــە کاتێ دەڵێین کۆمەڵــگا مێدیاتایز کراوە، 
مەبەســت ئەوەیــە کــە مەنتقــی مێدیایی 
کاریگەریی لەسەر گشت ڕەهەندەکانی کۆمەڵگا 
هەیە. کەوایــە کاتێ باس لــە مێدیاتایزینگ 
دەکەین لە ڕاســتیدا ئاماژە بە ملمالنێی نێوان 
دوو ئەکتەری سەرەکی دەکەین کە هەرکامیان 
هەوڵ دەدات دەســەاڵت و قورســاییی خۆی 
لەســەر کۆمەڵگا بچەســپێنێت. وەک پێشتر 
ئاماژەی پــێ درا؛ ئەم دوو ئەکتــەرە مێدیا و 
ئەکتەرە سیاسییەکانن. هەتا مەنتقی مێدیایی 
بەســەر ڕای گشــتیدا زاڵ بێت، بــەو ڕادەیە 
ســەربەخۆییی مێدیا زیاتر دەسەلمێندرێت و 
ئەم دۆخە لە ڕاســتیدا ئاماژەیەکە بەوەی کە 
ئــەو کۆمەڵگایە تا چەند مێدیاتایز کراوە. بەاڵم 
مێدیــا ناچارە لەگەڵ ســێکتۆرەکانی دیکەی 
کۆمەڵــگادا لە پێوەندیــدا بێت، بــۆ نموونە، 
ئەکتەرە سیاســییەکان. سازدانی هاوپەیوەندی 
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فیگۆری 1

سەرچاوەی زانیاری: مێدیایە

مێدیا سەر بە هیچ نیهادێکی سیاسی نییە

مێدیا بەپێی مەنتقی مێدیایی کار دەکا

ئەکتەرە سیاسییەکان بەپێی مەنتقی مێدیایی دەردەکەون

سەرچاوەی زانیاری: کەس یان الیەنێکی تایبەتە

مێدیا سەر بە نیهادێکی سیاسییە

مەنتقی سیاسی بەسەر مێدیادا زاڵە

ئەکتەرە سیاسییەکان بەپێی مەنتقی سیاسی دەردەکەون

لە نێوان مێدیا و ســێکتورەکانی دیکە زۆرجار 
وا دەکات کــە ئەو هاوپەیوەندییە تا ئاســتی 

هاوئاڕاستەییش بچێتە پێش.
بــە چاوخشــاندنێک بــەو پێوەندییانەی 
کە لە نێوان مێدیا و ئەکتەرە سیاســییەکاندا 
هەیــە، بۆمان ڕوون دەبێتەوە کــە بە ڕواڵەت 
بەســتراوەییەک لــە نێوانیانــدا هەســت پێ 
دەکرێــت. هەڵبەت ئەم بەســتراوەییە بەپێی 
واتــە  دەکات،  کار  »داواودان«]٣١[  مەنتقــی 
ئەکتەرە سیاســییەکان تا چەنــد کۆنترۆڵیان 
بەســەر ئەو زانیارییانەوە هەیە کە مێدیا بۆی 
گرنگــە و بەدوایدا دەگەڕێــت و هەروەها، ئەو 
مێدیایــە تــا چەند لــە ڕۆژەڤدایــە و ڕێژەی 
بینەر و بیســەرانی تا چەند بەرز بووەتەوە کە 
ئەکتەرە سیاسییەکان ناچار بن مامەڵە لەگەڵ 
ئەو ناوەنــدی مێدیاییە بکەن. بەپێی بۆچوونی 
توربیۆرنســروود، زانیاریــی کەم و شــرۆڤەی 
الوازی ئەکتــەرە سیاســییەکان لە الیەک و، 
ناوبانگی کەم و کاراییی نزمی مێدیا لە الکەی 
دیکە، دەتوانن ئەو بااڵنسە بە زەرەری ئەکتەرە 
سیاسییەکان تێک بدەن، چونکە لە ڕاگەیاندندا 
ڕۆڵی پاســیڤی دەبێت. یەکێک لە گرفتەکانی 
ئەکتەرە سیاســییەکان ئەوەیە کە کۆمەڵگای 
مۆدێــڕن تا دێــت ڕوو لە ئێکســپێرتگەرایی 
دەکات و خوێندنەوە و شــرۆڤەی کارناســیانە 
گرنگیــی زیاتری پێ دەدرێــت. ئەم دۆخە وا 
دەکات کارناس و توێــژەران لە ڕۆژەڤدا بن و 
وەک مەرجەع و ڕەقیبێکی جیددی لەهەمبەر 

ئەکتەرە سیاســییەکان دەرکەون. دەرکەوتنی 
وەهــا ڕەقیبێکی جیددی کــە بەپێی مەنتقی 
مێدیایی خوێندنەوە بــۆ دیاردە و ڕووداوەکان 
دەکات، بەپێــی بۆچوونــی توربیۆرنســروود، 
ئەکتــەرە سیاســییەکان ناچــار دەکات زیاتر 
بخزێتە ژێر باڵی ڕێسا و مەنتقی مدیاتایزینگ 
و سرووشتییە کە مێدیا دەستی ئاوەاڵتر دەبێت 
بۆ ئەوەی پێشمەرجەکانی بخاتە چەقی باسی 
ڕۆژەوە. ئەم ڕەوەندە هەمیشە لە هەڵکشاندایە 
و مێدیا زیاتر و خێراتر لە جاران لە هەجمەی 
 Thorbjørnsrud) سیاســی دوور دەکەوێتەوە
2009). دەربازبوون لە کەشــی سیاسی، بەپێی 
بۆچوونی ســترۆمباک بە چوار فازی جیاوازدا 
تــێ دەپەڕێت کە لەم بەشــەدا ئاماژەیان پێ 
دەدەم. سەرەتا پێویســت دەکات پێوەرەکانی 
مێدیاتایزینگ دیاری بکەین، بەڵکو کارئاسانی 
بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو چوار فازەمان بۆ بکاتت. 

2-1-3- چوار پێوەر بۆ هەڵســەنگاندنی 
پرۆسەی مێدیاتایزینگ

بەر لــەوەی ئاماژە بــەو چوار فــازە بدەم بە 
پێویســتی دەزانم لەژێر تیشکی بۆچوونەکانی 
ســترۆمباک، باســێکی کورت لەمــەڕ چوار 
پێــوەر بکــەم بــۆ هەڵســەنگادنی ڕووکردی 
مێدیایــی. ئەم چوار پێــوەرە یارمەتیمان دەدا 
کــە بزانین دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە کام فازی 
مێدیاتایزینگ نزیکترن. سترۆمباک چوار پێوەر 
دیاری دەکا کە لە فیگووری ١ پێشانی دەدەم.
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سرووشــتییە کە هەتا مێدیــا زیاتر بەالی 
چەپــدا بکەوێت، سیاســەت زۆرتــر دەچێتە 
کانوونی ڕاگەیاندن. ئەم فیگوورە و بۆچوونەکانی 
ســترۆمباک لــەم بارەیەوە تــا ڕادەیەکی زۆر 
ئابستراکن، چونکە لە زۆر قۆناغدا پارسەنگەکان 
هێنــدەش فیکس نیــن و هێنــدێ پاڵنەری 
دیکــە هــەن کە لــەم پێوەرانەدا پێشــبینی 
نەکراون. پرســی ئایدیالۆژی و ئیرادەگەرایی، 
توانامەندییەکانی بەشداریکردن]٣2[ و دیاردەی 
جووتســتاندارد کــە ئەکتەرەکان تا ئاســتی 
جووتبــاوەڕی]٣٣[ دادەبەزێن، وەک نموونە لەم 
پێوەرانەدا جێگایان بەتاڵە. جووتباوەڕی یەکێکە 
لەو ڕەفتارانــەی کە لەم ســەردەمەدا بووەتە 
دیــاردە، واتە ئەکتەرەکان ســەرەڕای ئەوە کە 
باوەڕیان بــە مەرجەکانی مێدیاتایزینگ هەیە، 
لە هەمان حاڵدا و لە دۆخی تایبەتدا ئامادەییی 
ئەوەیــان هەیە بــە پێچەوانــەی مەرجەکانی 
مێدیاتایزینــگ بجووڵێنەوە. بــە هەرحال ئەو 
شــتانە بە بۆچوونــی من جێگای لــەو چوار 
پێوەرەدا بەتاڵە. ئەم فیگوورە ســنوورەکانی ئەو 
چوار فــازەی مێدیاتایزینگ دیاری دەکات کە 

لە خوارەوە دێنە بەرباس.

3-1-3- فازەکانی مێدیاتایزینگ
 فازی یەکەم پێوەندیی بە متمانەســازییەوە 
هەیە، واتە تا چەند مێدیا وەک سەرچاوەیەکی 
باوەڕپێکــراو چاو لێ دەکرێــت. بێالیەنبوون و 
هاوئاڕاســتەنەبوونی مێدیــا لەگــەڵ ئەکتەرە 
سیاسییەکان مەرجێکی گرنگە بۆ متمانەسازی. 
الی خەڵــک زۆر گرنگە ببینن کە مێدیا نەک 
مەودای لەگەڵ ئەکتەرە سیاســییەکان هەیە، 
بەڵکــە ئینتمای سیاسیشــی نییــە. بێالیەنی 
وا دەکا کــە مێدیا بــە وردی بەدواداچوون بۆ 
دەستە شاراوەکانی پشت سیاسەت بکەن. هەر 
ناوەندێکــی مێدیایی، هەم لە باری ئایدیالۆژی 
و هەم لە بــاری ڕووکردییەوە مەودا لە الیەنە 
سیاســییەکان بگرێت، خەڵک زیاتر ڕووی تێ 
دەکەن و وەک ســەرچاوەیەکی مەشــرووع بۆ 

زانیــاری متمانەی پێ دەکــەن. کەوایە هەتا 
مێدیا بەرەو فرەدەنگی بڕوات و ببێتە مەیدانی 
ملمالنێــی بۆچوونــی جیاواز، ئــەوا ئەم فازە 
ئامانجەکانــی خۆی پێکاوە. لەم فازەدا مەنتقی 
سیاســی و مەنتقی مێدیایی هاوسەنگن، بەاڵم 

مێدیا هەوڵ دەدات بێالیەن دەردەکەوێت.
 لــە فازی دووەمدا مێدیا هــەروا یەکێکە لە 
بەاڵم  زانیــاری،  باوەڕپێکراوەکانی  ســەرچاوە 
هەنگاوێ زیاتر هەڵکشــاوە، واتە کەمتر لەژێر 
کۆنترۆڵــی مەنتقی سیاســیدایە. لەم فازەدا و 
لەچاو فازی یەکــەم، مەنتقی مێدیایی تۆختر 
دەردەکەوێــت. بــۆ گەنگەشــەکردنی بابەتی 
ڕۆژ و بازرگانیکردن بــە زانیارییەکان، ڕێژەی 
بەشــدارکردنی ئەکتەرە سیاســییەکان کەمتر 
نییە، بــەاڵم تەکنیکی ڕێپۆرتاژ و چوارچێوەی 
پرســیارەکان وەها دارژاون کە بەردەنگەکانی 
مێدیــا و تەنانەت ئەکتەرە سیاســییەکانیش 
)واتە شەقامی گشتی( خۆیانی تێدا دەبیننەوە 
و وەک هاوواڵتییەکــی ئازاد داوەری لەســەر 
پرۆگرامەکانی مێدیا دەکەن. ئەو شــتەی لەم 
فازەدا بە ڕوونی دەردەکەوێت ئەوەیە کە مێدیا 
هــەوڵ دەدا مێدیۆم بێت و پێوەندیی لە نێوان 

خەڵک و سیاسەتواندا چێ بکات. 
 لە فازی ســێیەمدا مێدیــا وەک نیهادێکی 
سەربەخۆ دەردەکەوێت. ئەکتەرە سیاسییەکان 
ناچارن بــۆ گەیاندی پەیام و ئەجێندای کاری 
سیاسیی حیزب، خۆیان لەگەڵ چوارچێوەکانی 
مەنتقی مێدیایی بگونجێنن. شەڕ بۆ هێژمۆنی 
و سەپاندنی مەنتقی سیاسی لەم فازەدا دەبێتە 
هــۆی تەریکبوونــی ئەکتەری سیاســی، بە 
چەشــنێک کە بە تەواوی لە ڕۆژەڤدا نامێنێت. 
بە کورتــی و بە کوردی؛ ئەکتەری سیاســی 
لەم فازەدا چاولەبەری مێدیایە. ســەربەخۆییی 
مێدیــا لەم فــازەدا مەجال بە مدیــاکار دەدا 
کە لە کۆنتێکســتدا دەرکەوێــت. ئەو ئەکتەرە 
سیاسییانەی کە لە پەراوێزی مێدیادان، دەبێ 
زۆر مایــە دابنێن بۆ ئەوەی لە پەراوێزەوە بێنە 
نێو کۆنتێکستەکە. بۆ سەرکەوتن لەم دۆخەدا 
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ئەکتەرە سیاسییەکان ناچارن ڕەچاوی مەنتق 
و ئەجێنــدای مێدیایی بکەن. ئەگەر حیزب، یا 
الیەنێکی سیاسی بەتەما بێت بانگەشە بۆ خۆی 
بکات، دەبێ ئــەو ناوەندە مێدیاییانە فەرامۆش 
بکەن کە لە فازی ســێیەمدان. ئایدیالی مێدیا 
لەم فازەدا ئەوەیە کە وەک دەسەاڵتی چوارەم 
دەرکەوێــت، بەتایبەت کــە ئەجێندای مێدیا 
لەم فازەدا وەهــا داڕێژراوە کە وەک پارێزەری 
کۆمەڵــگای مەدەنــی دەرکەوێــت و لە کاتی 
ملمالنێ سیاسییەکان و بە تایبەت هەڵبژاردندا 
کار بۆ شەفافســازیی کۆمەڵگا دەکات. مێدیای 
فازی سێیەم هەمیشە سەرئێشەیان بۆ ئەکتەرە 

سیاسییەکان زیاترە.
 لە فازی چوارەمدا مێدیا بۆخۆی ئەکتەرێکی 
ســەربەخۆیە لە ڕاگەیاندن و چەمکســازییدا. 
بەردەنگــەکان لە چــاوی کەناڵەکانی مێدیاوە 
نەک هەر ســەیری واقعەکانی جیهان دەکەن، 
بەڵکە بەپێی پرۆســەی ناسنامەسازیی مێدیا، 
بە جیهانبینی و وێنەی خۆشــیاندا دەچنەوە. 
ڕۆڵی ئەکتەرە سیاســییەکان لە ڕێکخســتنی 
خەڵــک بــە ڕادەیەک کــەم دەبێتــەوە کە 
تەنانــەت ماهیەتــی حیزبیــش دەچێتە ژیر 
پرســیارەوە. ئەمڕۆ مێدیا زۆرترین ڕۆڵی هەیە 
لە ڕایەڵکەبەندی و ڕێکخســتنی جەماوەری و 
باشترین مەرجەعن بۆ زانیاری، هەواڵ، کولتوور 
و ناساندنی ئیدەی نوێ. ئەکتەرە سیاسییەکان 
لــەم فازەدا هەر بەپێــی ڕەچاوکردنی مەنتقی 
مێدیایی دەرناکەون، بەڵکە بۆخۆشیان دەبن بە 
بەشــێک لە مەنتقی مێدیایی. بەوجۆرەی من 
لە مەبەستەکەی ســترۆمباک تێ گەیشتووم، 
مێدیــا وەک هێزێکــی کۆلۆنیالیســت هــەم 
مەیدانــی کاری سیاســەت داگیر دەکا و هەم 
لە داڕشتنی واقعی سیاسیشدا ڕۆڵ دەگێرێت. 

4-1-3- مێدیای گشتپەسەند]34[
ڕاگەیاندن بۆ ئەکتەرە سیاسییەکان وەک دەریا 
وایــە بۆ ماســی. بە تایبەت لەم ســەردەمەدا 
کە دەستڕاگەیشــتن بە جەماوەر و ســازدانی 

میتینگی سیاســی ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ دژوارتر 
دەبێــت. کەوایــە زەروورەتــی دەرکەوتن لە 
مێدیاکاندا بۆ حیزب و ئەکتەرە سیاسییەکانیش 
تا دێت گرنگتر دەبێت. ئەکتەرە سیاسییەکان 
لە ڕێــگای مێدیــاوە هــەوڵ دەدەن پەیام و 
ئەجێندا سیاســییەکانی خۆیــان ڕابگەیەنن و 
بۆ ئەم مەبەســتەش وەک پێشتر باسمان کرد، 
زۆر بۆیان گرنگە کە مەنتقی سیاســی بەسەر 
مەنتقی مێدیاییدا زاڵ بێت. بەو پێناســەی کە 
لە فازەکانــی مێدیاتایزینگــدا هاتە بەر باس، 
شانسی زاڵبوونی مەنتقی سیاسی، بە تایبەت لە 
فازی سێیەم و چوارەمدا، زۆر کەمە. بەڕواڵەت 
باشــترین بەســتێنی مێدیایی بــۆ ملمالنێی 
مەنتقــی سیاســی و مەنتقــی مێدیایی، ئەو 
ڕاگەیاندنانەن کە لە فازی دووەم و بە تایبەت 
فازی یەکەمی مێدیاتایزینگدا پێناسە دەکرێن. 
بــەاڵم ئەو دوو فازەش گرفتــی خۆی هەیە و 
یەکێک لە گرفتەکان پرەنســیبی بێالیەنبوون 
و زمانــی نۆیتراڵی مێدیاییــە. واتە ئەگەرچی 
هاوسەنگییەک هەیە لە نێوان مەنتقی سیاسی 
و مێدیایــی، بــەاڵم مێدیا ناتوانێــت ببێت بە 

تریبۆنی ئەکتەرە سیاسییەکان.
بیســتەمەوە  لــە کۆتاییەکانی ســەدەی 
هەجمەی دامەزراندنی مێدیای گشتپەســەند 
دەســتی پێ کرد و لە ڕاســتیدا لــە ئاکامی 
دەرکەوتنی ئەو چوار مێتاپرۆسێســانە بوو کە 
پێشــتر باســمان کرد. وەک پێشــتر باسمان 
کرد پرۆسەی بەجیهانیکردن، تاکگەراییکردن، 
بەبازرگانیکردن و مێدیاتایزاســیۆن وەهایە کە 
مرۆڤی ئەم سەردەمە پتر لە جاران نێتوەرکیزە 
بکرێت و لە ئاکامدا ســنوورە جوگرافیاییەکانی 
بەزانــدووە. سرووشــتییە کــە مێدیاکانیــش 
نێتوەرکیــزە بکرێن و فرەمێدیایــی لە خۆیدا 
دەرکەوتــەی وەهــا پارادایمێکــە. یەکێک لە 
دەرکەوتەکانی نێتوەرکیزەبوون ئەوەیە کە مرۆڤ 
بەپێی مشــوور و ڕووکردی کولتووری دابەش 
دەکات و بەم هۆیە کاریگەریی کردووەتە سەر 
دێمۆکراتیزەکردنی کولتوور، وەها کە پرســی 
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دایکۆتۆمی »گشتپەســەند« و »تایبەتپەسەند« 
بەڵکــە وەک دوو  نــەک وەک دوو هــاودژ 
ڕووکــردی کولتووری دەردەکەون کە زۆر جار 
بە شــێوەیەکی دێمۆکراتیک تەعامولیشــیان 
پێکەوە هەیە. یەکێک لــە تایبەتمەندییەکانی 
مێدیای گشتپەســەند ئەوەیە کــە ڕووکردی 
هەســتیارانە و لە هەمان کاتدا کەسپەرەستی 
لــە کار و پرۆگرامەکانیــدا بەهێــزە. بەپێــی 
بۆچوونی توربیۆرنســروود ئەم مۆدێلە لە مێدیا 
مەودایەکی زۆری لەگەڵ ڕوانگە و خوێندنەوەی 
نوخبەگەرایانەدا هەیە و زیاتر خۆیان بە بابەتی 
مێلۆدراماتیکەوە سەرقاڵ دەکەن. کاتێ پرسی 
سیاســی لە وەها مێدیایەکدا دەبێ بە پرســی 
ڕۆژ، بە شــێوەیەکی ڕووکەشــیانە و بە تامی 
گشتپەســەندانە، ئاڕاســتەی بەردەنگەکانــی 
دەکرێــت (Thorbjørnsrud 2009: 47). هەر 
بۆیــە ناوەرۆکی هــەواڵ و ڕووداوە گرنگەکان 
وەهــا دادەرێژرێــت کە تێکەاڵوێــک بێت لە 
ڕێپۆرتاژ، زانیاریی سەرقاڵکەر]٣5[ و ئەو شتەی 
کە توربیۆرنســروود وەک »Soft News« ناوی 

دەبات. 
زۆریــەک لــە توێژەرانــی کۆمەاڵیەتــی 
و مێدیایــی پێیان وایە پرســی سیاســی لە 
مێدیای گشتپەســەندا لە ڕادەبەدەر شەخسی 
کراوەتــەوە و زیاتر بەالی ئاژاوەنانەوەدا دەڕۆن. 
واتە بە هێنانــە ئارای ناکۆکی و ئاڵۆزیی نێوان 
ئەکتەرە سیاســییەکان، مەجالی سەرقاڵکردن 
بــۆ بەردەنگەکانــی دەرەخســێنێت. لیزبێت 
ڤــان )2005( یەکێکــە لــەو توێژەرانەی کە 
پێی وایــە مێدیای گشتپەســەند توانیویەتی 
مەودای نێوان ئەکتەرە سیاسییەکان و شەقام 
کــەم بکاتەوە و هەروەها پاڵنەرێکی باشــە بۆ 
بەرزکردنــەوەی ڕێژەی بەشــداریی خەڵک لە 
کاتی هەڵبژاردنەکانــدا. یەکێک لەو ڤاریاباڵنە 
کــە لە تێزەکــەی لیزبێتدا زۆرتــر پێداگریی 
لەسەر کراوە؛ کاریزمای ئەکتەرە سیاسییەکان 
و چۆنایەتیــی دەرکەوتنیان لە مێدیایە. بەپێی 
ئامارەکانی نێو توێژینەوەکەی لیزبێت سەبارەت 

بە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا، پرســی متمانەی 
خەڵــک لەمەڕ ئەکتەرە سیاســییەکان بەپێی 
پالتفۆرم و هێڵی سیاســیی ئەکتەرەکان بەرز 
و نــزم نابێت، چونکــە بەردەنگەکانی مێدیای 
گشتپەســەند نە کاتی ئەوەیــان هەیە بەرنامە 
سیاســییەکان بخوێننەوە و نە هێندە ئاگاییی 
سیاســییان بەرزە کە بە چــاوی ڕەخنەگرانە 
بەو پالتفۆرمانــەدا بچنــەوە. کەوایە مێدیای 
گشتپەســەند لــە ڕێــگای شەخســیکردنی 
پرسەکانی ڕۆژ و هەستیارکردنی پرۆگرامەکانی، 
وێنەیەکی ئەرێنی لە ئەکتەرە سیاســیییەکان 
دەدات بــە دەســتەوە کــە خەڵــک خێراتر 
متمانەیــان پێ بکــەن. بەرنامەی سیاســیی 
حیزب، یاخۆ هێڵی سیاسیی ئەکتەرەکان نە لە 
توانایدایە وەها وێنەیەک، یاخۆ وەها ڕووکارێک 
لە ئەکتەرە سیاسییەکان بدا بەدەستەوە و نە لە 
ئەجێنداشیاندایە، کەوایە مێدیای گشتپەسەند 
باشترین بەستێنە بۆ سازکردنی وەها وێنەیەک 

)هەمان سەرچاوە(. 
ئــەو شــتەی کە بــە بۆچوونــی من لەم 
توێژینەوەکــەی لیزبێتدا بە ڕوونی دەبیندرێت 
ئەوەیە کە ئەگەرچی ئەکتەرە سیاسییەکان لە 
مێدیای گشتپەسەندا شانسی خۆڕانانیان زیاترە، 
بەاڵم مەنتقی سیاســی دیسان لەژێر سێبەری 
مەنتقی مێدیاییدا بزر دەبێت. لە وەها دۆخێکدا 
هەم سیاسەت وەک دیاردەیەکی ڕووکەشیانە 
دەردەکەوێت و هەم تا ئاستی سەرقاڵییەکانی 
ئەم  دادەبەزێــت.  گشتپەســەند  کولتــووری 
دیاردەیــە نــەک بــە پێچەوانەی پرســتیژ و 
کاراکتێری سیاســیی ئەکتەرەکانە، بەڵکە زۆر 

لەگەڵ فەلسەفەی سیاسیش بێگانەیە.

 5-1-3- گەردەنەی مێدیاتایزینگ
رۆڵــی پاســیڤی ئەکتــەرە سیاســییەکان لە 
مێدیای گشتپەسەندا، لە بەرچاوی واقعبینانەی 
ئەکتەرە سیاســییەکان شــاراوە نییە. وەک لە 
ســەرەتای ئەم وتارەدا باســم کرد، پێوەندیی 
نێوان مێدیا و سیاســەت وەک دوو ئەکتەری 
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گرنگــی کۆمەڵگا - ئەگەرچــی زۆرجار وەک 
ڕەقیــب دەردەکــەون، بــەاڵم پێوەندییەکی 
دیالیکتیکییــە. نە مێدیا دەتوانێ چاوپۆشــی 
لە ڕۆڵی سیاســەت بکات و نە سیاسەت بەبێ 
مێدیا دەتوانــێ ڕۆڵی لە کۆمەڵــگادا هەبێت. 
کەوایە گرفتە سەرەکییەکە مەنتق و ئەجێندای 
ئــەو دوو ئەکتەرەیــە کــە دەبێتە هــۆکار بۆ 
ئەو واقعیەتەش  بەریەککەوتن. بەاڵم پێویستە 
لە بەرچاو بگرین کە ملمالنێی نێوان ئەجێندا 
و مەنتقــی ئــەو دوو ئەکتــەرە، پێوەندیی بە 
دەسەاڵتەوە هەیە و پێویست دەکات بە تیۆریی 
دەســەاڵت شــرۆڤە بکرێت. چونکە ملمالنێکە 
لەپێناو ئەوەدایە کە کێ پێشــمەرجەکانی ڕۆژ 
دەخاتە چەقی مەیدانەوە. پێشــتر باسمان لە 
نەریتــی هابزی و نەریتــی الکی بۆ ڕووکردی 
سیاســی و پرسی دەســەاڵت کرد و باسمان 
لەوە کرد کــە نەریتی تەعامولگەرایی )نەریتی 
الک( تا دێت زۆرتر پەرە دەســتێنێت و ڕۆڵی 
مێدیا لە پەرەدانی وەها ڕووکردێکی سیاســی 
و کولتووریدا زۆر گرنگ بوو. مێدیاتایزاســیۆن 
لە ڕاســتیدا نەک بەرهەمی وەها ڕووکردێکی 
کولتوورییە، بەڵکــە زەروورەتیش بوو. لەگەڵ 
ئەکتــەرە  مێدیاتایزینــگ،  پەرەســەندنی 
سیاســییەکانیش وەک گشــت ڕەهەندەکانی 
کۆمەڵگای جیهانی، بەشێکن لەو مێتاپرۆسێسە 
و سرووشــتییە کە ناتوانن لــە دەرەوەی وەها 
پرۆســەیەک بن. کەواتە سیاســەتیش ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ مێدیاتایزەتر دەبێتەوە و ئەم ڕەوەندە 
کار لــە مەنتقی سیاســیش دەکات. یەکێک 
لەســەر  لــە کارتێکەرییەکانی مێدیاتایزینگ 
تەعامولی  شــێوازی  سیاســییەکان،  ئەکتەرە 
ئەوان لەگەڵ مەنتقی مێدیاییە. مۆلدســکرێد 
لــە توێژینەوەیەکدا ئاماژە بــە بەرزبوونەوەی 
ڕاوێژکارانی مێدیایی بۆ ئەکتەرە سیاسییەکانی 
واڵتی نۆروێژ دەکات و دەڵێت: لە ساڵی ١٩٩5 
تا ســاڵی 2008 ڕێژەی ڕاوێژکارانی مێدیایی 
لــە پارلمانی نۆروێژ، لە 85 کەســەوە بۆ ١٩2 
 .(Moldskred 2010: 46) کەس بەرز بووەتەوە

بەرزبوونەوەی هەژمــاری ڕاوێژکارانی مێدیا لە 
ڕاســتیدا پێوەندیی بە بەرزبوونەوەی ئاســتی 
بەشــداریکردنی  لە  پســپۆڕبوون  ڕۆشنبیری، 
دیبەیــت و شــرۆڤەکردنی بابەتەکانــی ڕۆژ و 
ئەکتەرە سیاســییەکان  ڕۆڵگێرانی  هەروەهــا 
لە مێدیــادا هەیە. بەرزبوونەوەی شــارەزاییی 
ئەکتەرە سیاسییەکان لەمەڕ مەنتقی مێدیایی 
هــەر ئەدەبیاتــی مێدیایی ناگرێتــەوە، بەڵکە 
دیاردەی لەشــزمانییش]٣6[ دەگرێتەوە کە لەم 
سەردەمەدا زۆر گرنگە بۆ دەرکەوتن لە مێدیادا. 
چونکە مەنتقی مێدیایی، ڕوانگەی سیاســی و 
مێدیا  تەعامولگەرایانەی  کولتــووری  هەروەها 
سیاســییەکان  ئەکتەرە  کاریزمای  توانیویەتی 
بەرەو پێرفۆرمانســی ئەکتەرە سیاســییەکان 
بگۆڕێت. ئەم پێشوەچوونە، یانی گەمەکردن لە 
مەیدانی مەنتقی مێدیایی بە قازانجی مەنتقی 

سیاسی.
بەرزبوونەوەی ڕێژەی ڕاوێژکارانی مێدیایی 
لە ڕاســتیدا یەکێکە لە تاکتیکەکانی ئەکتەرە 
سیاسییەکان بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی مەنتقی 
مێدیاییدا ڕۆڵێکی باشــتر بگێڕن. یەکێک لەو 
شــتانەی کە وەهــا تواناییەکی بــە ئەکتەرە 
سیاسییەکان داوە، ئەوەیە کە حیزبی سیاسی 
زیاتر لە جاران بیر لە شایستەساالری دەکاتەوە 
و هەوڵ دەدات قــەوارەی ڕێبەرایەتیی حیزب 
لــە پاوانی کادێــری سیاســی ڕزگار بکات و 
جێگا بۆ کەســانی پسپۆڕ و کارناس بکاتەوە لە 
ناوەندی بڕیاڕدانی حیزب. زۆربوونی ڕاوێژکارانی 
مێدیایی و زۆربوونی کارناســانی بوارە جیاوازە 
زانســتییەکان، دەستی ئەکتەرە سیاسییەکانی 
ئاوەاڵتر کردووە کە بۆ شــرۆڤەکردنی پرســی 
ڕۆژ لە مێدیادا دەســتی بااڵیــان هەبێت. ئەم 
پێشــوەچوونە بە ڕادەیەکە کە زۆرجار زانیاری 
و بەڵگەی ئەکتەرە سیاســییەکان، مەیدان بە 
ڕوانگەی ڕەخنەگرانەی مێدیا تەنگ دەکات و 
کەمتر لە داوی پرسیارە ئاڵۆزاوەکانی مێدیاکار 
دەکەون (Thorbjørnsrud 2009: 51). کەوایە 
یەکێکە  پســپۆڕبوون  یاخۆ  ئێکسپەرتگەرایی، 
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لــە مەرجەکانی ســەرکەوتن بە جــادە پڕ لە 
پێچەکانی گەردەنەی مێدیاتایزینگ. 

بەشــێک لە توێژەران بــاس لەوە دەکەن 
کە بەرزبوونەوەی ئاســتی پســپۆڕیی ئەکتەرە 
سیاســییەکان لەمەڕ ڕوانینــی ڕۆژ و هەروەها 
سیاســەتی کۆنترۆڵی زانیاری، توانیوەیەتی لە 
زۆر قۆناغدا مەنتقی سیاســی بەسەر مەنتقی 
مێدیاییــدا زاڵ بــکات و بــەم کارە ئەکتەرە 
سیاســییەکان پێش مێدیــا دەکەونەوە بۆ لە 
ڕۆژەڤخستنی پێشمەرجەکانی ڕۆژ )ibid(. ئەو 
پێشــبڕکێیە لە ڕاستیدا پێوەندیی بە ڕوانگەی 
ڕیالپۆلیتیکی ئەکتەرە سیاســییەکانەوە هەیە. 
تەنانەت لە زۆریەک لە واڵتانی دێمۆکراتیکیش 
وەهــا ڕوانگەیەکــی تەعامولگەرایانە لە نێوان 
ئەکتەرە سیاســییەکان و مێدیا دانەمەزراوە و 
ئێستایشــی لەگەڵدا بێت بەشێک لە ئەکتەرە 
سیاسییەکان نایسەلمێنن کە مەنتقی سیاسی 
دەبــێ لە تەعامول لەگــەڵ مەنتقی مێدیاییدا 
گەشــە بکات و پەرە بستێنێت. کاتێ ئەکتەرە 
سیاســییەکان بەم ئاکامە ناگەن، سرووشتییە 
کە دەرکەوتنیــان کەمرەنگتر دەبێت و پەیامە 

سیاسییەکانیان لە ڕۆژەڤدا نامێنێت. 

4- تیۆری جەغزیی داخراو
پێشــتر لەگــەڵ دوو مەنتقی جیــاواز و دوو 
ئەجێندای جیاوازدا ئاشــنا بووین کە هۆکاری 
ملمالنێی نێوان ئەکتەری سیاسی و ئەکتەری 
مێدیــای بوون. هەڵبەت ئــەو جیاوازییە نەک 
هەر لە ڕوانگەوە بۆ مێتۆد، بەڵکە لە نۆرمەوە بۆ 
کارکردیــش دیار بوو. فرەدەنگی لە ئەجێندای 
مێدیادایە و کۆدەنگی لە ئەجێندای سیاسەتدا، 
مێدیا هەوڵ بۆ سادەسازیی پرسی ڕۆژ دەدات 
و ئەکتــەری سیاســی کار لەســەر پرۆژەی 
درێژخایەن و پرسە لێکهااڵوەکان دەکات. مێدیا 
کار بۆ بەکۆنکرێتکردنی دیــاردە کۆمەاڵیەتی 
و سیاســییەکان دەکات و ئەکتەری سیاســی 
دیاردەکان بــە ڕوانینێکی ئابســتراکەوە ڕاڤە 
دەکات و دواجار مێدیا خەریکی شەخسیسازیی 

سیاسەتە و ئەکتەری سیاسی کار بۆ پرۆگرامی 
حیزبی دەکات. لە ڕاســتیدا دایکۆتۆمیی مێدیا 
ـ سیاســەت، بەرهەمــی ڕوانگــەی تیۆریــی 
مێدیاتایزینگە کە زۆرجار مێدیا و سیاســەت 
شــاخ بە شاخ دەکات و خەڵکیش لە دەرەوەی 
وەهــا ملمالنێیــەک چاوەدێریــی دەکەن. لە 
تیۆریــی جەغزی داخراودا کۆنتراســتی نێوان 
مێدیا و سیاســەت نــەک کەمڕەنگترە، بەڵکە 
زۆرجــار وەک هاوپەیمــان و هاوئاڕاســتە لە 
بەرانبــەر خەڵکــدا دەردەکەون. بۆ تیشــک 
خستنەســەر ئــەو تیۆرییــە، خوێندنەوەیەک 
بــۆ بۆچوونەکانی ئاندێرســن]٣7[ دەکەم کە لە 
توژینەوەکانــی داڵتۆن و وێتەنبەرگدا )2000( 

بە وردی شی کراوەتەوە. 
ئاندێرسن ئاڕاســتەی کۆنتراستی مێدیا ـ 
سیاسەتوان بەرەو کۆنتراستی جەماەر لە الیەک 
و دووانــەی مێدیا/سیاســەت لە الیەکی دیکە 
دەگۆڕێت. ئەم بۆچوونە لە ڕاســتیدا پێوەندیی 
پارادایم شــیفتێک هەیە کــە گۆڕانێکی  بــە 
بنچینەیــی لە فــۆرم و هەروەهــا نێوەرۆکی 
چەمکی حیزب وەک نیهادێکی سیاسی پێک 
هێنــاوە. دیــاردەی »حیزبی جەمــاوەری«]٣8[ 
لەم پارادایم شــیفتەدا بەرەو دیاردەی »حیزبی 

مێدیایی«]٣٩[ دەگۆڕدرێت.
حیزبی جەماوەری لە ڕاســتیدا تێرمێکی 
ئاکادێمیکە کە کاتی خۆی »مۆریس دۆریس«]40[ 
لە ســاڵی ١٩6٣دا و لە توێژینەوەکانی خۆیدا 
دەکاری دەکرد. بەپێی بۆچوونی مۆریس حیزب 
سیاسی/کۆمەاڵیەتییە،  بزووتنەوەیەکی  نمادی 
خەڵک، یا جەماوەر بەپێی ئینتمای چینایەتی، 
یا ئینتمای نەتەوەییەوە دەبن بە بەشــێک لەو 
بزووتنەوە سیاسی/کۆمەاڵیاتییانە و سرووشتییە 
کە لەو حیزبانەدا دەبــن بە ئەندام کە ڕۆڵیان 
لە ڕێبەرایەتــی وەهــا بزووتنەوەیەکدا هەیە. 
هەژمــاری ئەندامانی حیزبی بۆ ئــەو حیزبانە 
زۆر گرنــگ بوو، چونکە هەم لە باری ماڵییەوە 
و هەم لــە بــاری ڕێکخســتنەوە دەبوون بە 
پاڵپشــت بۆ حیزبەکانیان. ڕێکخستن یەکێکە 
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لــە میکانیزمەکانــی حیزبی جەمــاوەری بۆ 
بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت کــە لە الیەن 
کادێرانی حیزبییەوە - کە پسپۆڕن لەو بوارەدا- 
کۆنترۆڵ دەکرا. کارکردی حیزبە جەماوەرییەکان 
وەک مێدیــۆم لە نێوان کۆمەڵــگای مەدەنی 
و دەســەاڵتی سیاســیدا پڕڕەنگتــر دەبووەوە 
و ئــەم کارکردە زۆرجار حیزبــی جەماوەریی 
 Dalton & Wattenberg) دەگەیاندە دەسەاڵت
نەریتی  بەپێی  حیزبە جەماوەرییەکان   .(2000
مۆدێرنیزم بەســەر چەپ و ڕاســت، گەلی و 
بۆرژوازی، سۆسیالیســت و  لیبراڵ، ســوور و 
شین... دابەش دەبوون کە هەرکامیان هەڵگری 
ئینتمای ئایدیالۆژیک و پالتفۆرمی سیاســیی 
خۆیان بوون. کەوایە بەپێی بۆچوونی مۆریس، 
لەگەڵ ئەوەیدا کە ئایدیالۆژیی حیزب ڕۆڵێکی 
گرنگی هەبــوو بۆ کۆکردنــەوەی جەماوەر لە 
دەوری حیزب، بەاڵم ڕێکخســتنەکانی حیزب 
میکانیزمێکی گرنگتر بوون بۆ گەیاندنی حیزب 
بە دەسەاڵت. بەم چەشنە کۆبوونەوەی جەماوەر 
لە دەوری حیزب و زۆربوونی هەژماری ئەندامان 
هەمیشــە لە ئەجێندای حیزبــی جەماوەریدا 
بوو. حیزبی جەماوەری، بە ڕاســت و چەپەوە، 
بەپێــی بروکراســییەکی ڕێکخراوەیی ڕێبەری 
دەکرا کە زۆر لە نەریتی لنینیستی نزیکە، واتە 

سەنترالیزمی دێمۆکراتیک. 
بــە دوای کۆتاییهاتنی شــەڕی ســارد و 
ئایدیالۆژییــەکان، حیــزب  ڕەنگهەڵبزڕکانــی 
گرنگیی خۆی لە ژینگەی سیاسەتدا لە دەست 
نەدا، بەاڵم بەپێی سروشت و مەنتقی سەردەم، 
گۆڕانی لە تەعامولی سیاســی، دێمۆکراســیی 
دەروون حیزبــی، ڕووکــردی دیپلۆماتیک و بە 
گشتی نۆرمی سیاســەتدا پێک هێنا. یەکێک 
لەوەدایە  پارادایم شیفت  تایبەتمەندییەکانی  لە 
کــە نەک پرســیارەکان، بەڵکە گۆشــەنیگا و 
ئامێرەکانیش لەمەڕ جیهانبینی دەگۆڕێت. ئەم 
پارادایمە حیزبی جەمــاوەری بەرەو فۆرمێکی 
دیکــە لە حیزبایەتی پاڵ پێــوە دەنا کە کاتی 
ئۆتــۆ کریشــهایمەر]4١[ )١٩66( وەک  خۆی 

»مەخزەنی گشــت الیەنەکان«]42[ ناوی دەبرد. 
واتە جیگای بــۆ هەموو چینێکی کۆمەاڵیەتی، 
بیروڕا و ڕەنگی جیاوازی سیاسی و دینی هەبوو. 
لە سەردەمی کۆتاییی شەڕی ساردەوە، شەڕی 
ئایدیالۆژی جێگای خۆی دەدا بە پێشــبرکێی 
حیزبی لە هەڵبژاردنەکاندا. ڕەنگاڵەی حیزبەکان 
هێندە تۆخ نەبوون کە خەڵکی شــەقام بتوانن 
جیاوازیی ڕەنگی شــین و سوور لێک بکەنەوە. 
لەوەهــا دۆخێکدا ڕای گشــتی گەورەترین و 
بەهێزترین ســەنگەرە کە سەرکەوتنی حیزب 
لە دەســەاڵتدا مســۆگەر دەکات، کەوایە کێ 
ئازایــە با بێــت داگیری بکات. بەپێی گشــت 
توێژینــەوەکان، ڕۆڵ و کاراییــی مێدیــا بــۆ 
دەنگهێنانــەوەی بەربژێرە سیاســییەکان و لە 
ڕۆژەڤدابوونی حیزبەکان، زۆر لە ڕۆڵ و کارایی 
حیزبەکان  فرەرێکخراوەییــی  و  فرەئەندامــی 
بەهێزترە. هۆکارەکــەش ئەوەیە کە بەردەنگی 
ڕێکخراوی حیزبی هەر ئەندامەکانیەتی، بەاڵم 
بە بۆچوونی کارناســانی سیاسی، لە کۆمەڵگادا 
هەمیشــە »ئامارێکی بێدەنگ« هەیە کە کەس 
نایبینێت و کەس دەنگی نابیستێت، بەاڵم زۆر 
زیاتــر لە نیوەی کۆمەڵن. کاتــێ دەڵێین ڕای 
گشــتی لە ڕاستیدا باس لەو ئامارە بێدەنگەش 
دەکەین. کەوایە کاتــێ حیزبێکی جەماوەری 
بــکات،  گشــتی  ڕای  کۆنترۆڵــی  نەتوانــێ 
سرووشتییە کە لە هەڵبژاردنەکاندا دەدۆرێنێت 
و تەنانــەت ڕێژەی ئەندامەکانیشــی لە فریای 

ناکەوێت.
دوورکەوتنــەوە لە حیزبــی جەماوەری و 
ڕووکردن لــە حیزبی مێدیایی بــە بۆچوونی 
مۆریس؛ پێوەندیی بە ڕۆڵی ماسمێدیاوە هەیە 
کە لەم ســەردەمەدا ڕۆڵیان لــە ئۆرگانەکانی 
حیزبیش زیاترە. بەاڵم حیزبی مێدیایی ـ وەک 
ئەو جۆرەی من لــە بۆچوونەکانی مۆریس تێ 
گەیشتوومـ  قەرار نییە واز لە گشت ئۆرگانەکانی 
بێنێــت و ڕوو لــە دامەزراندنــی کەناڵێکــی 
ڕاگەیانــدن بکات. بــە دڵنیاییــەوە بڕیارێکی 
وا بــۆ حیــزب وەک خۆکوژی وایــە. ئەوەی 
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من لــە بۆچوونەکەی تێ گەیشــتووم ئەوەیە 
کــە مەیدانی ملمالنێی حیزبی لە شــەقامەوە 
بۆ مێدیــا ڕادەگوازرێت. پرســتیژی حیزب و 
هەروەها دەســتی بااڵی ئەکتەرە سیاسییەکان 
لە شــرۆڤەکردنی پرســی ڕۆژ، نەخشەڕێگای 
حیزب بۆ چارەســەرکردنی گرفتــەکان، لەم 
ســەردەمەدا کاریگەرترە و بە دڵنیاییەوە مێدیا 
زیاتر زوومیان لەســەر دەکات. هاتنە ڕۆژەڤی 
ئەکتەرە سیاســییەکان لە مێدیاکان، شانسی 
کۆنترۆڵکردنی ڕای گشــتیش دەباتە سەرەوە 
و بێگومان ســەرکەوتنیان لە هەڵبژاردنەکاندا 
مســۆگەر دەکا. لەگەڵ سەرهەڵدانی دیاردەی 
مێدیاتایزاســیۆن سرووشــتییە کە نەک هەر 
مەنتقــی سیاســی، بەڵکە پێویســت دەکات 
ڕەفتاری سیاسیش پێداچوونەوەی تێدا بکرێت 
و وەک ئۆســتەروود دەڵێــت: »ناچارن خۆیان 
لەگەڵ ئەولەویەت و زەروورەتەکانی ســەردەم 
بگونجێنن کە لەژێر کارتێکەریی مێدیاکاندایە« 

.(Østerud 2003: 29)
یەکێک لە گرفتەکانی حیزبی مێدیایی کە 
زۆریەک لە توێژەران ئاماژەیان پێ داوە، ئەوەیە 
کە هەتا حیزبی مێدیایی نوخبەگەراتر دەبێت، 
بەو ڕادەیەش لە جەمــاوەر دوور دەکەوێتەوە. 
تەنانــەت هێنــدێ لە توێــژەران هــۆکاری 
مەوداگرتنی خەڵک لە سیاســەت بۆ ئاســتی 
نوخبەگەراییی حیزبەکان دەگێڕنەوە و دەڵێن 
نوخبەگەرایی، حیزب بەرەو داخرانی سیاســی 
پاڵ پێوە دەنێت. ئاندێرســن لە توێژینەوەکەی 
خۆیدا ســرنجی بەم کێشــەیە داوە و ئەویش 
پێی وایە مــەودای نێوان خەڵــک و ئەکتەرە 
سیاســییەکان ڕوو لە زیادبوونە. بەاڵم پێی وا 
نییــە ڤاریابلەکانی توێژەران بۆ شــرۆڤەکردنی 
ئەم دۆخە بەهێز بێــت. هەڵبەت بە بۆچوونی 
مــن زۆر زەحمەتە توێژەرێکــی کۆمەاڵیەتی 
لەم ســەردەمەدا باس لە جەمــاوەر بکات. لە 
سەدەی بیست و یەکدا مانای جەماوەر گۆڕاوە 
بــۆ هاوواڵتی. ئەم گۆڕانکارییە بە بۆچوونی من 
پێوەندیی بە بەرزبوونەوەی ئاگاییی هاوواڵتییان 

لەمەڕ ماف و پێگەی کۆمەاڵیەتییان و هەروەها 
ڕۆڵــی هاوواڵتیبوونیــان لە گەشــەی پایەدار 
هەیە. بە هەرحاڵ ئاندێرسن دوو ڤاریابڵ، یاخۆ 
دوو هۆکار بۆ واڵمدانەوە بەم گرفتە سیاســییە 

دەدات بە دەستەوە:
1 هــۆکاری یەکــەم، بنکــەی کۆمەاڵیەتیی 
دەنگدەران و ڕێژەی هەستیاربوونی دەنگدەران 
لەهەمبەر پرســە سیاســییەکان وەک هۆکار 
دەستنیشان دەکات و پێی وایە کە دەنگدەران 
بەپێی ئینتمای کۆمەاڵیەتیی خۆیان تەعامول 
لەگــەڵ ڕای ئەکتەرە سیاســییەکان دەکەن. 
واتە ڕیزبەندییە سیاسییەکان بەپێی فۆکووسی 
ئەکتــەرە سیاســییەکان ســەر هەڵــدەدات. 
فۆکووســی ئەکتــەری سیاســی لەســەر چ 
مژارێکــی کۆمەاڵیەتی و سیاســی بێت، ئەو 
قەوارە کۆمەاڵیەتی و سیاسییە دەچێتە پشت 
سەرییەوە و بەم چەشنە هۆکاری بەشداربوونی 
کەمی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا بە فۆکووسی 

ئەکتەرە سیاسییەکانەوە بەسراوەتەوە.
2 هۆکاری دووەم، پێوەندیی بە سیســتەمی 
نوێنەرایەتییەوە هەیە. لە سیستەمی پارلمانیدا 
برۆکراسی دەســتی بااڵی هەیە و سرووشتییە 
کە نوێنەرانی خەڵک لە پارلەمان تەنیا خاوەنی 
یەکدەنگــن. ئەگەر سیاســەت تەکنیک بێت، 
سیاســەتوانیش پێویســتە تەکنۆکرات بێت و 
سیستەمیش بەپێی ئوســوولی برۆکراسی کار 
دەکات. خەڵک پێیان وایە کە نوێنەرانەکانیان 
بێجگە لە دەنگــدان کاراییەکی وایان نییە لە 
دارشــتنی بڕیارنامە و یاســا پێوەندیدارەکان. 
کەوایــە ئەوە نوخبەکانــی پارلمانن کە لەبری 
خەڵک بڕیار دەدەن و وەکالەتی خەڵک دەکەن 

نەک نوێنەرەکانیان.
هەڵبەت سیســتەمی پارلەمانی بە گشت 
گرفتــە برۆکراتیکەکانییەوە، هێشــتا یەکێکە 
لــە باشــترین سیســتەمە سیاســییەکان و 
سرووشــتییە کە ئاندێرســن نکۆڵــی لە ڕۆڵی 
پارلەمــان بــۆ پراکتیزەکردنی دێمۆکراســی 
نــاکات. بــەاڵم دەڵێــت: سرووشــتی کاری 
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پەرلەمانتاریــزم وایــە کە خەڵــک و تەنانەت 
بەشــێک لە ئەندامانی پارلەمانیش کەمتر لەو 
ئاســتەدا بن کە لە ڕۆتینــی کاری پارلەمانی 
تێ بگەن. کەوایە بڕیارە چارەنووسســازەکان و 
دارشــتنی میکانیزمی حقووقی بۆ چەسپاندنی 
بڕیارەکان، دەکەوێتە پاوانی ئەو تەکنۆکراتانەی 
کە لە ڕێگای دەنگدانی ڕاستەوخۆی خەڵکەوە 
هەڵنەبژێردراون، بەڵکە کادری پارلەمانن. پرسە 
چارەنووسســازەکان لەچاو پرســەکانی دیکە 
زیاتر پێویســتیان بە ئاناالیز و تیۆرییەوە هەیە 
و سرووشتییە کە ئاناالیز و تیۆرەکان لە پاوانی 
پســپۆڕ و نوخبەکاندایە و بەم چەشنە ڕۆڵێکی 
سەرەکییان لە دارشتنی بڕیارەکان هەیە، چونکە 
پرسەکان دەبێ بە فیلتێری کارشناسیانەدا تێ 
پەڕن، بەڵکو لە هەڵەی سیستەماتیک بێبەری 
بن و ئیحتمالی خەســارەکانی کەمتر بکەنەوە. 
یەکێک لــە گرفتەکانی دیکــە، پێوەندیی بە 
ڕاگەیاندنــەوە هەیە. ئاندێرســن دەڵێت کاتێ 
بڕیارەکان دەنگیان بۆ کۆ دەکرێتەوە و وەک یاسا 
دەچەسپێن، مێدیاکان دەوریان لە ڕاگەیاندنی 
ئەو بڕیارانەدا هەیە. سرووشتییە کە نوێنەرانی 
خەڵک کۆنترۆڵی مێدیایان لە دەســتدا نییە و 
بەڵکە مێدیا لە کاتی ڕووماڵکردنی هەواڵەکانی 
پێوەندیــدار بە پارلەمــان، کۆنترۆڵی دۆخەکە 
دەگرن بەدەســتەوە و لە ڕێگای کارناســان و 
نوخبەکانی کۆمەڵگاوە لێکدانەوەی بۆ دەکەن. 
کەوایە زۆر ئاســاییە کە خەڵک وا بیر بکەنەوە 
کــە ئەکتەرە سیاســییەکان هیــچ ڕۆڵێکیان 
نییە و لە ڕاســتیدا بڕیارە چارەنووسســازەکان 
لــە پشــت درگا داخراوەکانــی پارلەمان و بە 
لێکدانەوەی نوخبــەکان دادەرێژرێن و پاوانی 
ڕووماڵکردنەکەشی لە دەستی مێدیاکانە. کەوایە 
ئەکتەری سیاســی و مێدیا وەک هاوپەیمانی 
سیاســی دێنە بەرچاو و خەڵکیش لەو بەینەدا 

وەک بەردەنگی ئەوان دەردەکەون. 
 ئــەو شــتەی کە لــەم شــرۆڤەکارییەدا 
هاوئاڕاســتەییی  و  هاوئاهەنگی  دەردەکەوێت؛ 
مێدیا و ئەکتەرە سیاســییەکانە کاتێ خەڵک 

لە ڕێگای ڕاگەیاندنــەوە چاوەدێریی ڕووداو و 
بڕیارە چارەنووسســازەکان دەکــەن. هەڵبەت 
ئــەم هاوئاهەنگییــە لــە پێوەندی بە پرســە 
چارەنووسسازەکان شتێکی ئاسایی و لە هەمان 
کاتیشدا مەنتقییە. بەاڵم کاتێ پرسی »گەندەڵی« 
دەبێ بە مژاری مێدیــاکان، ئەو هاوپەیمانییە 
زیاتر دەردەکەوێــت. توێژینەوەکان لە واڵتانی 
ئوروپــا و ئەمریکا دەرخەری ئەو ڕاســتییەن 
کە پرسی گەندەڵی و شــێوازی ڕووماڵکردنی 
گەندەڵی، ئینتمای سیاسیی مێدیاکانیش زیاتر 
ڕوون دەکاتەوە. ئەکتەرە سیاسییەکان بەردەوام 
لە کەمینی یەکتردان بۆ ئەوی خاڵە الوازەکانی 
یەکتر لەقاو بدەن، بەڵکو لەم ڕێگایەوە دەرفەتی 
دەرکەوتنی زیاتریان لە مێدیادا بۆ بڕەخسێت. 
لە الیەکی دیکەشــەوە، وەک پێشتر باسی لێ 
کرا، یەکێک لە کارکردەکانی مێدیا شڵەژاندنی 
ڕای گشتییە و بۆ ئەم مەبەستە بە ناوی ئازادیی 
ڕادەربڕین و شەفافســازییەوە بە بەردەوامی لە 
دوای نێچرەکانیان دەگەڕێن. هەڵبەت پرســی 
گەندەڵی دیاردەیەکی باش نییە و هەڕەشەیەکە 
بۆ سەر گەشەی پایەدار، بەاڵم پرسی گەندەڵی 
و چۆنایەتیی ڕووماڵکردنی گەندەڵی لە مێدیادا 
زۆر جــار یەکێــک لە پرەنســیبە گرنگەکانی 
مێدیایی خستووەتە ژێر پرسیار، واتە بێالیەنیی 
مێدیا. بۆ نموونە لە ئەمریکا ئەو ڕاگەیاندنانەی لە 
دێمۆکراتەکان نزیکترین و ئەو ڕاگەیاندنانەی لە 
بەرەوڕووبوونەوە  لە  نزیکترن،  کۆماریخوازەکان 
لەگەڵ گەندەڵیدا جیــاواز دەردەکەون. ئەگەر 
گەندەڵی پێوەندیی بە حیزبی کۆماریخواز بێت، 
ئەوا ئەو ڕاگەیاندنانەی ئینتمای سیاســییان بە 
دێمۆکراتەکان زۆرترە، زۆرترین و هەستیارترین 
ڕێپۆرتــاژ و دیبەیــت لەمەڕ ئــەو گەندەڵییە 

 .(Thorbjørnsrud 2009) ڕووماڵ دەکەن
ئــەم هاوپەیمانییــە لــە نێــوان مێدیــا 
پێوەندییەکــی  سیاســییەکان  ئەکتــەرە  و 
تاکتیکییــە. پێوەندیی تاکتیکی لــە کاتێکدا 
زیاتــر دەردەکەوێ کــە مێدیــاکار لە دوای 
سەرچاوەیەک بۆ پشتڕاستکردنەوەی هەواڵ و 
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زانیارییەکانیان ڕوو لە ئەکتەرە سیاســییەکان 
دەکــەن و، ئەکتــەرە سیاســییەکانیش ئەو 
دۆخــە وەک دەرفەتێک دەقۆزنــەوە بۆ زیاتر 
دەرکەوتن لە مێدیا و گەیاندنی پەیام و ڕێکارە 
سیاســییەکانیان. بەاڵم شــێوازێکی دیکە لە 
هاوپەیمانی هەیە کە شــیرازەی هاوپەیوەندیی 
مێدیا و ئەکتەری سیاســی لە تیۆریی جەغزی 
داخــراودا زیاتر دەردەخات. بــۆ نموونە ئەگەر 
سیاسەتی مێدیایی کار بۆ زۆرترکردنی ڕێژەی 
بەردەنگەکانــی دەکات، بە هەمان شــێوەش 
سیاسەتی ئەکتەرە سیاسییەکان کۆکردنەوەی 
دەنگــی زیاترە. ئــەم ڕووکردە سیاســییە وا 
دەکات کە مێدیــا و ئەکتەرە سیاســییەکان 
پێوەندییەکــی ستراتژیکیشــیان هەبێــت. بە 
کورتی؛ دەرکەوتەی پێوەندییە ســتراتژیک و 
تاکتیکییەکانی مێدیا و ئەکتەرە سیاسییەکان، 
هاوپەیمانی و هاوئاڕاستەییی ئەو دوو ئەکتەرە 
لەهەمبەر جەماوەردا باشــتر دەردەخەن و ئەم 
ڕووکــردە بنەمای پێناســەی تیۆریی جەغزی 

داخراوە.

5- وێکچوون و جیاوازییەکان
وەک لــەم وتارەدا ئاماژەم پــێ دا، ئەجێندای 
شەخسیســازی،  سادەســازی،  مێدیایــی: 
زوومکردن لەسەر ڕووداوی تایبەت و هەروەها 
وێنە  چکۆلەکردنەوەی  واتە  مینیاتۆرســازییە، 
گەورەکان لە قاڵبی چکۆلــەدا. ئەو ئەجێندایە 
نــەک بــە پێچەوانــەی مەیلــی ئەکتــەرە 
سیاسییەکانە، بەڵکە لە دژی چاوەڕوانییەکانی 
بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی شەقامن کە بەپێی 
ڕوانگەی ئایدیالۆژیک و ڕووکردی ئەخالقییەوە 
ڕوو لە ســەندووقەکانی دەنگدان دەکەن. هەم 
لــە تیۆریی مێدیاتایزینگ و هــەم لە تیۆریی 
جەغزی داخراودا ئەو شێوازە لە کادربەندی]4٣[ 
و کلیشەســازییە هــەن و بەپێــی مەنتقــی 
مێدیایــی کار دەکات. یەکێیک لە گرفتەکانی 
ئەو ئەجێندایە لەوەدایە کە پرسە سیاسییەکان 
ڕووکەشــیانە  تێگەیشــتنێکی  ئاســتی  تــا 

دادەبەزێنێت و هەروەها دەبێتە هۆی شێواندنی 
بەرچاوگــەی ئەکتەرە سیاســییەکانیش. واتە 
ئەکتەرە سیاسییەکان زیاتر لە جاران لە چاوی 
مێدیاوە سەیری شەقام دەکەن. بە هەمان ڕادە 
خەڵکیش پرســە سیاسییەکان وەک ملمالنێی 
نێوان حیزبەکان و شەڕی زێڕنگەری دەبینین 
بۆ ڕاکێشــانی خەڵک بۆ سەر ســندووقەکانی 
دەنگدان. ئەندێرســن لە توێژینەوەکانی خۆیدا 
ئاماژە بە بێمتمانەییی خەڵک لەهەمبەر مێدیا 
و ئەکتــەرە سیاســییەکان دەکات. لە هەردوو 
تیۆرییەکاندا ئێمە هەست بەو مەودایە دەکەین 
کــە لە نێــوان خەڵک لە الیــەک و دووانەی 
مێدیا و ئەکتەرە سیاسییەکان هەیە. دیاردەی 
بێمتمانەیــی تەنانەت تا ئاســتی بێڕێزیکردن 
و ڕووشــاندنی پرەنســیبە ئەخالقییەکانیــش 

.(Goul Andersen 1999: 67) دابەزێت
پێداگری  تیۆریــی مێدیاتایزینگ زۆرتــر 
لەسەر مەنتقی مێدیایی دەکات و کاتێ سرنج 
بە ئەجێندا و ڕووکردە مێدیاییەکانی دەدەین، 
هەســت دەکەین جێگایەکی وای بۆ مەنتقی 
سیاسی نەهێشتووەتەوە و هەر ئەم پێداگرییە 
وای لە ئەکتەرە سیاسییەکان کردووە کە نەک 
هەر ڕەچاوی مەنتقــی مێدیایی بکەن، بەڵکە 
چاکســازی لە مەنتقی سیاسییشدا بکەن. ئەم 
پێشــوەچوونە بە ڕادەیــەک بەرچاوە کە کاتێ 
ئەکتەری سیاسی لە مێدیای مێدیاتایزەکراودا 
دەردەکەوێــت، زۆر بۆ خەڵــک زەحمەتە کە 
ئەکتەری سیاســی لە کارناســی سیاسی جیا 
بکاتــەوە. لەم مۆدێلە مێدیاییــەدا خەڵک زۆر 
بە ڕوونی هەســت بە مەودای نێوان ئەکتەری 
سیاســی و مێدیا دەکەن، بەاڵم وەک پێشــتر 
باسمان لێ کرد، مانای وەها مەوداگرتنێک ئەوە 
نییە کە مێدیا لە خەڵک نزیک دەبێتەوە. بەڵکە 
مێدیا وەک دەســەاڵتی چوارەم، سەربەخۆییی 
خۆی دەپارێزێت و بەپێی مەنتق و ئەجێندای 

خۆی کار دەکات. 
لە تیۆریی جەغزی داخراودا مەودای نێوان 
ئەکتــەرە سیاســییەکان و مێدیــا کەمترە لە 
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فیگۆری 2

مەنتقی مێدیایی

مەنتقی سیاسی

متمانە

متمانە

مەودای نێوان خەڵک و ئەکتەرە سیاسییەکان. 
لەم تیۆرییەدا هەر تیشــک نەخراوەتە ســەر 
کەمبوونــەوەی مــەوداکان، بەڵکــە باس لە 
هاوپەیمانی و هاوئاڕاستەییی مێدیا و ئەکتەرە 
سیاســییەکانیش دەکات. وەک پێشــتر باس 
کرا، شــیفتلێدان لە حیزبی جەماوەرییەوە بۆ 
حیزبی مێدیایــی وای کردووە کــە ئەکتەرە 
سیاســییەکان هەم لە ڕێگای مێدیاوە لەگەڵ 
بەردەنگەکانیــان بەرەوڕوو ببنــەوە و هەم لە 
چاویلکەی مێدیاوە سەیری شەقام بکەن. کاتێ 
ئەکتەرە سیاسییەکان لە چاویلکەی مەجازیی 
مێدیاوە سەیری شــەقام بکەن، سرووشتیییە 
بــەو ڕادەیە لــە وێنەی واقعیی شــەقام دوور 
دەکەونــەوە و خەڵکیش بە هەمان شــێوە لە 
چاویلکەی مێدیاوە ســەیری وێنەی مەجازیی 

ئەکتەرە سیاسییەکان دەکەن. 
لە گشت توێژینەوەکان کە وەک ڕێفرێنس 
بۆ نووســینی ئەم بابەتــە هەڵبژێردراون، باس 
لە پێوەندییەکی کاوزاڵــی]44[ لەمەر متمانە و 
ئاڕاســتەی ئەکتەرەکان و شــەقام کراوە. هەتا 

مێدیا و ئەکتەرە سیاسییەکان زیاتر هاوئاڕاستە 
دێنــە بەرچــاو، بــەو ڕادەیە خەڵــک کەمتر 
متمانە بــە مێدیا دەکەن )جەغــزی داخراو(. 
ئەگەر مــەودای بۆچــوون و تێروانینی نێوان 
ئەکتەری سیاسی و مێدیا زۆرتر دەرکەوێت و 
مێدیا پرەنســیبەکانی بێالیەنبوون و ڕووکردی 
متمانەکردنی  ئاستی  بپارێزێت،  ڕەخنەگرانەی 
خەڵک بە مێدیا بەرز دەبێتەوە )مێدیاتایزینگ، 
فــازی ١ و 2(. بــەاڵم کاتێ مێدیــا لە بردنە 
پێشــی ڕێفۆرمی سیاســی و بە گشتی وەک 
ناوەندێک بــۆ بەهێزکردنی گەشــەی پایەدار 
دەردەکەوێت، ئەوا مێدیــا وەک مەرجەعێکی 
گرنگ لە خزمەت مێتاپرۆسێســەکان چاو لێ 
دەکرێت و لە ڕاستیدا وەک دەسەاڵتی چوارەم 
ســەلمێندراوە و جێگیر بووە )مێدیاتایزینگ، 
فــازی ٣ و 4(. لــە فیگــووری 2 هەوڵم داوە 
پێوەندییەکــی کاوزاڵیانە لە نێــوان متمانە و 
مەنتقی مێدیایی و سیاسیدا وەک دەرەنجامی 
گشــت ئەو توێژینەوانە پێشان بدەم کە وەک 

سەرچاوە بۆ ئەم وتارە دەکار کراون. 
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وەک لە فیگوورەکەدا دیارە، هەتا ئاڕاستەی 
مێدیــا ڕوو لە مەنتقی مێدیایــی دەکات، بەو 
ڕادەیە متمانەی بەردەنگــەکان بەو مێدیایانە 
ڕوولەهەڵکشانە )هێڵە شــینەکە(، بەاڵم کاتێ 
ئاڕاســتەی مێدیا دەکەوێتە بــن باڵی مەنتقی 
سیاســی، ئەوا ڕێژەی متمانەی بەردەنگەکان 
ڕووی لە دادەبەزینە )هێڵە سوورەکە(. هەڵبەت 
دەبێ ئــەم فاکتۆرەش لە بەرچــاو بگرین کە 
مەبەست لە بەردەنگ لێرەدا ڕای گشتی و ئەو 
ئامارە بێدەنگانەشــن کە پێشتر باسی لەسەر 
کرا، دەنا ئەو بەشــەی کۆمەڵــگا کە ئینتمای 
حیزبییان هەیە و لەژێر ســریمەی ئوســوولە 
بنەماییەکانــی سیاســەتدا بەدواداچــوون بۆ 
پرســی ڕۆژ دەکەن، بێگوومان لە نێوان بەرزی 
و نزمبوونــی ئاڕاســتەکانی فیگوورەکــەدا لە 

هاتوچۆدا دەبن. 

دواسرنج
ئەوەی لەم وتارەدا هاتە بەرباس، خوێندنەوەیەک 
بوو بۆ کۆمەڵێ توژینــەوە لەمەڕ هاوپێوەندیی 
نێــوان مێدیا، ئەکتەرە سیاســییەکان و گەل. 
ئــەم هاوپێوەندییە بەپێی ســەردەم و بەهۆی 
گۆڕانکارییە سیاسی و جووڵە کۆمەاڵیەتییەکان 
گۆڕانی بەسەردا هاتووە. یەکێ لەو پاڵنەرانەی 
کــە مێدیای تا ئاســتی دەســەاڵتی چوارەم 
ڕووکــردی  و  دێمۆکراســی  گەیانــدووە؛ 
تەعامولگەراییە لە سیاســەت و کولتووردا. لەم 
قۆناغەدا مەنتق و ئەجێندای مێدیا مەودایەکی 
پڕمانای لەگەڵ مەنتق و ئەجێندای سیاســی 
هەیە و لە ئاکامدا کۆنتراستی ئەو دوو ئەکتەرە 
تۆختــر دەردەکەوێت. ئەجێنــدای مێدیا وەها 
دادەڕێژراوە کــە نێوەرۆکــی پرۆگرامەکانی و 
ڕووماڵکردنی هەواڵەکان زۆرترین کاردانەوەی لە 
الیەن هاوواڵتییانەوە لێ بکەوێتەوە و لە ئاکامدا 
ڕێژەی بەردەنگەکانی مێدیا زۆرتر بکات. بەاڵم 
کاتێ لە ئینقالبــی دیجیتاڵی نزیک دەبینەوە، 
مەنتق و ئەجێندای مێدیا بەرەو ئاڕاســتەیەک 
دەڕوا کــە ئەمڕۆکە بە ناوی مێدیاتایزاســیۆن 

ناوی دەرکــردووە. لەم قۆناغــەوە ئەجێندای 
مێدیا لە ڕێگای کادربەندیی پرۆگرامەکانییەوە؛ 
بــەرەو کارکردن لەســەر  لــە »کاردانــەوە« 

»بیرکردنەوە«ی خەڵک دەگۆڕێت. 
لەکزیدانی ڕووکردی »جەغزی داخراو« لە 
کاری مێدیاییــدا، پێوەندیی بــە نزمبوونەوەی 
ڕێــژەی متمانــەی بەردەنگەکانییــەوە هەیە. 
مەنتقی مێدیا لەم بەستێنەدا وەک هاوپەیمان 
و هاوئاڕاستەی مەنتقی سیاسی دەردەکەوێت 
و بەردەنگانی مێدیاش وەک ئۆبژە. لە ڕووکردی 
»مێدیاتایزینــگ«دا ئەکتەرە سیاســییەکان لە 
کۆنتێکســتەوە بەرەو پەراوێز پــاڵ دەنرێن و 
ئەوانیش وەک خەڵکی شەقام دەبن بە بەشێک 
لە بەردەنگەکانی مێدیا. لــەم قۆناغەدا وێنای 
مێدیا وەک دەسەاڵتی چوارەم زیاتر لە جاران 
دەردەکەوێت. لەم ڕووکردەدا مەنتقی سیاسی 
دەچێتە ژێر ســێبەری مەنتقــی مێدیاییەوە و 
بەڕواڵەت مێدیا دەستی بااڵی هەیە بۆ ئەوەی 
پێشــمەرجەکانی خۆی لە چەقی پرســی ڕۆژ 
دانێت. دەرەنجامەکانی مێدیاتایزاســیۆن وەها 
هەمەگیر بووەتەوە کە ئەکتەرە سیاســییەکان 
ناچــارن پێداچوونــەوە بە مەنتقی سیاســیی 
خۆیانــدا بکەنــەوە و زیاتر لە جــاران خۆیان 

لەگەڵ مەنتقی مێدیایی بگونجێنن. 
یەکێــک لە گرفتەکانی مەنتقی سیاســی 
کــە لەم وتــارەدا ئامــاژەی پــێ درا، ئەوەیە 
کــە؛ خۆگونجاندنی مەنتقی سیاســی، کاری 
لــە ئەجێنــدا و هزری سیاســەتیش کردووە. 
داشکاندنی مەنتقی سیاسی لەهەمبەر مەنتقی 
مێدیایــی، دیــاردەی سیاســەتی تا ئاســتی 
ســڕبوون بردووەتە پێشــەوە و تا دێت مەودا 
لەگەڵ فەلسەفەی سیاسەت دەگرێت. وەها کە 
بە ڕاســتی کەس نازانێت لەهەمبەر پرسیاری 
کارکردی سیاســەت و ئەکتەرە سیاسییەکان 
لەم ســەردەمەدا چ واڵمێک بدۆزێتەوە. ئەوەی 
تا ئێســتا دەبیندرێت؛ سیاسەت لە دەرەوەی 
پەلەقاژەیــە.  خەریکــی  مێتاپرۆسێســەکاندا 
ڕەنگە هۆکارەکەش ئەوە بێت کە لە ســەدەی 
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نۆزدەم بەمالوە کارکردی هزری سیاســی هەر 
مشــتوماڵکردنی ئاوێنەی ژەنگاویی خۆی بووە 
و تا دێت لە ئامانج و غایەتی سیاســەت دوور 
دەکەوێتەوە. لەگەڵ مەوداگرتنی هزری سیاسی 
لە فەلســەفەی سیاســەت، دەستی سیاسەت 
لە پرۆســەی داهێنــان کــورت کراوەتەوە و 
بەکردەوە لە بازنەی بەرتەســکی ڕیالپۆلیتیکدا 
لەسەر ســەر دەخولێتەوە. بەرچاوگەی »چاکە« 
و گەڕاندنەوەی »عاملیەت« و »ســوبژەبوون« بۆ 
مرۆڤ - کە دەبووایە لە ئەجێندای سیاســەتدا 
بووایە، ئەمڕۆ کەوتووەتــە ئەجێندای مێدیایی 
و دەبــێ چــاوەڕوان بین و بزانیــن عاملیەتی 
تاکەکان تا کوێ لەگەڵ داهاتووی سیاســەت 

هەڵدەکات. 
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