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 ایرانگذاری و برنامه ریزی مطبوعات  سیاست بررسی 

 

 

 غزاله صفایی هوادرق

 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی 

 

در عصر جدید که عصر اطالعات و فناوری است ناگزیر  چکیده :

گذاری و  فرهنگ جامعه مورد هجمه قرار خواهد گرفت لذا سیاست

الگوی مناسبی برای  فرهنگی مناسب می تواند نقشه راه وبرنامه ریزی 

های  ی فرهنگی به شمار آید. برهمین اساس تدوین سیاست توسعه

فرهنگی باید برپایه ی شناخت واقعیتها ، نظام امکانها و فرصت ها باشد 

. بایسته است برای رسیدن به این اهداف ، راهکارهای عملی و 

تعیین گردد .هرگونه اغتشاش و  همچنین  مسیر مناسبی ، طراحی و

ناکارآمدی در این روند سبب به وجود آمدن چالش در این زمینه می 

گردد.از آنجایی که مطبوعات ،در توسعه ی فرهنگی یک جامعه نقش 

گذاری و برنامه ریزی در این خصوص نیز  مهمی ایفا می کند ، سیاست

وجود دراین اهمیت ویژه ای دارد . نوشتار حاضر به بررسی اسناد م

زمینه و جایگاه مطبوعات ایران در سه گفتمان دولتی ،خصوصی و 

مدنی /ارتباطی می پردازد . نتایج حاصله نشان از تصدی گری دولت در 

 این زمینه دارد .

 برنامه ریزی فرهنگی ، فرهنگی ،  گذاری سیاست کلمات کلیدی :

 رسانه ، مطبوعات  دولت ،
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   مقدمه :

جامعه، تبلور فرهنگ کنونی، بازگوکننده فرهنگ دیروز و الهام بخشش راهبشرد فرهنشگ فشردای آن جامعشه اسشت.       مطبوعات هر 

مطبوعات نقشی حساس و اهمیتی چشمگیر در توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصشادی، سیاسشی و هنشری و دیگشر زمینشه هشای       

یشه ای و ماندگار و به منزله اسناد مکتوب به ششمار مشی   همواره سازه ای ر»رسانه ای» پویایی جامعه بشری داشته و در قلمرو 

آید. مطبوعات در ایران شامل روزنامه ها، مجالت، هفته نامه ها، ماهنامه ها و...، اعش  از دولتشی، خصوصشی و عمشومی از ل ظشه      

هشای دولتشی، کاغشذ بشا     تولد، از حمایت های مستقی  وغیر مستقی  دولت روزگار می گذرانند. این حمایت ها از دریافت یارانشه  

قیمت یارانه ای، آگهی های دولتی تا اشتراک و خریداری نسخه های نشریه برای نهادها، ارگان ها و مؤسسات دولتشی و... را در  

   ( 861) رحمتی زنجان طلب ،ص.بر می گیرد

پسند ، کشودک و نوجشوان و    در جامعه ی نوین امروزی مطبوعات متنوع و فراوانی منتشر می شود ، از مطبوعات ورزشی ، عامه

زنان گرفته تا مجالت و نشریات تخصصی که هرکدام سعی در بیشتر کردن مخاطبان و جامعه ی هدف مورد نظر خشود دارنشد .   

اگر این رسانه ی فرهنگی به درستی مورد حمایت ) دولتی ، خصوصی ،جامعه ی مدنی ( قرار گیشرد  و سیاسشتگذاری مناسشبی    

 ورزی در جامعه باشد .روری فرهنگ و تفکر انتقادی و خردمی تواند ابزار خوبی برای شکوفایی و با یرد ،در این راستا انجام گ

( م قق ارتباطات و استاد حقوق در ییل ، سه کار 8661در مورد کارکردهای مطبوعات نظرات زیادی گفته شده است .السول )

بستگی اجتماعی در واکنش به م یط و انتقال میشرا  اجتمشاعی   هم کرد را برای مطبوعات ذکر کرده است : نظارت بر م یط ،

رایت به این سه کارکرد ، سرگرمی را نیز اضافه می کند . عالوه براین کارکردهشا رسشانه هشا ممکشن      از یک نسل به نسل دیگر .

 است کژ کارکرد ه  داشته باشند . 

رسانه ها اغلب خطشرات احتمشالی نظیشر ششرایط هشوایی       ست ،تهیه و رساندن اخبار ا مراقبت ، در نخستین کارکرد که نظارت ،

.کارکرد نظارت شامل اخباری است که رسانه ها فشراه  مشی    خطرناک و موقعیت های پر خطر نظامی را به ما هشدار می دهند

 کنند و برای اقتصاد و جامعه ضروری است .

رسشاته اغلشب ششامل انتقشادات و تجشویز هشایی بشرای         همبستگی : دومین کارکرد ،انتخاب و تفسیر اطالعات در م شیط اسشت .  

.  بنابراین همبستگی م توای سشرمقاله هشا و م تشوای تبلییشاتی رسشانه هاسشت       چگونگی واکنش افراد نسبت به حواد  است .

ت و کارکرد همبستگی ، تقویت عادات اجتماعی و حفظ اتفاق آرا به وسیله نمایش ان رافات و برجسته کردن افراد برگزیده اسش 

 به عنوان عملکرد دولت می باشد .

انتقال فرهنگ : رسانه ها در حک  انتقال دهنده فرهنگ ، برای انتقال اطالعات ، ارزشها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگشر و  

ا افشزایش مشی   از افراد جامعه به تازه واردها ،کاربرد دارد . آنها از این راه با گسترش بنیان تجربه مشترک ، انسشجام اجتمشاعی ر  

 (8818دهند . )سورین ، تانکارد ،
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 از سیبرت و همکارانش  دنیای مطبوعات را به چهار گروه تقسی  بندی می نماید . کتاب چهار نظریه در مطبوعات ،

 اقتدارگرا ، آزادی خواه ، مسئولیت اجتماعی ، تمامیت خواه شوروی 

 نظریه اقتدارگرا :

نظریه تقویت کننده و پیش برنده سیاست های مشورد نظشر حکومشت و دولشت حشاک  بشود.        نخستین اصل و نظریه مطبوعات ، 

باوجود این به عنوان وسشیله ای بشرای    مالکیت مطبوعات در سیست  اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی باشد .

 ت قق سیاست های دولتی م سوب می شود.

 نظریه آزادی خواه :  

عصر روشنگری و نظریه عمومی فرد گرایی و حقوق طبیعی نشأت گرفتشه اسشت و در جهشت مقابلشه بشا       نظریه آزادی خواهانه از

دیدگاه اقتدارگرا توسعه یافته است .در نظریه آزادی خواهانشه مطبوعشات بشه طشور عمشده خصوصشی هسشتند و هرشخصشی کشه          

ی بشرای نظشارت بشر دولشت و نیشز بشرآوردن دیگشر        استطاعت آن را داشته باشد می تواند مطلبی را انتشار دهد .و رسانه ها وسایل

 نیازهای جامعه می باشند.

 نظریه مسئولیت اجتماعی :

بشر ایشن    این نظریه که از سوی کارورزان رسانه ها و قوانین رسانه ها و ت ت تاثیر کمیسیون آزادی مطبوعات کامل شده است ،

نظریه آزادی خواهانه ( ، رسانه ها باید موجب تضارب آرا شوند سرگرمی و فروش )مانند  اساس است که عالوه بر اطالع رسانی ،

 و مباحث را رشد دهند.

 :   نظریه تمامیت خواه شوروی

نظریه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسیاری از کشورها ی جهان به شکل نظریه تمامیت خواه ششوروی تکامشل یافشت . ششوراها     

تداوم سیست  ششورا مشی دانسشتند . نظشارت و اعمشال اقتصشادی و سیاسشی دولشت         هدف اصلی رسانه ها را کمک به موفقیت و 

،مطبوعات را کنترل می کرد و تنها اعضای وفادار و اصول گرای حزب به طور منظ  می توانستند رسانه هشا را بشه کشار گیرنشد .     

شت . رسشانه هشا در سیسشت  ششوراها     اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود ندا روش های حزبی ممکن بود مورد نقد قرار گیرد ،

 ت ت مالکیت و کنترل دولتی بودند و صرفاً به عنوان بازوی حکومت برای پیشبرد آن م سوب می شدند.)همان(
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 بخش اول :

 نگاهی گذرا به جایگاه حکومت و دولت در عرصه مطبوعات :

کاغذ اخبار نام اولین نشریه ای بود که در ایران به صورت ماهانه انتشار یافت و چنشد سشال پشز از آن روزنامشه وقشایا اتفاقیشه       

.اخباری در این روزنامه منتشر می شد که درصدد توجیه حاکمیت وقت باششند .پشز از آن در دوران حکشوت ناصشرالدین ششاه      

معترض حکومت در خارج از کشور را می توان از جمله مطبوعات به شمار آورد . پز شبنامه ها در داخل کشور و روزنامه های 

از انقالب مشروطه مطبوعات فصل تازه ای ) از باب آزادی مطلق ( را آغاز کردند که به علت نداششتن پششتوانه مردمشی من شل     

چیزی ننویسشند .پشز از رضشاه ششاه )در      گشتند .در دوران رضا شاه ه  مطبوعاتی اجازه نشر داشتند که بر خالف شاه و دولت

دوران مصدق (مطبوعات دوباره وارد دوران آزادی شدند ولی بعد از مصدق و با قدرتمند ششدن م مشد رضشا پهلشوی مطبوعشات      

ت ت کنترل شدید دولت در آمدند . پز از پیروزی انقالب موج وسیعی از مطبوعات شکل گرفت که می توان به طشور خالصشه   

( فضای تازه ای برای مطبوعات فراه  آمد . 8836سازندگی آزادی مطبوعات گرفته شد و بعد از آن )دوم خرداد گفت در دوران

باتوجه به سیر تاریخی مطبوعات ، این رسانه از بدو تاسیز تا کنون دوران پر فراز و نشیبی را گذرانده است در برخی از زمانهشا  

ضا شاه ) بعد از دولت مصشدق ( دوران دفشاع مقشدس ، دوران ریاسشت جمهشوری      مثل دوره ناصرالدین شاه ، رضاه شاه ، م مدر

هاشمی رفسنجانی دوران مداخله حداکثری دولت بوده است و مطبوعات ابشزار و تریبشون دولشت م سشوب مشی ششدند.و دوران       

ان دوران آزادی  در مظفرالدین شاه )دوران مشروطه ( و دوران نخست وزیری  دکترمصدق و ماههشای اولیشه انقشالب را مشی تشو     

عرصه مطبوعات نامید .دوره ی آقای خاتمی با کاهش تصدی گری دولت همراه بود ، به طوری که تشکل های  صنفی و مشدنی  

و بخش خصوصی نیز این زمینه فرصت ظهور و بروز پیدا کردند. ولی با توجه به اینکه نظام توزیا یارانه ها همچنان برقرار است 

 ( 8818گی مطبوعات و رسانه های دیگر به دولت شده است .)بهرامپور،این امر سبب وابست

 بخش دوم 

 سیاستگذاری و برنامه ریزی در عرصه مطبوعات :

بیانات اما خمینی )ره( و بیانات رهبر بررسی اسناد باالدستی )  در این بخش بعد از تعریف فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی به

 . خواهی  پرداخت در عرصه مطبوعات  ( قشه مهندسی فرهنگیمعظ  انقالب و قانون اساسی  و ن

 سیاستگذاری :فرهنگ و 

فرهنگ مجموعه ای است از اعتقادها ، نهادها ، زبان ، ن وه ی زندگی کردن ، سخن گفتن و فکر کردن . این مجموعه یک  

واقعیت مت رک و پویای تاریخی است که در برگیرنده ی تنوعات طبقاتی ، نسلی ، منطقه ای و اقلیت های گوناگون است . 

، گروه یا جامعه است . نوعی خود آگاهی فردی و جهانی است . فرهنگ  فرهنگ حاصل تکامل فکری ،معنوی و مادی یک فرد
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شیوه ی زندگی معنوی و مادی بشر و مجموعه ای از منش های زندگی است که به اساسی ترین نیازهای یک اجتماع پاسخ 

ارزشهای تاریخی و همه  فیل  و معماری یک کشور نیست ، بلکه در بر گیرنده ی فرهنگ تنها هنر ، می گوید . به این ترتیب ،

ی تلقی های یک ملت است . فرهنگ یک ملت عبارت از ن وه ی زندگی آن ملت است ...اگر تعریف های کلی و فراگیر فوق ، 

مبنای عمل سیاستگذاری فرهنگی قرار گیرد ، اوالً حیطه ی سیاستگذاری فرهنگی بسیار گسترده می شود ؛ و ثانیاً سیاستگذار 

ها و برنامه ریزیهای فرهنگی ناچار است مقوله های مختلف حیطه ی وظایف خود را تفکیک کند تا بتواند در تعیین خط مشی 

 (8868با دستکاری متییر های مستقل ، بر فرهنگ حوزه مورد نظر خود تاثیر بگذارد.)اشتریان ،

 به طور کلی سیاستگذاری در سه سطح صورت می گیرد:

 رنامه ریزی یک کشور یا جامعه سایه می افکند.الف ( سیاستگذاری کلی که برنظام ب

 ب( سیاست های اجرایی که شامل شیوه های اجرای طرح های تشکیل دهنده برنامه می شود.

 (8816ج( سیاست های خاص که هدایتگر ارزیابی ،نظارت بر اجرا و بازنگری برنامه هاست .) صال ی امیری ،

تعیین و تعریف مفاهی  اساسی ارزشی فرهنگی همچون معنویت ، عدالت فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی در ایران نیازمند 

دیگر ارزشها براساس نگرش های دینی است . این مفاهی  بایستی به صورت شفاف تعریف یا به تعبیر دقیقتر تصریح شوند . 

فرهنگی ، نقش دولت در فرهنگ ، درعین حال این مفاهی  مرکزی باید بتوانند به گونه ای شفاف به موضوعاتی چون آزادی 

وبا ارزشهای فوق انطباق یافته ،معانی و صورتهای  عامه ، فرهنگ شهری و... بپردازد عرف ، مدیریت اجتماعی فرهنگ ، فرهنگ

 (8868اشتریان ،خاصی به آنها بدهند.)

 

 

 اسناد باالدستی :   

 "قرآن کریم"

 .نویسندمیوالقلم و مایسطرون... سوگند به قلم و آنچه  "ن

 مطبوعات در نگاه امام خمینی :

به طور کلی در هرکشوری مطبوعات آن کشور و تلویزیون و رادیو آن کشور باید در مسیر آن ملشت و در خشدمت ملشت باششد .     

مطبوعات باید ببیند که ملت چه می خواهد ، مسیر ملت چیست ،روشنگری از این طریق داشته باشد و مشردم را هشدایت کنشد    

نقش مطبوعات در کشورها منعکز کردن آرمان های ملت است . مطبوعات باید مثل معلمینی باشد که مملکت را و جوانشان  8.
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را تربیت می کنند و آرمان های ملت را منعکز می کنند . در مملکتی که آنهمه خونریزی شد و آنهمه ملت ما خون دادند تشا  

قریب به اتفاق م قق شد و دست خائنین کوتشاه گردیشد و دسشت چپشاولگران     این که یک جمهوری اسالمی موافق آراء اکثریت 

در مطبوعات بخواهند باز به پشتیبانی از جنایتکاران و خیانتکاران چیزی بنویسند ،این مطبوعشات   –مطبوعات  -قطا شد ،اگر 

خالف مسشیر ملشت اسشت . مشا     ما نیست ، این خیانت است باید مطبوعات آنچه که ملت می خواهند بنویسند ،نه آنچه کشه بشر  

االسف در بعضی از مطبوعات چیزهایی که بر خالف میر ملت است و بر خالف آمال جامعه ملت است منعکز مشی ششود و مشا    

 2تاکنون به مسام ه رفتار کرده ای  و من امیدوارم که مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصالح کنند .

دانسشتند و   قلش   و هنشر و صشاحبان   و اندیششه  فرهنشگ  عال  برجستگان شور را برگیرندهک مطبوعاتی جامعه رهبری معظ  مقام

و رفتار  در عمل خود و تأثیرگذاری مستمر مخاطبان ل اظ هدایت به و نشریات فرمودند: مطبوعات کار مطبوعات اهمیت درباره

 .مد نظر قرار گیرد م ض شیل یک نباید بعنوان کار مطبوعاتی ساسا دارند و بر همین و بسیار مهمی ویژه ، جایگاهجامعه

 : فرمودند مطبوعات و مسئولیتهای وظایف در بیان ایخامنه اهللآیت حضرت

 تششخی   و قدرت بینی، روشنمعرفت دارای اجتماعی و ت والت زندگی مسائل عموم به باید نسبت مطبوعات اندرکاران دست

را  الزم هشای آگشاهی  کشور و جامعشه  مردم دارند به وظیفه اساس باشند و بر همین با دیگران در مقایسه بیشتری فکریو روشن

 .بدهند

ا متعهد هستند زیر آن کشور به مطبوعات که است مواردی از جمله مختلف هایدر زمینه مردم معلومات ارتقاء سطح همچنین

 رهبری معظ  مقام ....است گوناگون هایدر رشته بشری و معارف علوم و منتشر کردن گستردن برای مطبوعات پیدایش اساس

در آحشاد   آینشده  و امید بشه  نفز اعتماد به و نیز تقویت ملی و وحدت اجتماعی پیوندهای ت کی  از بیاناتشان دیگری در بخش

و  گسشیختگی  و از ه  باید با تفرقه کردند و فرمودند: مطبوعات کشور خاطرنشان مطبوعات دیگر از وظایف یکی بعنوانرا  مردم

 ملشت  آحشاد یشک   وصشل  ارتباط و حلقشه  مایه که هر آنچه کنند و به مقابله ملی روحیه و تضعیف نفز اعتماد به رفتن از دست

)پایگشاه اطشالع   .کنند ، تالشاوست به متکی مجموعه این و کیان اساس که و آنچه ملی حفظ هویت در راهوفادار باشند و  است

 معظ  رهبری ( رسانی دفتر مقام
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 قانون اساسی:

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با ایشن زبشان و خشط    

در کنار زبشان   باشد ولی استفاده از زبان های م لی و قومی درمطبوعات و رسانه های گروهی و تدریز ادبیات آنها در مدارس ،

 «قانون اساسی اصل پانزده  .» فارسی آزاد است 

قشانون معشین    نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند ، مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصشیل آن را 

 «اصل بیست و چهارم » می کند . 

رسیدگی به جرای  سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در م شاک  دادگسشتری صشورت مشی گیشرد ن شوه       

اصشل  » انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس مشوازین اسشالمی معشین مشی کنشد.      

 (معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  «)و هشت   یکصد و شصت

به تصویب مجلشز ششورای اسشالمی     8861تبصره و دارای شش فصل در اسفند ماه  28ماده و  86قانون مطبوعات  مشتمل بر

فصشل چهشارم :    –فصل سوم : حقوق مطبوعشات   –فصل دوم : رسالت مطبوعات  –) فصل اول : تعریف مطبوعات  .رسیده است 

در آخشرین سشال فعالیشت دوره     فصل ششش  : جشرای  (   –فصل پنج  : شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه  -حدود مطبوعات

پنج  مجلز شورای اسالمی، تعدادی از نمایندگان طرح اصالح قانون مطبوعات را به مجلز تقدی  کردنشد. ایشن طشرح کشه بشا      

به تصشویب نهشایی مجلشز     8/8/8836اتیان و حتی دولتمردان مواجه شده بود، در تاریخ ای از نمایندگان و مطبوعمخالفت عده

  رسید و، پز از تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابالغ شد.

دهد که قوانین مطبوعاتی در ایران همواره مولود ششرایط  گذاری درباره مطبوعات نشان میبررسی تاریخ مطبوعات و روند قانون

 ( 8818)فرقانی،اند.های مقطعی تدوین و تصویب شدهتر برای عبور از ب رانبیشخاص بوده و 

 تعریف مطبوعات  فصل اول :

مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظ  با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ، 

رزی ، فرهنگی ، دینی ، علمی ، فنی ، نظامی ، هنشری ، ورزششی و نظشایر اینهشا     انتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کشاو

 منتشر می شوند .

 فصل دوم : رسالت مطبوعات  

 رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسالمی بر عهده دارد ، عبارت است از :

 اچند زمینه مورد اشاره در ماده یک .الف . روشن ساختن افکار عمومی و باال بردن  سطح معلومات و دانش مردم در یک ی 

 ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی بیان شده است . 
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 ج.تالش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف .

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری ) اسراف ، تبذیر ، لیو ، تجمل پرستی ، اشاعه ی  ف ششا و ...( و تشرویج و تبلیشر فرهنشگ     

 اصیل اسالمی و گسترش فضایل اخالقی .  

 نه غربی . –ه. حفظ و ت کی  سیاست نه شرقی 

 فصل سوم : حقوق مطبوعات  

پیشنهادها، توضی ات مردم و مسشئولین رابشا رعایشت مشوازین اسشالمی و مصشالح       مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، 

 .جامعه درج و به اطالع عموم برسانند

هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا بشه سانسشور و   

 .کنترل نشریات مبادرت کند

ر داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حشق  کسب و انتشار اخبا

 (37و31)اسماعیلی ،م سن ص.قانونی مطبوعات است

 نقشه مهندسی فرهنگی :

مطبوعات ، در رابطه با  تنظی  کرده 62در نقشه مهندسی فرهنگی کشور که دبیر خانه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 

 آمده است :

 الویت های فرهنگی  فصل پنجم :

 در بخش اخالق و فرهنگ عمومی جامعه :

اطالعات ، ارتباطات و رسانه ؛ تقویت م توا ،مصونیت بخشی و توسعه زیر ساختها ،نظام جامعه اطالعاتی ،ارتبشاطی و رسشانه ای   

 .کشور 

 فصل ششم : راهبردها و اقدامات  

استقرار نظام جاما و کارامد اطالعات ،ارتباطات و رسانه ای مبتنشی بشر آمشوزه هشای دینشی ،انقالبشی و       راهبرد کالن : طراحی و 

 ارزش های اخالقی ، مقتضیات راهبردی کشور و سیاست کلی نظام .
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 راهبرد های  ملی :  

،انقالبشی و ارزششهای   ساماندهی رسانه های پاک با جذابیت حداکثری در سطوح ملی و فرا ملی متناسب با آمشوزه هشای دینشی    

  . اخالقی و گسترش آزاد اندیشی و آزادی بیان

ارتقاء جایگاه  و کارکرد مطبوعات ،خبر گزاریها و پایگاه های خبری و حامیت از آنها متناسشب بشا فضشای نقشد و آزاداندیششی و      

 .اقتضائات فرهنگی و راهبردی کشور 

ت افزاری و طراحی ،تامین و توسشعه زیشر سشاخت هشای فنشاوری نشوین       حمایت از تولیدات ملی در حوزه های نرم افزاری و سخ

 .اطالعاتی ،ارتباطی و رسانه ای 

تقویت نقش ،جایگاه و م توای کتاب و توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و نشر و تقویت همه جانبه زیر ساخت های 

 .مورد نیاز 

طبوعاتی مورد توجه قرار گیرد تا عالوه بر پاسخگویی بشه نیازهشای متنشوع    مهمترین م ورهایی را که باید در سیاستگذاریهای م

 مخاطبان به توسعه مطبوعاتی ه  منجر شود ،می توان به شرح زیر خالصه کرد.

.پذیرش اصل تنوع و تکثر مطبوعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قوانین مربشوط بشه حشوزه فرهنشگ و     8

ر پاسخگویی به نیازهای فزاینده اقشار مختلف اجتمشاعی در دریافشت بشه موقشا اطالعشات ، گشردش آزادانشه        مطبوعات ،به منظو

.بسشتر سشازی بشرای گسشترش نهادهشای      2اطالعات و اخبار و اعمال نظارت اجتماعی بر عملکرد دستگاههای دولتی و عمشومی . 

فه ای برآنها و ت کی  پایبندی بشه اخشالق حرفشه ای    صنفی و حرفه ای در عرصه مطبوعات به منظور اعمال نظارت جمعی و حر

در میان روزنامه نگاران با مشارکت انجمنها و نهادهای صنفی و حرفه ای .به عبارت دیگر با گسترش نهادهای مدنی و حرفه ای 

های مذکور به در این حوزه ،نظارت بر مطبوعات مانند بسیاری از کشورها ی پیشرفته جهان به خودشان شپرده می شود و نهاد

. تشویق بخش خصوصی به سشرمایه گشذاری در عرصشه    8پاسداشت حرفه خود می پردازند و با هرگونه تخلف برخورد می کنند 

فعالیتهای منطبق با کار مطبوعات به منظور باال بردن ظرفیت چاپ ، اصالح و مشدل سشازی نظشام توزیشا ،سشاماندهی و متنشوع       

ات و آموزش نیروی انسانی .ایجاد انگیزه در بخش خصوصی می تواند بشا واگشذاری سشهام    سازی منابا خبری و اطالعاتی مطبوع

موسسات مطبوعاتی بزرگ دولتی و عمومی به روزنامه نگاران و اص اب مطبوعشات همشراه باششد .کشاهش تصشدی گشری دولشت        

خصوصی بکشاند و رشد مطبوعشات   و برنامه پنج ساله چهارم ( در عرصه مطبوعات می تواند رقابت را به بخش11)منویات اصل 

. اعطای مشوق های مالیاتی و قانونی به موسسه های مطبوعاتی بخش خصوصی و تعاونی بشه منظشور   1را به دنبال داشته باشد .

تالش در جهت همکشاری قشوه سشه گانشه بشا نهادهشای        7ایجاد و توسعه موسسات خبری و مطبوعاتی خودکفا از نظر اقتصادی .
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وعات به منظور تدوین قوانین و ضوابط بی ابهام و کارآمد ، یکشی دیگشر از م ورهشای سشاماندهی مطبوعشات      صنفی و مدنی مطب

تالش برای افزایش دانش تخصصی و حرفه ای و آموزش های اخالقی نیشروی   6برای توسعه طی سالهای آینده می تواند باشد . 

. تشدوین مقشررات   3و اخالقشی در تولیشد مطبوعشات بیانجامشد.     انسانی مطبوعات می تواند به ارتقای معیارهای حرفشه ای ،فنشی   

استقالل حرفه ای روزنامه نگاران و نظام جامعه رسانه ها با همکاری اص اب رسانه ها و ننهادهای صنفی و مدنی مشی توانشد بشه    

ل ، متکثر و متنوع به .تقویت جایگاه نشریات مستق 1ساماندهی فعالیت مطبوعات و توسعه این حوزه در دهه آینده منجر شود .

منظور پاسخگویی به نیازهای گروههای مختلف سنی ،اقلیت های قومی و زبانی ،احزاب و گروههای سیاسشی و نهادهشای مشدنی    

. کمک دولت به بخش خصوصی بشه منظشور سشاماندهی نظشام     6قانونی ، زنان ،روشنفکران و...در آینده تعیین کننده خواهد بود.

ر از م ورهایی است که در سیاستگذاری مطبوعات بایشد مشد نظشر قشرار گیشرد.) بهرامپور،مهشدی زاده       توزیا مطبوعات یکی دیگ

،8813) 

 بخش سوم 

 گفتمان حاکم در عرصه مطبوعات :

سیاستگذاری ، تدوین راه حل عملی برای دست یابی به اهداف می باشد  ؛ در حالی که سیاست ، راهکاری  از دیدگاه اشتریان

 عملی برای دست یابی به اهداف است .

برای دستیابی به این اهداف ، سیاست فرهنگی سه صورت بندی گفتمانی کلی را از یکدیگر متمایز می کند : گفتمان دولتی ، 

 اطی . بازاری ، مدنی /ارتب

البته شایان ذکر است که هیچ گفتمانی به طور کامل به روی دیگر گفنمان ها بسته نبوده و بین آنها تعامل وجود دارد . 

 (8862)فاضلی ، 

گفتمان دولتی : در این گفتمان که سبقه ای قدیمی تر نسبت به دو گفتمان دیگر دارد دولت بازیگر اصلی عرصه فرهنگ و 

برطرف کننده ب ران ها در جامعه قلمداد می شود . دولت تشخی  دهنده ی مسئله ، سیاستگذار ، تصمی  گیرنده و مجری 

 نیز می باشد. 

وال با م دود شدن منابا شکل می گیرد . رقابت ، خصوصی سازی ،خالقیت ،فکر ، توجه به گفتمان بازاری : این گفتمان معم

 خواست مشتری ، جذاب ساختن م صول از مشخصه های این گفتمان هستند 

در مقابلِ کسانی که اعتقاد داشتند فرهنگ اصیل به علت تجاری شدن سست و متزلزل می شود ، کوون عقیده دارد نه تنها 

ده ای در بازار آزاد شکوفا شده ،بلکه خود فرهنگ واال نیز به وضوح تمام رشد یافته است . نظام سرمایه داری برای فرهنگ تو

 فرهنگ مفید است . )همان (
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گفتمان مدنی /ارتباطی : در این گفتمان جامعه مدنی و حوزه عمومی هستند که مورد توجه قرار می گیرند. گفتمانی که نه 

 ازاری .دولتی است و نه ب

یکی از مسائل مه  در ب ث و مطالعه ،درباره ی مطبوعات در نظر گرفن نوع مالکیت این رسانه می باشد که به سه دسته 

 دولتی ، خصوصی و مدنی تقسی  می شوند.

لی و در ایران مطبوعات و رسانه های دولتی بنا به دالیل متعدد ضمن حمایت مالی مستقی  و غیر مستقی  ، از حاشیه امشن مشا  

سیاسی برخوردارند و خط قرمزها را نیز به هر شکل رعایت می کنند . مدیران آنها گاه انتصابی و دغدغه باختن در عرصه رقابت 

 را ندارند .

نوع دیگر مالکیت مطبوعات و رسانه در ایران خصوصی بوده و صاحبان آن یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند . درایشن ششکل   

انتخاب مدیران مطبوعات بر اساس ویژگیها و شرایط متفاوت و یکشی از دغدغشه هشای اصشلی آنشان تشامین        از مالکیت انتصاب یا

درآمد است ؛ البته در روزنامه ها به دالیل مختلف ، رایانه ها کفاف مخارج را نمی دهند یا بر هزینشه کشردن آن مشدیریت نمشی     

بورند یا به شرایط سخت و دشوار ادامه دهند ، یا به سمت جذب آگهی شود.. این گونه روزنامه ها بعضاً برای دوام و بقا خود مج

 (186و187به هر قیمت حرکت کنند و یا به سمت جریانهای فکری و سیاسی گرایش یابند.)اسماعیل تبار،ص 

 پز از انقالب ،تشکل های متعدد مطبوعاتی در بخش های عمومی و تخصصی پا به عرصه نهادند کشه بشه مشواردی اششاره مشی     

انجمشن روزنامشه نگشاران     -انجمن مدیران مسئول مطبوعشات    -تعاونی مطبوعاتی کشور   -شوند:انجمن صنفی روزنامه نگاران  

 انجمن قل  و...   –انجمن روزنامه نگاران مسلمان  –تهران 

ز اهمیشت  شکل گیری نهاد های متعدد و متنوع مطبوعاتی در سراسر کشور از ل اظ شاخ  هویشت صشنفی در مطبوعشات حشائ    

فراوانی است . تعداد نهادهای صنفی از نقاط قوت مطبوعات درسالهای اخیر است ، اما به دالیلی از جمله ، تعارض میان برخشی  

نهادها ) عدم شکل گیری هویت صنفی یکپارچه ،عدم سابقه طوالنی فعالیت )نوپابودن( چالش های سیاسی فراروی مطبوعشات  

صنفی مطبوعاتی و تمرکز فعالیتهای اقتصادی مشرتبط بشا مطبوعشات در دسشت دولشت ،هنشوز       ،نوعی بی اعتمادی به نهادهخای 

تشکل های مزبور در اشکال حرفه ای ظاهر نشده و راه طوالنی برای رسیدن به مرحله ای که متمفل امور مطبوعشات ششوند در   

 (811پیش رو دارند . )رحمتی زنجان طلب ،ص

 مطبوعات آمد می توان گفت که گفتمان دولتی ، گفتمان حاک  در مطبوعات ایران ،بوده است .باتوجه به آنچه در سیر تاریخی 

مطبوعات حال حاضر ایران از منظر مالکیت به سه صورت دولتی ، عمومی و خصوصی اداره مشی ششود.نظارت م تشوایی جرایشد     

مطبوعات و وزارت ارشاد و ادره کل مطبوعات مختلف توسط سه نهاد مختلف )هیئت نظارت بر مطبوعات ، قوه قضائیه و معاون 

داخلی ( انجام می شود . اول هیئت نظارت بر مطبوعات که شامل هفت عضو از قوای سه گانه و نماینشدگان مطبوعشات ششورای    

ت عالی انقالب فرهنگی و ..هستند . دوم قوه قضائیه که توسط یکی از شعبات دادگستری و در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئش 
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منصفه صورت می پذیرد . سوم ، خود معاونت مطبوعاتی و ادره کل مطبوعشات داخلشی کشه در ششرح وظشابف آن مسشتقیماً بشه        

 (  116نظارت بر فعالیتهای مطبوعات اشاره شده است . )اسماعیل تبار،ص

ردم و از طریق شهرداری ها ، در دهه اخیر سه روند مطبوعاتی در ایران توسعه یافته است : مطبوعات دولتی که از بیت المال م

وزارت خانه ها بنگاهها و نهادهای دولتی به وجود آمده است  و تعدادشان روز بشه روز در حشال ازدیشاد اسشت . مطبوعشات غیشر       

دولتی  اسالمی که از جنبه ی م توایی ، دیدگاه های اسالمی و ارزش های انقالبی داشته  و به طور مستقل از طشرف سشازمان   

بنیادها ، مراکز اسالمی و افراد و گروه های مختلف اداره می شوند .و در نهایت مطبوعات غیر دولتی خصوصی که از  های ملی ،

طرف احزاب ، شرکت های بازرگانی ، افراد و گروه های مختلف و با تکیه بشه اهشداف مششخ  سیاسشی ، اقتصشادی و فرهنگشی       

عات در ایران این است که همه ی انها کمابیش از کمک و تعاون مالی منشر می شوند . وجه اشتراک این سه ردیف اصلی مطبو

دولت برخوردار هستند ،گرچه این حمایت در دو دهه ی اخیر در مورد هریک از روزنامه ها و نوع مطبوعه متفاوت و متییر بوده 

امور مطبوعاتی در بسشیاری از  بی تردید حمایت های دولتی از مطبوعات در قالب تصدی گری دولت در ( 813است .)موالنا ،ص

کشورها با هدف رشد و اعتالی فعالیت های فرهنگی و بالندگی مؤسسات و نهادهای فرهنگی صورت می گیشرد و در کششور مشا    

نیز این حمایت ها با چنین رویکردی صورت گرفته است. با گذشت زمان، این تصدی گری، کارکردهای مختلفی پیدا کرده کشه  

اکثر کسانی که شوق انتشار روزنامه یا نششریه  .این تصدی گری را در اص اب مطبوعاتی مطرح کرده استتفکر حذف یا کاهش 

ای را دارند باید پیش از هرکاری به فکر ایجاد یک پل ارتباطی مست ک  با ارگان های دولتی، به ویشژه وزارت فرهنشگ و ارششاد    

 (861)رحمتی زنجان طلب ،ص.وم کار نیز به آنها تکیه کننداسالمی باشند تا بتوانند ضمن اخذ مجوزهای الزم برای تدا

 بخش چهارم 

 تاثیر جهانی شدن در عرصه مطبوعات :

اگرچه جهانی شدن شاید صرفاً به عنوان به ه  پیوستگی فزاینده جهانی تعریف شده باشد ،اما تعدادی از فرایندهای پیچیده و 

تئوریزه « جهانی شدن »به ه  مرتبط که اساساً اقتصادی ،تکنولوژیک ،فرهنگی ،م یطی و سیاسی هستند ت ت عنوان 

کاالها ، سرمایه ،انسان ها ،اطالعات ، عقاید ،اندیشه ها و خطرات بین مرزهای  گردیده اند . جهانی شدن در بردارنده ی جریان

ملت را م دود می کنند ،توأم شده است  –ملی است که با ظهور شبکه های اجتماعی و نهاد های سیاسی که دولت 

؛ اما حتی بدون وجود چنین ...جریانهای فرهنگی جهانی می توانند به فه  ما از جهان به عنوان یک مکان واحد کمک کنند 

اگاهی جهانی نیز این جریان ها بر چگونگی زندگی ما در م ل خودمان در پیوند با دیگران و نیز نگرشمان نسبت به انسان 

های دیگری که از طریق رسانه های جمعی نزد ما می آیند تاثیر می گذارد.همچنین ممکن است این جریان ها درک های 
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در جهان ، چیستی یک فرد خارجی ، چیستی یک شهروند ،چگونگی مشارکت « خود»ت ،مفهوم جدیدی از فرهنگ ،ملی

 (8813سیاسی مردم و بسیاری از دیگر جنبه های زندگی اجتماعی ایجاد کنند.)نش ،

نظر گرفتن به عبارت دقیق تر ، با ظهور وسایل جدید اطالع رسانی مانند اینترنت و رادیو و تلویزیون های ماهواره ای و با در 

دالیل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مشوق تولید در مقیاس های منطقه ای و جهانی باید از ه  اکنون بدانی  کشور ما بازار 

و مخالفان مقی  خارج است .در دهه آینده انتخاب واقعی از یک سو ،فضای کامالً کنترل  بالقوه  م صوالت رسانه ای بین المللی

از سوی دیگر ،فضای توأم با رقابت با تولید کنندگان داخلی نیست بلکه انتخاب واقعی بین عرضه  شده و م دود رسانه ای و

پررونق م صوالت مطبوعاتی و رسانه ای در داخل یا بازار عظی  ،متنوع و گستره تولید کنندگان خارجی است که در این میان 

هنگ خارجی و غربی است ،به آنها افزود . این مسئله روشن می ،باید م صوالت مخالفان مقی  خارج از کشور را که متأثر از فر

سازد مه دهه ی آینده ،دهه رقابت رسانه ها صرفاًدر داخل نیست بلکه رقابت واقعی با رسانه های خارجی است که از ه  اکنون 

 (8813نیز مرزهای ما را به طور گسترده در نوردیده اند.)بهرامپور،مهدی زاده ،

  مطبوعاتنظام توزیع 

گیری یک نظام مطبوعاتی کارامد است. در اکثشر  ترین عناصر شکلتوجه به چگونگی توزیا مطبوعات و نیز نظام اشتراک از مه 

 رسند.ها با یک هفته تأخیر به دست مردم مینقاط کشور، وضعیت توزیا مطبوعات چندان مناسب نیست و گاهی روزنامه

هایی شده است، اما هنوز ه  ت ول مطلوبی نیافتشه اسشت. در هشیچ    امروز دستخوش دگرگونینظام توزیا اگر چه از گذشته تا  

نامشه نماینشدگی   ای برای توزیا مطبوعات در نظر گرفته نشده است. تنها یک آیینیک از قوانین مطبوعاتی کشور، ماده یا تبصره

هشا، بشه ویشژه    حال، ساماندهی امور مربوط بشه آگهشی  ، به تصویب رسیده است.به هر 8871توزیا و فروش نشریات، در اسفندماه 

کننده، فراه  ساختن امکان دسترسی ها و مؤسسات پشتیبانیها و سایر سازمانهای دولتی، ارتباط روابط عمومی با رسانهآگهی

)فرقشانی   بشود.  های نوین ارتباطی و توسعه ارتباطات جهانی مطبوعات نیشز در ایشن زمینشه کارسشاز خواهشد     و استفاده از فناوری

،8818) 

 راهکارها :

( و آسان شدن دسترسی به با ورود جهان به عصر دوم رسانه ها )عصر اول: تولید کنندگان اندک برای مصرف کنندگان بسیار

 رسانه ها ، تولید کنندگان بسیار برای مصرف کنندگان بسیار پیام تولید می کنند .

سانه ای مبتنی بر تصدی گری دولت یا مداخله ی حداکثری دولت پاسخگوی در چنین شرایطی دیگر نه سیاست گذاری های ر

نیازها ، تقاضا و انتظارات اقشار مختلف جامعه است و نه عمال ً چنین سیاستگذاری هایی در نظام های سیاستگذاری های 
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و انتشار م صوالت رسانه ای و کنونی جهان جایگاهی دارند. دولت ها اگر بتوانند به مردم جامعه خود اعتماد کنند و تولید 

مطبوعاتی را به آنها بسپارند و خود به نظارت بسنده گنند، عمالً همراه جامعه حرکت کرده و راه توسعه ی همه جانبه را هموار 

 (8818خواهند ساخت . )بهرام پور ،

  های مالی و خدماتی دولت از مطبوعاتحمایت

های مستقی  دولت از طریشق وزارت فرهنشگ و ارششاد اسشالمی،     قش تشویقی کمکبا توجه به رانتی شدن انتشار مطبوعات و ن

مند نشود، ممکن است اند. اگر حمایت از مطبوعات سامانهای مختلف اقدام به انتشار مطبوعات کردهای با انگیزهافراد غیرحرفه

 ها لطمه بزند.به استقالل و آزادی آن

تواند کاهش یابشد و  ها میمند کرد. در یک برنامه بلند مدت، کمکتوان ضابطهرا میمدت و بلندمدت های دولت در کوتاهکمک 

از شیوة مستقی  به سوی ارائه خدمات و تسهیالت سوق داده شود. به عنوان مثال، دولت باید بشه جشای پرداخشت مسشتقی  ارز،     

و امکانات چاپ و توزیا بشه مطبوعشات ارائشه     هایی از قبیل تسهیالت پستی، مخابراتی، بانکیتخصی  کاغذ، فیل ، زینک، کمک

های مالی یا اختصاص کاغذ به مطبوعات را باید ت ت شرایط خاص و با توجه به درجشه  مدت نیز کمککند. در یک برنامه کوتاه

 ها تنظی  کرد.ای آنها از دولت، م توا، کیفیت و ساختار حرفهاستقالل آن

هادهای حکومتی، از آن جا که چندان دغدغه دخشل و خشرج ندارنشد، عرصشه رقابشت را بشر       اساساً، مطبوعات دولتی و وابسته به ن

 (8818)فرقانی ، کنند.مطبوعات مستقل و غیردولتی تنگ می

 

 نتیجه گیری :

استفاده از رسانه ها  از جمله مطبوعات به عنوان ابزاری برای برآوردن منویات  دولت باعث به وجود آمدن چالش هایی در ایشن  

زمینه می گردد اگر بر اساس نظریه مسئولیت اجتماعی در عرصه مطبوعات ، تصدی گری دولت جای خود را به تسهیل گشری  

دهد و دولت سعی در توسعه زیر ساخت های این رسانه نماید و همچنین از فعالیتهای موسسشات غیشر دولتشی و تششکل هشا ی      

در آرمانها و ارزشهای اسالمی و ارزشهای ایرانی  و قومی حفظ نماید ،  در تدوین سیاستگذاری ها تعادل را مدنی حمایت کند و

 آن  با سیاستگذاری مناسب و سیاست فرهنگشی متناسشبِ   فرصت مناسبی ایجاد می شود تا و از مداخله حداکثری پرهیز نماید ،

   . استفاده کرد توسعه فرهنگی  انتقال و در جهت باروری و ، از این رسانه ی مکتوب ارزشمند ،
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 منابع :  

 کتب :

 (،مقدمه ای بر روش سیاست فرهنگی ، تهران :نشر جامعه شناسان8868اشتریان ، کیومر  )

( ،بررسی نقش دولشت در عرصشه مطبوعشات ) رسشالت تشولی گشری و واگشذاری تصشدی گشری (          8868اسماعیل تبار ،مهدی ؛ )

؛مجموعه مقاالت نسبت دولت و فرهنگ ، سید رضا صال ی امیری تهران :مجما تششخی  مصشل ت نظشام ، مرکشز ت قیقشات      

 استراتژیک 

ل آن در حقوق ایران ،در مطبوعات اسالمی :تاریخچه و اخالق روزنامه ( ، قانون مطبوعات و سیر ت و8812اسماعیلی ،م سن ،)

 نگاری ، ق :موسسه اطالع رسانی مرجا 

( ،بررسی نقش دولنت در عرصه مطبوعات ) رسالت تولی گری و واگشذاری تصشدی گشری (    8868رحمتی زنجان طلب،فرشاد؛ )

ران :مجما تششخی  مصشل ت نظشام ، مرکشز ت قیقشات      ؛مجموعه مقاالت نسبت دولت و فرهنگ ، سید رضا صال ی امیری ته

 استراتژیک 

 (نظریه های ارتباطات ،ترجمه علیرضا دهقان  ، انتشارات دانشگاه تهران 8861سورین،ورنر؛ تانکارد ،جیمز؛ )

 (،دیپلماسی فرهنگی ،تهران :نشرققنوس 8816)صال ی امیری،سیدرضا؛م مدی ،سعید 

 (.نگرشی نو به سیاست فرهنگی ،تهران : نشر تیسا 8862فاضلی ،نعمت اهلل ؛قلیچ ،مرتضی ) 

 (،8862،) معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری ها ،

ع ( ، مساجد و مطبوعات ، در مطبوعات اسالمی :تاریخچشه و اخشالق روزنامشه نگشاری ، ق :موسسشه اطشال      8812موالنا ،حمید ؛ )

 رسانی مرجا 

 ( ،جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن ،سیاست ،قدرت ،ترجمه م مد تقی دلفروز ،تهران :کویر8813نش ،کیت ،)

 مقاالت :

 8818بهرام پور  ، شعبانعلی ،ضرورت تجدید نظر در سیاست گذاری رسانه ای و مطبوعاتی ،فصلنامه رسانه ،
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