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  22/4/90 :ريخ دريافتتا
  26/5/90: تاريخ تأييد

 
 

   دولتي بر يها بررسي تأثير حمايت                             
   ايرانمحتواي مطبوعات                              

  )نگاران هاي روزنامه ارزيابي ديدگاه(                
 
                                   نوشتة                                       

  *يمهدخت بروجردي علو                                      
 **ريمهرداد علمدا                                     

  
 

  چكيده
تحقيـق  . هاي دولتـي وابـسته اسـت      ها و يارانه  ها در ايران به حمايت    بخش مهمي از حيات اقتصادي روزنامه     

  ضمن ارائه تصويري اجمالي از       “ايهنجارهاي رسانه ” و   “هژموني”هاي  ش دارد با استفاده از نظريه     حاضر تال 
هـا را از ديـدگاه سـه طيـف از           ها، اثر اين كمـك     حمايتي دولت از روزنامه    هاي شرايط و نحوه اجراي اقدام    

نگـاران شـاغل در     دهد روزنامه يها نشان م  بندي اين يافته  جمع. نگاران ايراني، مورد بررسي قرار دهد     روزنامه
ها موافق اما خواهان انجام اصـالحاتي       هاي دولت به روزنامه    با اصل كمك   “اصولگرا”هاي موسوم به    روزنامه

  .ها هستند سازي بيشتر آندر جهت تقويت و شفاف
نيـز ناميـد،     “رونهميا”نگاران ها را روزنامه توان آناي كه مينگاران حرفه نگاري يا روزنامه  اساتيد روزنامه 

بينند، اما با توجه به شرايط و الزامات يك كشور در حـال             ها مي اگر چه مشكالت متعددي را در اين حمايت       
 خواسـتار بـازنگري كامـل در        ،ها در عوض   آن. دانندآميز مي  ها را مخاطره    باره اين حمايت   توسعه، حذف يك  
  . ستندها ههاي اجرايي اين كمكها و شيوهاهداف، سياست

هاي حمايتي دولت  سياست“منتقد”طلب كه هاي موسوم به اصالحنگاران شاغل در روزنامهو در نهايت روزنامه
طور اساسي بيش از آنكه جنبه حمايتي داشـته باشـد،    ها به هاي دولت به روزنامه    ها هستند، معتقدند يارانه   از روزنامه 

  .ها يك ضرورت است تقل را دارد، پس حذف آنجنبه بازدارندگي و جلوگيري از رشد مطبوعات مس

____________________________ 
 mbalvi36@yahoo.com شكده علوم اجتماعي عالمه طباطبايي داناستاديار *

  alamdari.mehr@gmail.com كارشناس ارشد ارتباطات ** 
 
  

بررسيتأثیرحمایتهايدولتيبر
محتوايمطبوعاتایران

)ارزیابيدیدگاههايروزنامهنگاران(

نوشتة
مهدخت بروجردي علوي*

مهرداد علمداري**
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هـا، هژمـوني، اسـتقالل        مستقيم و غيرمستقيم، يارانـه     هايهاي حمايتي، كمك  سياست :كليد واژه 

  .هاي صنفي مطبوعات، انجمن
 

 مقدمه
هـاي مـستقيم و      زيـر چتـر حمايـت      ،مطبوعات در ايران اعـم از دولتـي، عمـومي و خـصوصي            

از لحظه تولد تا هـر      ... ها و نامهها، هفته ها، ماهنامه روزنامه. ذرانندگغيرمستقيم دولت روزگار مي   
، هـاي دولتـي   اي، آگهـي  شان ادامه پيدا كند، از دريافت كاغذ بـا قيمـت يارانـه            زماني كه فعاليت  

  .شوندمند ميبهره.... ها و نهادها، و هاي نشريه براي ارگاناشتراك و خريداري نسخه
اي را تـضمين    تواند بقا و تداوم حيات نـشريه      ها و امتيازات مي   اين كمك برخورداري مناسب از    

آميـز و گـاه بـه منزلـه         اي مخاطره اندركاران هر نشريه  تواند براي دست  ها مي  كند و برعكس، نبود آن    
-شايد از همين رو است كه اكثر كساني كه روياي انتشار نشريه يا روزنامه. توقف كامل فعاليت باشد

ها و پرورانند بايد پيش از هر كاري به فكر ايجاد يك پل ارتباطي مستحكم با سازمانسر مياي را در 
ها تكيه كنند و برخي نيز با علم بـه اينكـه كـار      هاي دولتي باشند تا بتوانند در مواقع لزوم به آن         ارگان

و از بخـشند  فرهنگي بدون حمايت دولت ممكن نيست، عطاي فرهنگ را به لقاي مشكالت آن مـي       
  . دهند گذاري و فعاليت در اين عرصه رغبتي نشان نميابتدا به سرمايه

اي كه در محافل علمـي و پژوهـشي كـشورمان در ارتبـاط بـا                هاي رسانه سفانه در پژوهش  أمت
ها و حقوق مطبوعات انجام شـده، كمتـر بـه نقـش و              ها از قبيل آزادي   مسائل و مشكالت رسانه   

. گيري مطبوعات پرداختـه شـده اسـت       ها بر محتوا و جهت     آنثيرتأهاي دولتي و    جايگاه حمايت 
  . غيرقابل انكار استمسلماًتأثيري حال آنكه چنين 

طـور   طـور عـام و مطبوعـات بـه         هاي فرهنگي به  هاي دولتي از فعاليت   ترديد حمايت البته بي 
هـا از    آننياز سـاختن      ها و بي  خاص، در بسياري از كشورها با هدف رشد و اعتالي اين فعاليت           

  .گيرد بالندگي نهادهاي فرهنگي مستقل صورت گرفته و ميو نهايتاً “غير”هاي توسل به سرمايه
 وضع قوانين حمايتي از مطبوعات در ابتدا با چنـين رويكـردي صـورت               در كشور ما نيز مسلماً    

 و نظـرات     كاركردهـاي مختلفـي پيـدا كـرده        ،هـا گرفته است؛ اما با گذشت زمان ايـن حمايـت         
  .هاي مختلف ارائه شده استناگوني درخصوص استمرار يا حذف آن از سوي طيفگو

هـاي ارتبـاطي از جملـه نظريـه         تـرين نظريـه   پژوهش حاضر در چـارچوب برخـي از مهـم         
نظريـه نخـست    .  شكل گرفته اسـت    “ايهنجارهاي رسانه ”و نظريه   ) آنتونيو گرامشي  (“هژموني”

ايت عامه به سود عوامل مسلط بر جامعـه و تثبيـت       ها در جلب رض   اي به نقش رسانه   توجه ويژه 
اين نظريه چنانچه در ادامه خواهيم ديد اعمال قدرت در جوامع امـروزي  .  دارد هاي حاكم ارزش

 حاكمان به جلب همراهـي       است داند، بلكه معتقد  را تنها از طريق اعمال قهر و اجبار ممكن نمي         
  .مردم به شدت نياز دارند
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هـا را در جوامـع و       هـا و رسـانه    نيـز رابطـه ميـان حكومـت        “اينههنجارهـاي رسـا   ”نظريه  
كنـد و در تحقيـق حاضـر از ايـن نظريـه بـراي بررسـي                 هاي حكومتي مختلف تبيين مي     سيستم

وضعيت مطبوعات در ايران و ميزان نزديكي و ارتباط آن با هر يك از هنجارهاي تعريـف شـده                
  .در اين نظريه، استفاده شده است

ها را با منابع     هرمن و چامسكي نيز كه ارتباط رسانه       “تبليغ” همچنين از مدل     در اين پژوهش  
  .دهد، استفاده بسياري شده استداري مورد كنكاش قرار ميقدرت در جوامع سرمايه

پاسـخ دهـد كـه آيـا از         سؤال   تحقيق حاضر تالش دارد تا به اين         ،توان گفت در مجموع مي  
هاي دولت از مطبوعات ضـرورت  ان كشور، انواع حمايتنگارهاي مختلف روزنامه  ديدگاه طيف 

  .ها چگونه بايد باشددارد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال اين حمايت
  

  ضرورت و اهميت موضوع پژوهش
هـا در آن    ها و مطبوعات بدون شناسايي دقيق شرايط عيني و فـضايي كـه رسـانه              شناخت رسانه 

هـا يكـي از      ها و نحوه تأمين مـالي آن      اقتصاد رسانه . كن نيست مشغول كار و فعاليت هستند، مم     
  .ها نه تنها در ايران، بلكه در سراسر جهان استبه رسانه ترين مسائل مبتالمهم

اين مسئله به ويژه در كـشور مـا و در سـاير كـشورهاي در حـال توسـعه كـه اداره و مالكيـت                          
بـه عبـارتي در     . بـسياري برخـوردار اسـت     كند، از اهميت     مطبوعات از الگوي مشخصي پيروي نمي     

هاي شرايط خأل تحقيقات مكفي در اين زمينه، نياز به يك الگوي بومي كه بتواند شرايط و پيچيدگي                
  . شودها توضيح دهد، به شدت احساس مي مطبوعات را با توجه به مسائل اقتصادي آن

هـاي  وعـات در دوره اگر بپذيريم اصل تأمين مالي و چگونگي تـداوم حيـات اقتـصادي مطب          
ها داشته و بر محصول نهـايي        هاي آن گيريها، تمايالت و جهت   مختلف اثرات مهمي بر گرايش    

هايي در عرصـه    ها و پژوهش  گذارد، در آن صورت به كمبود و فقدان چنين بررسي         ميتأثير  آنان  
  .مطبوعات كشور پي خواهيم برد

گرفتـه، شـرايط و محتـواي مطبوعـات و     بسياري از تحقيقاتي كه در حوزه ارتباطات انجـام        
نگاري مـورد بررسـي قـرار داده        اي و اخالقي حرفه روزنامه    ها را با اصول حرفه     ميزان انطباق آن  

توجهي به مسئله اقتصاد رسانه و نحوه ارتزاق مطبوعات باعـث شـده كـه                است؛ در حالي كه بي    
  .  لكرد مطبوعات ايفا كننداين تحقيقات كمتر بتوانند نقشي مؤثر در تعالي بخشيدن به عم

توانـد نقـشه راهـي بـراي        پژوهش حاضر يك تحقيـق كـاربردي اسـت، كـه نتـايج آن مـي               
تـر و   هـاي همـه جانبـه      و مبنايي را براي بررسـي      اشدها ب اندركار اين حمايت  هاي دست  سازمان
  . آوردها در ايران فراهمهاي مختلف مطبوعات و فعاليت رسانهتر در عرصههاي گستردهپژوهش
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  ژوهش  هدف پ
ايـن  تـأثيرات   هـا و    هاي دولتي به روزنامـه    ها و يارانه  هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي كمك     

بـه نحـوي كـه بتـوان نتـايج آن را در              نگاران اسـت؛  ها، از ديدگاه روزنامه   ها بر روزنامه  حمايت
  .اي و اصالح شرايط مطبوعات مورد استفاده قرار داد هاي رسانه سياستگذاري

  
  گيريجامعه آماري و نمونه

گيـري  محقق با استفاده از روش نمونـه      . نگاران ايراني هستند   روزنامه ،جامعه آماري اين پژوهش   
نگـاري را كـه     نظران عرصـه روزنامـه    نگاران باتجربه يا صاحب     تن از روزنامه   12هدفمند تعداد   
طور  اين افراد به  . ه است هاي فكري مختلف موجود در جامعه هستند انتخاب كرد        نماينده گرايش 

هـاي منتـسب بـه جنـاح          نگـاران شـاغل در روزنامـه        هاي شاخص روزنامه    مساوي از ميان چهره   
 نام برده شده اسـت؛      “نگاران اصولگرا   روزنامه”اصولگرا، كه در اين پژوهش از آنان تحت عنوان          

 تحـت عنـوان   اي كـه در ايـن پـژوهش از آنـان          نگـاران حرفـه    نگاري و روزنامـه     اساتيد روزنامه 
نگـاران شـاغل در      روزنامـه  از   خره چهـار تـن     نامبرده شده است و باأل     “اينگاران حرفه روزنامه”

شـان   طلب كه در اين پـژوهش بـه سـبب مواضـع منتقدانـه          هاي منتسب به جناح اصالح    روزنامه
 بـرده   نـام “نگاران منتقـد    روزنامه”ها از آنان تحت عنوان        هاي دولتي از روزنامه     نسبت به حمايت  

  .1اند محقق با روش مصاحبه عمقي پاسخ دادهسؤاالت شده و به 
 

  مروري بر تحقيقات پيشين
اي مالحظه هاي آن از مطبوعات، حجم قابل هاي انجام شده در زمينه حضور دولت و حمايتپژوهش

ئله هاي انجام شده در مورد مديريت و اداره مطبوعات، مسدهد؛ در تعدادي از پژوهشرا تشكيل نمي
ايـن در   . مالكيت و حضور دولت به عنوان موضوعي كمـابيش در حاشـيه، مـورد توجـه قـرار دارد                  

طـور   اي ديرينه داشـته و بـه      شرايطي است كه مسئله نقش و دخالت دولت در مطبوعات ايران سابقه           
  .تقريبي در تمامي مراحل تاريخ مطبوعات كشور قابل مشاهده است

  :شود هاي انجام گرفته در اين زمينه اشاره مي شدر اينجا به چند نمونه از پژوه
گـذاري  ضـرورت تجديـد نظـر در سياسـت        ”شعبانعلي بهرامپور در تحقيقي كـه بـا عنـوان           

 انجام داده است، ابتدا به تعريف دو شيوه عملكـرد، يعنـي             1383 در سال    “اي و مطبوعاتي   رسانه
هـاي  هاي دولـت در سـال  اريگذ و با اشاره به سياست    ، سپس دولت حداكثري و دولت حداقلي    

هـا  پـردازد كـه در كـدام دوره       هاي مختلف، به بررسي اين موضوع مـي       پس از انقالب در حوزه    
هـا بـر مبنـاي      اي دولت بر مبناي دولت حداكثري و در كدام دوره         هاي فرهنگي و رسانه   سياست

هـا  ر ساير حـوزه   هاي اعمال شده د   ها تا چه اندازه با سياست     حداقلي بوده و اعمال اين سياست     
  .هماهنگ بوده است

  : گويدمحقق در توضيح بيشتر دولت حداكثري و حداقلي مي
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گري است كه از آن به دولت حداكثري يا مداخله حـداكثر دولـت يـاد                شيوه نخست، تصدي  
شود و شيوه ديگر نظارتي است كه ذيل دولت حداقلي يا مداخله حـداقل دولـت در امـور                   مي

لت حـداكثري، دولـت عـالوه بـر سياسـت، تمـام قلمروهـاي اقتـصادي،          در دو . گيردقرار مي 
در نتيجه فقط او اسـت كـه صـالحيت    . ... دانداجتماعي و فرهنگي را عرصه بالمنازع خود مي       

هاي مختلف همه امـورات جامعـه را دارا         ريزي و توليد و اجراي عرصه     گذاري، برنامه سياست
جامعه از سياست گرفتـه تـا اقتـصاد، فرهنـگ و            در مقابل در دولت حداقلي همه امور        . است

هاي مختلف بيشترتابع و ناظر     دولت حداقلي در عرصه   ... شوداجتماع به خود مردم واگذار مي     
  .)62: 1383بهرامپور، ... (است

  

گـذاري، يعنـي   هاي پس از انقالب به سه دوره مجـزا در سياسـت  بندي سال بهرامپور سپس با تقسيم 
ها گيرد كه در هيچ يك از اين دورهوران سازندگي و دوران پس از آن نتيجه ميدوران دفاع مقدس، د

  .طور كامل و با موفقيت به اجرا درنيامده است ويژه در عرصه فرهنگي به دولت حداقلي به
هـا از محتـوا تهـي       گري دولت اي است كه با كنترل و تصدي      ها و مطبوعات به گونه    ماهيت رسانه 

رساني، توان هم انتظار اطالعها و مطبوعات مياز رسانه. رود طبان از دست ميشود و اعتماد مخامي
آموزش و تبليغ داشت و هم انتظار نظـارت، تخليـه هيجانـات و اعتراضـات، تفـريح، معنـادهي و                     

بينانه بايد معطـوف   اي واقعگذاري رسانهاز اين رو هر گونه سياست. دهي به زندگي روزمره   ساخت
اين كاركردها بدون قرار گرفتن دولـت حـداقلي در دسـتور كـار              .  كاركردها باشد  و مبتني بر اين   

  ).72 و 71: همان(يابد ها به خود مردم تحقق نميواگذاري فعاليت رسانه
  

اصـغر   توسط دكتر علي   “افزاري مطبوعات در ايران   وضعيت سخت ”پژوهش ديگري كه با عنوان      
 انجام گرفته اسـت بـه بررسـي         1382ها در سال    نهفرامرزيان در مركز مطالعات و تحقيقات رسا      

  . پردازد هاي چاپ فعال در زمينه مطبوعات ميها و كارگاهآماري ماشين
نتايج اين پژوهش در مورد امكانات و تجهيزات صـنعت چـاپ نكـات جـالبي را در مـورد                    

كتر د. افزاري مطبوعات دربردارد  هاي ميان مطبوعات دولتي و خصوصي در بخش سخت        تفاوت
هـاي مـستقيم و غيرمـستقيم آن، حتـي در          ها و حمايـت   فرامرزيان براي حضور دولت و دخالت     

  .ل استئبخش سخت افزاري مطبوعات، نقشي برجسته قا
هاي خصوصي و  دولتي     هاي چاپ در بخش   اين تحقيق به آمارهاي مختلفي در مورد ماشين       

  : خوانيم گيري ميدر بخش نتيجه. اشاره دارد
اي بهره  تايج تحقيق اين است كه مطبوعات بخش خصوصي در ايران از تجهيزات حرفه            ترين ن مهم
بديهي است اگر بخـش دولتـي و خـصوصي          . برند و توانايي رقابت با نشريات دولتي را ندارند        نمي

افـزاري مطبوعـات در هـر دو    داراي امكانات برابر بودند نتيجه رقابت بين اين دو، توسعه سـخت         
ترين عامـل اقتـصادي،     هاي دولتي به عنوان مهم    ي است اگر كماكان تفاوت يارانه     بديه... بخش بود 

افزاري مطبوعات بين مطبوعات دولتي و بخش خصوصي وجود داشته باشد، هر گونه توسعه سخت
  ).245: 1383، فصلنامه رسانه(در بخش دولتي محكوم به شكست خواهد بود 
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 علوي با راهنمايي دكتر نعيم بـديعي و بـا عنـوان             نامه كارشناسي ارشد مهدخت بروجردي    پايان
 نيز تحقيق ديگري در اين زمينـه اسـت          “نگاران ايران نظام مطلوب مطبوعاتي از ديدگاه روزنامه     ”

تـأثير  گيرنـد و همچنـين       هاي مختلف اجتمـاعي مـي      كه مطبوعات از نظام   تأثيري  كه با توجه به     
گرا، مسئوليت اجتماعي،  نظريه آمرانه، آزادي حاكم بر هر كشور به بررسي چهار     “فلسفه سياسي ”

  .پردازدنگاران ايراني مياي و كمونيستي شوروي از ديدگاه روزنامه توسعه
ــدگاه     ــات از دي ــوب اداره مطبوع ــام مطل ــايي نظ ــق را شناس ــدف تحقي ــوي، ه ــردي عل بروج

نگـاران ايرانـي در     هگيرد كه روزنام  محقق اين پژوهش نتيجه مي    . كندنگاران ايراني معرفي مي    روزنامه
-اند و در درجات بعدي با گويـه       هاي نظام آمرانه مطبوعات به مخالفت برخاسته       درجه اول با ويژگي   

اين امر كشش و تمايل آنان را بـراي برخـورداري از شـرايط آزاد،    . ايهاي نظام كمونيستي و توسعه 
نگاران ايراني گيرد كه روزنامه جه ميدهد و در پايان نتينگاري نشان ميگراي روزنامهغيردولتي و مردم

با نظام آمرانه اداره مطبوعات به كلي مخالف هستند و در مجموع نظام مسئوليت اجتماعي را بر ساير         
  ).186: 1374بروجردي علوي، (دهند هاي اداره مطبوعات ترجيح مينظام

  
  مروري بر تاريخچه مالكيت و مديريت مطبوعات در ايران

 در ايران با دخالت و حـضور مـستقيم دولـت همـراه بـود؛ چنانچـه مـدير و                     پيدايش مطبوعات 
  كـه در اواخـر رمـضان     اخبـار  كاغـذ  روزنامـه  ةطليعـ  نامـه يـا   اولين روزنامه در اعـالم سس ؤم

د، از شـ ايـن روزنامـه منتـشر     ة و در حدود چهار ماه پيش از چاپ نخستين شمار.ق. هـ 1252
گويـد  مـي  سـخن  »... محروسـه ممالـك  تربيـت سـاكنين   اولياي دولت عليـه بـه   ةهمت ملوكان«
  .)45: 1366طباطبايي، (

 در مورد جايگاه و نقـش مطبوعـات در دوران   از نيما تا روزگار ما   پور در كتاب    يحيي آرين 
  : گويدمشروطه چنين مي

نويسي به معناي امـروزي در      طور خالصه بايد گفته شود كه تا پيش از مشروطيت، روزنامه           به
يافت، در انحصار دولت و دربار بوده       معمول نبوده و اوراقي كه به نام روزنامه انتشار مي         ايران  
نويـسي عمـومي و ملـي       ش، روزنامه و روزنامـه    . هـ 1285با طلوع مشروطيت در سال      . است

ها انتشار يافت و روز به روز بـر تعـداد           هاي بسياري در تهران و شهرستان      باب شد و روزنامه   
  . )56: 1374( شدها افزوده  آن

  

ها بود كه اولين دوره مجلس شوراي ملي تشكيل شد و يكـي از نخـستين                در سايه همين تالش   
 اقدامات نمايندگان مردم در اين مجلس، پس از تصويب قانون اساسي، تصويب قانون مطبوعات   

بـه  كـه    ناجالب اينكه در نخستين قانون مطبوعـات ايـر        . بودش  . هـ 1286ماه سال      بهمن 18در  
كيد بر التزام ناشران بـه برخـي        أرغم ت به   فرانسه تنظيم شده بود،      1881تقليد از قانون مطبوعات     

كـه در مقدمـه ايـن    » حفظ حقوق عمومي و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم    «قيود براي   
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  ... و

ن قانون آمده بود، صحبتي از لزوم دريافت امتياز از مراجع قـانوني در ميـان نبـود و ماننـد قـانو                     
  .)102: 1379معتمدنژاد، (كرد  كفايت مينامه براي انتشار روزنامهمطبوعات فرانسه دادن اعالم

شـاه بـا اسـاس       مخالفت شـديد محمـدعلي    . با اين همه دوران رونق مطبوعات ديري نپاييد       
نهايت به كودتاي وي و به توپ بـستن مجلـس شـوراي ملـي در            در ،مشروطيت و آزاديخواهان  

  . منتهي شدق . هـ1326 سال
ترين دوران مطبوعـات در كـشور       يكترين و تار   ساله رضاخان از سخت    16دوران حكومت   

 در ايـن  . با مسلط شدن رضاخان بر اوضاع، كنترل بر مطبوعات افـزايش يافـت           .رودبه شمار مي  
كرد و مديران مطبوعـات حـق نـشر         در مندرجات جرايد نظارت مي     كاملطور   بهدوره شهرباني   

  .طلبي را بدون اجازه شهرباني نداشتندهيچ گونه م
تـوان  هاي سازمان يافته به عرصه فرهنگ و هنر را نيـز در ايـن دوران مـي                ردپاي نخستين كمك  

يافت؛ چرا كه دولت كه حاال ديگر به اهميت و نقش تأثيرگذار مطبوعات به خوبي واقف شده بـود،                   
طبوعات منتقد، از مطبوعات مروج نظرات كرد تا در كنار ايجاد محدوديت و آزار و اذيت متالش مي

  . ها را مورد توجه قرار دهد طرف و خنثي حمايت كند و آننزديك به خود و گاهي بي
اي بـراي مطبوعـات     شـاه دوران تـازه     شروع سلطنت محمدرضـا    و با    1320پس از شهريور    

با آزادي نـسبي     با آزادي زندانيان سياسي و مديران دربند مطبوعات كه همزمان            .آغاز شد كشور  
  .  جرايد بار ديگر پا به عرصه انتشار نهادند،فضاي سياسي كشور پس از سقوط رضا شاه بود

 در زمـان    1321 آذر   17 و بـه دنبـال شورشـي در          1320اگر چه يك سال بعـد از شـهريور          
اي بـر قـانون    معـروف شـد، اصـالحيه      “بلواي نـان  ”كه به    ناالسلطنه در تهر  نخست وزيري قوام  

د، اما در يك نگاه كلـي       شها به دريافت امتياز مقيد      ت به تصويب رسيد و انتشار روزنامه      مطبوعا
  .توان دوره رشد همه جانبه مطبوعات ايران دانست را مي1332 مرداد 28 تا 1320از شهريور 

 را بـه ضـوابط دريافـت        “تمكن مالي ”در همين دوران بود كه براي نخستين بار قانونگذار شرط           
توان تصور كرد كه هدف قانونگذار از توجه به تمكـن مـالي             به هر حال مي   . ر اضافه كرد  مجوز انتشا 

امـا  . ها بوده است   ها، حداقل در ظاهر، استقالل اقتصادي و جلوگيري از انحراف آن          صاحبان روزنامه 
چنانچه خواهيم ديد، چنين ضوابطي همواره به صورت تيغ دو دم عمل كرده و در بـسياري مقـاطع                   

  .اندهاي منتقد عمل كردهويژه در برخورد با روزنامه اي بهها از آن به مثابه حربهدولت
 و  1331 ايران در سـال      مطبوعاتوزيري دكتر محمد مصدق دومين قانون        در دوران نخست  

سفانه ايـن قـانون بـر       أاگر چه مت   .از تصويب مجلس گذشت   هاي داخلي كشور    در اوج درگيري  
دريافـت مجـوز پـيش از       رغم آزادي نسبي مطبوعات،      بهاشت و   خالف فضاي بازي كه وجود د     

  . كردانتشار را براي نشريات كشور الزامي 
پس از سرنگوني دولت مصدق، حكومت محمدرضا شاه هر چه بر اوضاع تـسلط بيـشتري                 

ها و قوانين و ضوابط دست و پا گيرتـري را بـراي فعاليـت    كرد تا محدوديت يافت تالش مي  مي
 قـانون   ،1334، يعنـي سـال       از كودتـا    سال بعد  دو. نگاران مستقل وضع كند   وزنامهمطبوعات و ر  
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در اين قـانون دريافـت امتيـاز بـه          .  و قانون موقتي براي مطبوعات وضع شد       لغو  مطبوعات قبلي
 تـا پيـروزي   برخـي از مـواد ايـن قـانون كـه     . بيني شدنامه براي انتشار نشريات پيش جاي اجازه 

هـاي تـازه، از جملـه فـشارهاي         ، آغازي بود براي اعمال محدوديت     شد  يانقالب اسالمي اجرا م   
صاحب امتياز بايد براي انتـشار روزنامـه مبلـغ          اي كه بر اساس آن      مالي بر مطبوعات؛ مانند ماده    

  .پرداختميتومان تضمين بانكي  هزار و پانصد پنج هزار تومان و براي نشر مجله يك
نگاران به لحاظ مـالي     اعتمادي مردم به مطبوعات، روزنامه     ها و بي     با افزايش محدوديت   طبعاً

نگـاران بـر     اين امر سبب شد كه روزنامـه      . گرفتندتري قرار   و اقتصادي نيز در وضعيت نامناسب     
، ايـن سـنديكا   1341 آبان مـاه  24در . پافشاري كنند سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران تقويت
آيد بتوان منكر نقش دولـت  به نظر نمي. كيل دادسيس و عضوگيري، مجمع عمومي تشأاز ت پس

  . گيري اين سنديكا شددر شكل
، يعني چهار سـال قبـل از وقـوع          1353اتفاق مهم ديگر در فضاي مطبوعاتي كشور در سال          

در اين سال شاه بـا      . انقالب اسالمي، رخ داد كه به تعطيلي تعدادي ديگر از مطبوعات منجر شد            
 نيز به مقامات دولتي متـصل        ملت ايران، ساير احزاب را كه عمدتاً       سيس حزب رستاخيز  أاعالم ت 

از اين تاريخ كشور    ... ايرانيست، حزب مردم و   بودند، منحل كرد؛ از جمله حزب ايران نوين، پان        
شـدند  به دنبال اين واقعه تعداد ديگري از مطبوعات تهران تعطيل           .  تك حزبي شد   يرسمطور   به

 كيهـان،   و وقوع انقالب اسالمي بـه جـز معـدودي روزنامـه ماننـد        1357و بدين ترتيب تا سال      
  .، روزنامه ديگري منتشر نشدآيندگان و اطالعات

هاي مختلف بـه راه     هبا پيروزي انقالب ناگهان سيل انتشار مطبوعات از سوي احزاب و گرو           
فاصله زيـادي  اي  با تعاريف يك نشريه حرفهدر واقع  سياسي بودند و     افتاد؛ مطبوعاتي كه عمدتاً   

در هر صورت فضاي باز به وجود آمده در عرصـه كتـاب و نـشريات جنـب و جـوش                     . داشتند
زيادي را در اين عرصه رقم زد، چنانچه اين دوره در تاريخ مطبوعـات ايـران بـه سـومين بهـار                      

  .مطبوعات ملقب شد
دولـت  زمـان    در 1358 ارائه اليحه نخستين قانون مطبوعات پس از انقـالب در مـرداد مـاه             

قـانوني كـه البتـه بـسياري از         . هاي حاكميت جديد به ايـن اتفـاق بـود         ، يكي از واكنش   بازرگان
  . انتظارات را برآورده نكرد

 نيز يك رويـداد مهـم مطبوعـاتي بـه           1376نگاران در مهر ماه     سيس انجمن صنفي روزنامه   أت
هـا  ت در رسانه  گري دول تشكيالتي كه يكي از وظايف اساسي آن كاهش تصدي        . آيد  حساب مي 

  .و واگذاري اين امور به صنوف مطبوعات تعريف شده بود
هاي مستقيم  ها و كمك  نخستين انجمن صنفي مطبوعات پس از انقالب با حمايت        در نهايت   

نگاران زيادي به اين انجمـن پيوسـتند، امـا بـا            و غيرمستقيم دولت پا گرفت و به زودي روزنامه        
  .  غيرفعال استز تحليل رفت و در حال حاضر تقريباًتغيير شرايط سياسي اين انجمن ني
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  ... و

اي مطبوعات را كااليي فرهنگي بدانيم كه هزينه خود را از فـروش بـه               اگر در تعريف حرفه   
تـوان چنـين تعريفـي را بـه         كنـد، آن وقـت بـه سـختي مـي          مخاطبان و دريافت آگهي تأمين مي     
يا در بهترين حالت مطبوعاتي حزبـي       هاي آن وابسته هستند     مطبوعاتي كه يا به دولت و حمايت      

  .روند، تسري داد به شمار مي
-هاي تاريخ مطبوعات ايران به خوبي نشانگر اين مطلب است كه يكـي از اساسـي             فراز و نشيب  

ها با نظام سياسـي حـاكم و بـه           شناسي مطبوعات در ايران توجه به روابط آن        هاي آسيب ترين روش 
هـاي  در تحقيق حاضر تالش شده تا در اين زمينه يافتـه          . ها است  ويژه نحوه تأمين مالي و ارتزاق آن      

 .اند، ارائه شوندبيشتري كه تاكنون مغفول مانده يا مورد توجه و اهتمام الزم واقع نشده
 انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايـران، عكاسـان          هايي مانند   انجمن در حال حاضر نيز   

در بـسياري از    كه   نانگاران مسلم   انجمن روزنامه   و   اننگاران زن اير   مطبوعات و انجمن روزنامه   
نگـاران يـا بخـشي از      هايي مواضع خود را به عنوان نماينده روزنامـه          مناسبات نيز با صدور بيانيه    

هايي تا چـه      اينكه چنين انجمن  اما  . در عرصه مطبوعات كشور حضور دارند     دارد،    ها اعالم مي   آن
طور  تأمين كنند، به  نگاران و نويسندگان عضو خود را        نامه روز  و خواست   رضايت اند  حد توانسته 
شوندگان اين پـژوهش خـواهيم       واقعيت، چنانچه در اظهار نظر پرسش     .  است سؤالجدي جاي   

نگـاران، تـاكنون از      رسد روزنامـه   هاي صورت گرفته به نظر مي      به رغم تالش  ديد، اين است كه     
 .اند هاي صنفي بهره چنداني نبرده تشكل

 
  ها در ايرانهاي حمايت دولت از روزنامهشيوه

گذرد، در كمتـر عـصر و        سالي كه از عمر مطبوعات ايران مي       160چنانچه ديديم طي نزديك به      
, ها توجه ويژه خـود را بـه ايـن نهـاد مهـم فرهنگـي               ها و حكومت  اي بوده است كه دولت    دوره

 مـرور زمـان دولتمـردان بـر         توان گفت به  در واقع مي  . سياسي و اجتماعي معطوف نكرده باشند     
هـا بـه مثابـه ابـزاري بـراي       ه و گـاه از آن داهميت موضوع تأمين مالي مطبوعات بيشتر واقف ش  

  . اندهاي منتقد استفاده كردهپيشبرد اهداف خود يا مقابله با رسانه
 با دريافت مجوز و     ها در ايران اصوالً   هاي قبلي ديديم حيات روزنامه    طور كه در بخش    همان

هـا بـسيار    ويـژه در مـورد روزنامـه       هاعطاي امتياز ب  . شودييد انتشار آن از سوي دولت آغاز مي       أت
هاي گوناگوني در مـورد نحـوه اعطـاي امتيـاز و            هاي مختلف نيز روش   سخت است و در دوره    

در هيئت نظارت بر مطبوعـات      . مدت زماني كه متقاضي بايد در انتظار بايستد، اعمال شده است          
  .2ور امتياز را دارد دولت و نمايندگان آن حضور غالب را دارندكه وظيفه صد

 دست به كار انتشار يـك نـشريه شـدن، بـسيار             در واقع تا حمايت اوليه دولتي نباشد اصوالً       
  .مشكل و شايد ناممكن است

هاي دولتي نقش مهمي در اقتصاد مطبوعات ايـران داشـته و            پس از دريافت مجوز نيز كمك     
اقتـصاد  «: گويـد ها در ايران مي   درباره اقتصاد رسانه  همشهري  در سايت روزنامه    معتمدنژاد  . دارد
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هـا و برخـورداري از   ها و ساير وسايل ارتباط جمعي به سه عنصر تيـراژ، انتـشار آگهـي      روزنامه
  .)2009، آنالين همشهريسايت  (»هاي دولت وابسته استكمك

ها اسـت  كال حمايت دولت از روزنامهترين و يكي از نخستين اش     از قديمي  اختصاص يارانه 
در ابتدا ايـن كـار از طريـق         . گيردهاي داراي مجوز در ايران تعلق مي      ها است به روزنامه   كه سال 

گرفت، اما در يكي دو سـال اخيـر و از آنجـا كـه               اي صورت مي  اختصاص كاغذ با قيمت يارانه    
مسئول به داليل مختلفي از جملـه  وزارت ارشاد به اين نتيجه رسيده است كه بسياري از مديران    

اي و تهيـه    اي يا مرغوب نبودن كيفيت آن، به فروش سهميه كاغذ يارانه          دير رسيدن كاغذ سهميه   
اي و آزاد را بـه       كاغذ يارانه  اختالف قيمت نند، ترجيح داده است تا      ككاغذ از بازار آزاد اقدام مي     

  .ندكمديران مسئول پرداخت 
هـاي دولتـي بـه     دادن آگهـي   ،هـا روزنامـه ويـژه    بهمطبوعات و   شيوه ديگر حمايت دولت از      

 در وزارت فرهنگ و ارشاد      “هاي دولتي اداره تمركز و توزيع آگهي    ”مطبوعات است كه از طريق      
  . پذيرداسالمي انجام مي

گفتـه  . هاي گذشته و هنوز هم تـا حـد بـسياري اقتـصاد دولتـي اسـت                اقتصاد ايران در سال   
درصـد  90ها در كشور دولتي هستند كـه بـيش از           ها و سازمان   شركت درصد70شود بيش از     مي

  .)89، مهر كيهان(دهند هاي مطبوعات را به خود اختصاص مي آگهي
 ميليـارد تومـان كمـك سـاالنه دولـت را بـه              100ها حدود   اگر چه يارانه مطبوعاتي و آگهي     

شود، بلكه بهتر اسـت     يجا ختم نم   هاي دولتي به همين   دهد، اما همه كمك   مطبوعات تشكيل مي  
. هاي دولتي از مطبوعات بناميمها و حمايتها را دو شكل اصلي و رسمي كمكها و آگهييارانه

ها وجود دارد كه گـاه      هاي غيررسمي بسيار ديگري از كمك به نشريات و روزنامه         در واقع شيوه  
تر و تـأثير    تواند مهم هاي رسمي نيست، بلكه مي    ها گاه نه تنها كمتر از كمك       ارزش و اهميت آن   
  .گذارتر هم باشد

ايـن  . هـاي اداري اسـت    هـا اشـتراك دسـتگاه     هاي انجام اين كمك   ترين روش يكي از عمده  
هاي بسيار و جلـب حمايـت       گريتر با البي  هاي كم اهميت  اشتراك در مورد نشريات و روزنامه     
  . دهدول رخ ميطور معم  بهتر تقريباًهاي مهممسئولين دولتي و در مورد روزنامه

ننـد،  كهـاي خبـري خـود دريافـت مـي         هاي دولتي يا حوزه   هدايايي كه خبرنگاران از ارگان    
 بـراي   هاي دولتي، تسهيالتي كه در هنگام كسب خبر و ظاهراً          سفرهاي مجاني و با خرج دستگاه     

رسـد و بـسياري از مـوارد مـشابه را           هـا مـي    كمك به امر خبررساني از سوي منابع خبري به آن         
  .ها و خبرنگاران دانستهاي غيررسمي و متفرقه به رسانهتوان از جمله ديگر كمك مي
  

  مباني نظري پژوهش
اي كنند كه مراكز كسب و كـار پيچيـده   هايي توليد مي  اكنون محصوالت ارتباط جمعي را سازمان     

 هربـرت  .)440: 1381سـورين، تانكـارد،   (انـد  هستند و شمار فراواني از افراد را به كـار گرفتـه       
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  ... و

ها هميشه عاليـق    دارد كه محتواي اخبار رسانه    اظهار مي ) 1984 (عوامل قدرت آلتشول در كتاب    
  .)همان(كنند كند كه مطبوعات را از نظر مالي تأمين ميو منافع كساني را منعكس مي

ها همواره در   رسانه«شود كه   كيد مي أ آنتونيو گرامشي نيز بر اين مسئله ت       “هژموني”در تئوري   
شان چه كارهايي را انجام دهند تا ساختار حاكم         آموزش مردم براي اين كه در رفتارهاي روزمره       

  .)1384 .پدرام، محمدزاده (»را تقويت كنند، نقشي كليدي دارند
توانـد بـه نيـروي       نمي به اعتقاد گرامشي طبقه حاكم براي اعمال كنترل خود بر جامعه صرفاً           

تر و ايجاد و    هاي هوشمندانه كم كردن سلطه، استفاده از روش     زور يا قهر متكي باشد و براي مح       
  .گسترش چيرگي فرهنگي و فكري در جامعه مورد نياز است

هـا و غيـره، بـه عنـوان         هاي تلويزيوني، خانواده، مدرسه، كليسا، روزنامه     گرامشي از ايستگاه  
دهنـد؛  كم پيوند مـي   كند كه افراد را به جاي سركوب، به قدرت حا         هاي هژمونيك ياد مي   دستگاه
هـا افـزوده     طور مصنوعي بـر حجـم و تعـداد آن          هاي خاص به  هايي كه در برخي موقعيت    رسانه
ها بـه نـوعي پوشـشي       در واقع در چنين شرايطي تكثير محتواي يكسان از طريق رسانه          . شود مي
 وضـع   كند به فراگير كردن نوعي تفكر كه در پي تثبيت         شود بر فقدان تنوع كيفي و كمك مي       مي

هاي امروز غرب كه در ساليان اخير به سرعت بـه سـمت       اين مسئله در مورد رسانه    . حاكم است 
  .)19: 1374ي تهراني، ثرا (كندرود، صدق ميسازي و ادغام پيش مييكسان

اي را  هاي مطالعات رسـانه   مفهوم مورد نظر آنتونيو گرامشي از هژموني بخش مهمي از رشته          
نامه ارزشمندي را براي بحـث در مـورد رابطـه    هاين مفهوم واژ. دهددر سراسر جهان تشكيل مي 

  .)1384 محمدزاده،  وپدرام(ميان رسانه و قدرت ارائه كرده است 
 بخش ديگري از چـارچوب نظـري پـژوهش حاضـر را تـشكيل               “هاهنجاري رسانه ”نظريه  

هاي    دولت را در نظام    هايها و حمايت  هاي ارائه كمك   توان شيوه در بستر اين نظريه مي    . دهد مي
بخش، مـورد     گرا، آمرانه، مسئوليت اجتماعي و توسعه       مختلف هنجاري مطبوعات از جمله آزادي     

  . بررسي و ارزيابي قرار داد
كيد أدليل اين ت. بخش شده است هاي توسعه رسانهةري بر نظريسياكيد بأدر پژوهش حاضر ت

بخش بـا اصـول حـاكم بـر هـر دو جهـان               عههاي توس شود كه نظريه رسانه   نيز از آنجا ناشي مي    
داري و يا سوسياليستي تفاوت و بيـشتر بـا شـرايط حـاكم بـر كـشورهاي جهـان سـوم                      سرمايه

  .سازگاري دارد
نگـاران و ديگـر       اين نظريه در عين حال كه از آزادي گردآوري اطالعات از سـوي روزنامـه              

دهـد كـه بـه        كند، اين حق را به دولت مي        ها دفاع مي   نها و پخش و نشر آزادانه آ        شاغلين رسانه 
ها را محدود كند و در ايـن راه          اي مداخله كرده يا آن    هاي رسانه اي در فعاليت  نفع اهداف توسعه  

  .)177: 1385مك كوايل، (استفاده از ابزار سانسور، يارانه و كنترل مستقيم قابل توجيه است 
هـا  جتماعي، اگر چه كمك و حمايت دولـت بـه رسـانه     بخش و مسئوليت ا     هاي توسعه در نظام 

پذيرفته شده است، امـا از سـوي ديگـر بـر مالكيـت خـصوصي مطبوعـات و نقـش نظـارتي                       
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هاي نظام مـسئوليت اجتمـاعي چنـين      در گويه . شودنگاري تاكيد مي  هاي صنفي روزنامه   انجمن
بـا دادن خـدمات از      توانـد   مالكيت مطبوعات بايد خصوصي باشد، اما دولـت مـي         : خوانيممي

اي ديگـر چنـين آمـده اسـت كـه نهـادي متـشكل از خـود                  در گويه . مطبوعات حمايت كند  
بايد بـر اعمـال مـسئوليت اجتمـاعي توسـط مطبوعـات             ) بدون دخالت دولت  (نگاران   روزنامه

  ).1375بروجردي علوي، (نظارت داشته باشد 
هـا در جوامـع     ر رسـانه  توانـد در امـو     شود كـه مداخلـه دولـت مـي        همين رو گفته مي   از  

ها سودمند باشد اما در مواقعي كه اين مداخله     دموكراتيك به منظور تقويت نقش اجتماعي آن      
توان گفت مداخله دولت نتايج مطلـوب بـه دنبـال           ها شود، ديگر نمي    مانع از ايفاي وظايف آن    

هـايي همـراه    ها اغلب با تـنش    هاي دولت در نحوه فعاليت رسانه     به همين دليل، دخالت   . دارد
  ).163: 1378پيكارد، (بوده و اثرات بالقوه آن بر جامعه نگران كننده است 

توانند بر سـاختار و     ها مي  ها و تأثيري كه آن    از اين رو اهداف و سمت و سوي غايي كمك         
اسـميت  . هاي مختلف از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت          ها بگذارند در نظام   محتواي رسانه 

هـاي اروپـايي بـه    هاي فزاينـده از سـوي دولـت       پرداخت يارانه ) 1978(و هولشتاين   ) 1977(
هاي مشي حكومت اند و معتقدند خط    مورد بررسي قرار داده    1970ها را در خالل دهه      روزنامه

 و جلـوگيري    ها، جلوگيري از ورشكستگي روزنامه    اروپايي بر افزايش دسترسي مردم به رسانه      
  .)173 :همان(از تمركز مالكيت استوار بوده است 

  

 ادوارد اس هـرمن     “تبليغ”و باألخره نظريه ديگري كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، مدل              
ها و افكار عمومي    دهي به رسانه  و نوام چامسكي است كه در آن بر نقش سرمايه در هدايت و جهت             

اظر به كشورهاي غربـي اسـت       شود؛ البته با در نظر داشتن اين مسئله كه مدل مزبور بيشتر ن            تأكيد مي 
  .كنندهاي بزرگ چند مليتي ايفاي نقش ميها اقتصاد خصوصي و شركت كه در آن

هـا و منـافع     مدل تبليغ بر نابرابري ثروت و قدرت و اثـرات چنـد سـطحي آن بـر انتخـاب                  
هـايي را كـه از طريـق آن پـول و قـدرت قادرنـد                 اين مدل راه  . كندهاي جمعي تمركز مي    رسانه

ها را به حاشيه برانند و اجازه بدهند كه دولت          را براي انتشار از صافي بگذرانند، مخالفت      خبرها  
اجزاي اصـلي   . كندهاي خود را به گوش مردم برسانند، رديابي مي        و منافع خصوصي مسلط پيام    

  :گيرندهاي خبري در پنج مقوله زير جاي مياي از صافيمدل تبليغ يا مجموعه
  اي بزرگ؛هاي بزرگ رسانهطلبي شركتروت مالكان و منفعت مالكيت متمركز، ث.1
  هاي عمومي؛  آگهي به عنوان نخستين منبع درآمد رسانه.2
شـود كـه   ها به اطالعاتي كه از سوي دولت، كسب و كار و كارشناساني ارائه مي             اعتماد رسانه  .3

  ييد اين منابع اوليه و عوامل قدرت هستند؛ أپرورش يافته و مورد ت
   ؛هااي براي هدايت رسانه ارعاب به عنوان وسيله.4
  . ايدئولوژي ضدكمونيسم به عنوان يك مكانيزم كنترل و مرام ملي.5

مواد خـام خبرهـا   . كنند و يكديگر را تقويت ميرندگذا مي اثر متقابل   يكديگر بر   ،اين عناصر 
 مناسب  ،صفيه شده براي چاپ   هاي ت مانده بايد از ميان فيلترهاي پي در پي عبور كنند و تنها باقي           
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  ... و

كنند و آنچه را كـه در درجـه اول،   ها اساس تفسير و گفتمان را تعيين مي     آن. تشخيص داده شود  
شـود توضـيح   هاي تبليغاتي انجام مي ها و عمليات آنچه را كه در برنامه       ارزش خبري دارد و پايه    

هـا نتيجـه     عمليات اين صـافي    كه از ان  سازي مخالف ها و حاشيه  سلطه نخبگان بر رسانه   . دهندمي
 با حسن نيت و صداقت كار       ها كه غالباً  دهد كه مردان خبري رسانه     چنان طبيعي رخ مي    ،شودمي
اي خبـري   هـاي حرفـه   طرفانه و بر اسـاس ارزش     ها خبرها را بي    شوند كه آن  كنند، متقاعد مي   مي

طـرف هـستند؛     بـي  ها غالبـاً  ها در محدوده قيود اين صافي      در واقع آن  . كنندانتخاب و تفسير مي   
اند كه سـاير اشـكال   اي بنيادين در سيستم جاي گرفتهها آن قدر قوي است و به گونه  محدوديت

  .هاي خبري به سختي قابل تصور هستندجايگزين براي انتخاب
اي است؛ چنانچه در آمريكـا كـه ادعـا     دولت بحث پيچيده  مداخله و يا عدم مداخله     بنابراين

ها حـداقل دخالـت را دارد، بـاز هـم           گرا حاكم است و دولت در امور رسانه       آزاديشود نظام    مي
كنند كه دسـت در     ني چون چامسكي و هرمن دولت را متهم مي        اپرداز  كنيم كه تئوري  مشاهده مي 

هـرمن و  (گذارنـد  مـي تأثير ها هايي كه اقتصاد را در اختيار دارند، بر رسانه    دست بازار و شركت   
  .)1988چامسكي، 

  
  طرفيامكان دريافت كمك و حفظ بي

 ،رسدها به نظر مي   ي كه در زمينه دريافت كمك و حمايت از دولت توسط روزنامه           سؤالنخستين  
هاي خبـري خـود جانـب       ها خواهند توانست در سياست     روزنامه ،اين است كه آيا با اين وجود      

هـا  تار و محتـواي روزنامـه  ها بر ساخ ها و حمايتطرفي را حفظ كنند يا اين كمك    استقالل و بي  
  .مستقيم و غيرمستقيم خواهد داشتتأثيرات 

چنانچه در بخش مباني نظري اين پژوهش ديديم، در واقع حفظ استقالل و دريافت حمايت           
هـاي  مالي بسيار مشكل و در مواردي ناشدني است؛ خواه اين حمايت و پشتيباني از سوي گروه               

نظريه هژموني  (و خواه از سوي دولت      )  هرمن و چامسكي   مدل تبليغ (تجاري و بازار آزاد باشد      
  .كه در هر صورت عواقب خود را به دنبال دارد) گرامشي

بنـدي كنـيم   هاي مستقيم و غيرمـستقيم تقـسيم  هاي دولتي را به كمكها و حمايت اگر كمك 
 كه در   هاييكمك.  به مطبوعات رايج است    ها توانيم بگوييم كه در ايران هر دو نوع اين كمك          مي

هاي دولتي را در ميـان       طور تقسيم آگهي   گيرد و همين  ها تعلق مي  شكل يارانه به مديران روزنامه    
گيـرد و برخـي   هاي دولت و وزارت ارشاد انجام مـي ها كه بر اساس ضوابط و آيين نامه  روزنامه

 يا هـداياي    هند مانند آرم طرح ترافيك، وام     دمزايايي كه دولت يا وزارت ارشاد به خبرنگاران مي        
  . بندي كردهاي مستقيم طبقهتوان در زمره كمكويژه در روز خبرنگار را مي
شود، نگاران را شامل ميهاي غيررسمي كه هم مديران و هم روزنامهاما در مقابل دامنه كمك

اشـتراك و    :مـوارد زيـر اشـاره كـرد       ايـن   توان بـه    بسيار متنوع و نامحدود است كه از جمله مي        
هاي دولتـي؛ سـفارش درج گـزارش عملكـرد يـا         ها و دستگاه  شريات از سوي ارگان   خريداري ن 
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هـا يـا    هاي مختلف؛ سپردن انتشار بـولتن     همان رپرتاژ آگهي به ازاي پرداخت هزينه در مناسبت        
هـا و   اي ويژه به عنوان بخشي از اقدامات الزم براي برگزاري رويدادهايي مثـل جـشنواره              شماره

شود و اغلب نيز بسيار دسـت       ها از سوي ارگان مربوطه تأمين مي        بودجه آن  ها كه طبعاً  نمايشگاه
 بـه   هاي رايج است، اين سفارشات گـاه بـه مـديران و گـاه مـستقيماً                و فراتر از تعرفه    و دلبازانه 

نگار يا مـدير مـسئول در جلـسات و          شود؛ اهداي هدايا به روزنامه    ها داده مي  خبرنگاران روزنامه 
هـاي اختـصاصي كـه بـا همـاهنگي      هاي مطبوعاتي و مصاحبه لف مثل مصاحبه هاي مخت مناسبت

شود؛ دعوت به صرف شام يا ناهار، قبـل و بعـد از انجـام مـصاحبه،       ها برگزار مي  روابط عمومي 
تهيه وسيله رفت و آمد يا ديگر تسهيالت و امكانات براي تهيه خبر، برگزاري سفرهاي كاري و                 

  ... گيرد اما جنبه تفريحي آن بيشتر است و  بهانه كار انجام ميدر برخي موارد سفرهايي كه به
شود كـه بـه       هاي دولتي از آن نام برديم گاه چنان پررنگ مي           آنچه در باال تحت عنوان كمك     

بـه عبـارتي   . توان مرز ميان نشريات خصوصي و دولتـي را از يكـديگر تفكيـك كـرد        سختي مي 
رسد كه توقف يـا   اي مي  مالي نشريات گاه به درجه ي دولتي در سبد     ها  توان گفت سهم كمك     مي

  .شود ها منجر مي ها به طور حتم به نابودي آن قطع آن
هاي وابسته به آن، عالوه بر تـأمين  و پـشتيباني مـالي                در موارد بسياري نيز دولت و دستگاه      

تـوان بـه      مـي براي مثـال    . كنند  ها ايفا مي   نشريات در مرحله انتشار، نقش مخاطب را نيز براي آن         
هـا در    هـاي آن    شـوند و عمـده نـسخه        هاي تخصصي منتشر مي     نشرياتي اشاره كرد كه در حوزه     

اي بخواهـد نظـر مخاطبـانش را         در چنين شرايطي اگـر نـشريه      . شود  واحدهاي دولتي توزيع مي   
  ! آن مخاطبان، جز دولتمردان نخواهند بودرعايت كند، طبعاً

  
  هاي پژوهش  سؤال

 كننـده در ايـن      شـركت  نظـران   صـاحب نگاران و    را با روزنامه   سؤال ششپژوهش حاضر   محقق  
  :ند ازا عبارتسؤاالت اين . تحقيق در ميان گذاشته است

هـاي  هـا و حمايـت    توانند در عين دريافـت كمـك      ها مي نگاران، روزنامه آيا از نگاه روزنامه   . 1
 دولتي استقالل خود را حفظ كنند؟

هـاي دولتـي    هاي سازمان ، خدمات و تسهيالتي كه روابط عمومي      نگارانآيا از نگاه روزنامه   . 2
 گيري و لحن خبرها است؟ دهند، براي تأثيرگذاري بر جهتارائه مي

 هاي دولتي به شيوه كنوني موافق هستند؟ها و حمايتنگاران با كمكآيا روزنامه. 3
-ي به مالكان و مديران روزنامه  هاي دولت ها و حمايت  نگاران، بهتر است كمك   آيا از نگاه روزنامه   . 4

 هاي صنفي تعلق گيرد؟ ها و انجمننگاران و يا به تشكل طور مستقيم به روزنامه ها، به
 ها به بخش خصوصي هستند؟ها و سپردن روزنامهنگاران خواهان حذف كمكآيا روزنامه. 5
  هـا  ديريتي روزنامـه  هاي دولتي بر سـاختار مـ      ها و حمايت  نگاران، كمك آيا از نگاه روزنامه   . 6

 گذارد؟ميتأثير 
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  ... و

 نگاران هاي روزنامه ديدگاه
پژوهش، يادآوري اين نكته    سؤاالت  نگاران به     هاي مختلف روزنامه    هاي طيف   پيش از ارائه پاسخ   

هـاي آنـان بـا دو         بندي نظرات ارائه شـده، ديـدگاه        ضروري است كه در اين بخش، ضمن جمع       
 چارچوب نظري ايـن تحقيـق را شـكل          كه مشتركاً  “بخش  هاي توسعه   رسانه” و   “هژموني”نظريه  

  .دهند، مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است مي
ها به هر    هاي آن   نگاران را با توجه به پاسخ       در اينجا ابتدا خالصه نظرات هر طيف از روزنامه        

  . دهيم طور جداگانه مورد بررسي قرار مي بهسؤال 
نگـاران  رسد روزنامه   عين حفظ استقالل، به نظر مي     در خصوص دريافت كمك از دولت در        

هـاي دولتـي    ل هستند و در مواردي كمكئ اگر چه براي استقالل مطبوعات اهميت قا      “اصولگرا”
دانند، اما به نظر آنان اين اسـتقالل در مقابـل سـاير               نميتأثير   را در كاهش استقالل مطبوعات بي     

 چنانچـه مـثالً   . د، از اهميت كمتري برخوردار اسـت      كننگاران را تهديد مي   خطرهايي كه روزنامه  
  .شمارندتر ميها را مهمهاي بيگانه يا ساير وابستگيخطراتي مثل طمع قدرت

رو دريافـت كمـك و حمايـت از دولـت و           يا ميانـه   “ايحرفه”نگاران  از سوي ديگر روزنامه   
 وابستگي تحت نظـارت و      دانند، اما خواهان آن هستند كه اين      حفظ استقالل را بسيار مشكل مي     

استقالل در هر صورت امري نـسبي اسـت كـه در            «از نظر آنان    . كنترل قرار گيرد و محدود شود     
  .» در كشورهاي در حال توسعه هرگز كامال محقق نشده استويژه  بهاي و هيچ دوره

افـات   من  حفظ استقالل با دريافت كمك و حمايت اساساً        “منتقد”نگاران  اما به اعتقاد روزنامه   
ها استقالل اقتصادي    آن. ازاي آن را خواهد خواست    دارد، چرا كه دولت در برابر هر كمكي، ما به         

  .دانندها ميشرط استقالل واقعي روزنامهرا  پيش
هـاي دولتـي توسـط        دوم يعني دريافت خـدمات و تـسهيالت از دسـتگاه          سؤال  در پاسخ به    

 اين كـار بـا چـشمداشت تأثيرگـذاري بـر لحـن و                هر سه طيف اعتقاد دارند كه      ها، تقريباً  رسانه
اصولگراها معتقدند كه خبرنگاران بايد بـه وظيفـه خـويش عمـل       . گيردمحتواي خبرها انجام مي   

روها معتقدند كه وضع اقتصادي بد خبرنگـاران        ميانه. اين اقدامات قرار نگيرند   تأثير   كنند و تحت  
سازد و منتقدان نيز هـدف مـستقيم   مينه بيشتر مياستفاده را در اين ز     امكان سوء  ،و دستمزد پايين  

كننـد و   گيـري و لحـن خبرهـا ارزيـابي مـي          ارائه اين تسهيالت و هدايا را تأثيرگذاري بر جهت        
قدرت اقتصادي نداشته باشـند، خبرنگـاران ضـعيف هـم پيـدا             ها  تا زماني كه روزنامه   «معتقدند  

  .»ها تبديل شوندشوند كه به عامل روابط عمومي مي
سـازي  هاي كنوني، طيـف اصـولگرا بـر لـزوم شـفاف      ما در مورد نقاط قوت و ضعف شيوه       ا

هـا،  تـر در توزيـع يارانـه      هـاي عادالنـه   كارگيري شيوه  ها، به بيشتر در مورد ضوابط اعطاي كمك     
نكـاتي ديگـر   . كيـد دارنـد  أنگاران تاستفاده از نظرات كارشناسانه و دخالت دادن نظرات روزنامه   

هاي پرخواننده و عدم اجبار مطبوعات به انجام كاري خارج از ضـوابط        روزنامهچون حمايت از    
  . ها از ديگر نظرات مطرح شده از سوي اين طيف استدر ازاي دريافت كمك
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هـا بـا     هـا، بـه نـوعي كـه تعامـل آن           بر تجديدنظر در اهداف كمـك      اينگاران حرفه روزنامه
نگـاران  عتماد مخاطبان بيفزايد، امنيت شغلي روزنامهدهد، بر ا شان را افزايش و نه تقابل     مخاطبان

  .كيد دارندأهاي مستقيم تهاي غيرمستقيم بر كمكخره ترجيح كمكرا تقويت كند و باأل
هـا معتقدنـد يـك       آن.  نگاه مثبتي نيست   هاي دولتي و اهداف آن اساساً     نگاه منتقدان به كمك   

از ادامه فعاليت است؛ از ايـن رو در واقـع   هاي مستقل ها بازداشتن روزنامهروي ديگر اين كمك 
كننـد، اگـر    تر ارزيابي مـي     هاي غيرمستقيم را قابل قبول    با اين همه، كمك   . حمايتي در كار نيست   
  .دانندها را محتمل نمي هاي كنوني، برقراري آنچه با توجه به سياست

 ها، مستقيماً ن روزنامه هاي دولتي بايد به مالكان و مديرا      ها و حمايت  كه آيا كمك  در مورد اين  
نگـاران اصـولگرا   هاي صـنفي تعلـق گيـرد، روزنامـه    ها و انجمن  نگاران و يا به تشكل    به روزنامه 

ها قرار گيرد؛ چرا كه كمك به مـديران         ها بايد در اختيار مديران و مالكان روزنامه       معتقدند كمك 
هـايي مثـل   اي خـود بـا روش  هاي صنفي بايد به اعـض  انجمن«ها كارايي بيشتري دارد و      روزنامه

 . »استفاده از حق عضويت متكي باشند و نبايد وامدار دولت باشند
سـسات  ؤنگاران از آنجا كـه مخـارج م          به روزنامه  نيز معتقدند كمك  اي  نگاران حرفه روزنامه

هاي صنفي يا با نظارت  ها كمك از طريق انجمن معني است، اما آن   مطبوعاتي با مديران است، بي    
روهـا بـر وجـود يـك انجمـن صـنفي            البته ميانـه  . دهند  هاي مستقيم ترجيح مي      را بر كمك   ها آن
كيد دارند و تعـدد در  أها برخوردار باشد، تگيريپارچه و قوي كه از وحدت رويه در تصميم      يك

  . دانندنگاري را نه مصداق تكثر كه به معناي تشتت و پراكندگي ميهاي روزنامهانجمن
را كه بهتر اسـت     چـ   گويند چنانچه قرار است كمكي انجام شود      منتقد نيز مي  نگاران  روزنامه

هـاي غيرمـستقيم از طريـق    نهـا كمـك   ـ ت مطبوعات كمكي نگيرند و روي پـاي خـود بايـستند   
  .ها توجيه دارد هاي صنفي و با نظارت آن انجمن

حـذف  سـازي اصـولگرايان معتقدنـد كـه         ها و خـصوصي   حذف يارانه سؤال  اما در پاسخ به     
در . ها نخواهند توانست روي پاي خود بايـستند        آميز است و آن     ها براي مطبوعات مخاطره   يارانه

هـاي  ين خطر وجود دارد كه مطبوعات به سوي ژورناليـسم زرد و ابتـذال يـا وابـستگي            ا«نتيجه  
  .»حزبي و جناحي سوق يابند

. داننـد پـذير نمـي   ي امكـان  ها مخالفند و آن را در شـرايط كنـون         روها هم با حذف يارانه    ميانه
ها شرايط خاص كشور ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه اسـت كـه                 ترين داليل آن   عمده
هـا شـرايط را      آن. ها نهادهاي فرهنگي براي رشد و بالندگي به حمايت دولت نيـاز دارنـد              در آن 

  . دانند سازي كامل مطبوعات مناسب نمي براي خصوصي
هـا يـك     شـوند، حـذف آن    ها ناعادالنه تقـسيم مـي     ر شرايطي كه يارانه   د«اما از نظر منتقدان     

گوينـد چـرا    كننـد و مـي    ها اشـاره مـي    سازي در ديگر عرصه   ها به خصوصي   آن. »ضرورت است 
 هـا تنهـا   مطبوعات بايد از اين امر مستثنا باشند؟ به اعتقـاد منتقـدين در صـورت حـذف يارانـه                  

كننـد و     ند كه متناسـب بـا نيازهـاي جامعـه رفتـار مـي             توانند روي پاي خود بايست      مطبوعاتي مي 
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هـا چنـين    البتـه آن . مـشي خواهنـد داد   شوند يـا تغييـر خـط     سايرين هم يا مجبور به تعطيلي مي      
  .»گذردها نميدولت از هر چه بگذرد از روزنامه«گويند  بينند و مياندازي را محتمل نمي چشم

  
  گيري  نتيجه

هـاي دولتـي نظـرات مثبتـي        نگاران اصولگرا نسبت بـه كمـك      توان گفت روزنامه  ميدر مجموع   
هاي گيريتر و جهت  تر و شفاف  داشته، اما اصالحاتي را در آن خواستارند، مثل ضوابط مشخص         

. داننـد ها مي تري را متوجه اين كمك    رو انتقادات جدي  اي يا ميانه  نگاران حرفه روزنامه. ترعادالنه
هاي مستقل كمكي نكرده    ها تا كنون به رشد و تقويت روزنامه       از جمله اينكه وجود اين حمايت     

ها و شرايط خاص كشورهايي نظير ايـران، بـيم آن   است، اما با توجه به ضعف اقتصادي روزنامه      
خره و بـاأل  . هاي ديگـري درافتنـد    ها به ورطه  ها نيز قطع شود روزنامه    دارند چنانچه همين كمك   

هاي مـستقل و   در جهت تضعيف روزنامهها اساساًوني كمكمنتقدين با اين باورند كه سيستم كن    
و حـذف   ريزي شده است، از اين رو خيري در آن نبوده           سو و موافق پي    هاي هم تقويت روزنامه 

  .گويند حذف اين حمايت ها در شرايط كنوني امكان ندارداگر چه مي. استآن بهتر 
ژموني، قدرت حاكم تـالش دارد       نظريه ه  بر اساس ،  با توجه به چارچوب نظري اين تحقيق      

ها به عنوان ابزاري براي اعمال نوعي كنترل و نظارت اجتماعي استفاده كند و نظريـه                  تا از رسانه  
هاي كشورهاي در حـال       بخش نيز بر شكلي متفاوت از دخالت و حضور دولت در رسانه             توسعه

  . ها پذيرفتني است ها بر رسانه توسعه تاكيد دارد كه بر اساس آن اعمال برخي محدوديت
توان نتيجه گرفت كه از نظر       نگاراني كه در اين تحقيق ارائه شد، مي         بر اساس نظرات روزنامه   

هـاي    هاي حمايت دولت از روزنامـه        در مورد سياست   “هژموني”نگاران اصولگرا تئوري      روزنامه
 منتقد به طـور كلـي       نگاران  اي تا حدودي و روزنامه    نگاران حرفه   اما روزنامه . ايران مصداق ندارد  

  .دانند هاي حمايت دولت از مطبوعات صادق مي نظريه هژموني را در مورد سياست
نگاران اصولگرا تا حـدود زيـادي بـه نظريـه      توان گفت كه نظرات روزنامه از سوي ديگر مي  

اي در  دولت اين حق را دارد كـه بـه نفـع اهـداف توسـعه              «گويد  بخش كه مي    هاي توسعه   رسانه
ها را محدود كند و در اين راه استفاده از ابزار سانـسور،              ها مداخله كرده يا آن    اي رسانه هفعاليت

هـا بـه    تـوجهي آن  اگر چه به هر حال بي.  نزديك است»يارانه و كنترل مستقيم قابل توجيه است    
گونـه   سازد؛ چرا كه همـان      ها را تا حدودي از اين نظريه دور مي         نگاري، آن   نقش اصناف روزنامه  

هاي بخش بر مسئوليت دموكراتيك و مدل      در بخش مباني نظري آمد، نظريه مطبوعات توسعه        كه
  .كيد زيادي داردأارتباطي مشاركتي، ت

تـرين نظريـه بـه نظريـه مطبوعـات            ذكر اين نكته نيـز خـالي از لطـف نيـست كـه نزديـك               
ادن خدمات  هاي دولتي و د   بخش، يعني نظريه مسئوليت اجتماعي نيز ضمن اينكه حمايت          توسعه

كيد دارد كه مالكيت مطبوعات بايد خصوصي باشد و نهادي از خود            أپذيرد، ت به مطبوعات را مي   
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بايد بر اعمال مسئوليت اجتماعي توسط مطبوعات نظارت        ) بدون دخالت دولت  (نگاران   روزنامه
  .داشته باشد

ذاري و اجـراي    گ  رو در نحوه و شيوه سياست     رسد عقايد طيف ميانه   به اين ترتيب به نظر مي     
بخش كه بر الزامات كـشورهاي در حـال        هاي دولتي، از نزديكي بيشتري با نظريه توسعه         حمايت
اي   هاي دولتي با اهداف توسعه      ها به وجود كمك    در واقع آن  . كيد دارد، برخوردار است   أتوسعه ت 

 اي كـامال خـصوصي      و نظارت صنوف مطبوعاتي اعتقاد دارند و نسبت بـه يـك اقتـصاد رسـانه               
گرا قابل توجيـه  هاي منتقدان بيشتر در چارچوب نظريه آزادي     اما ديدگاه . چندان خوشبين نيستند  

كيد بر نظارت بـر  أكيد بر منع هر گونه كنترل و نظارت قبل و بعد از انتشار و ت              أاست كه ضمن ت   
هاي مطبوعات، بـر اسـتقالل كامـل مـادي          ترين رسالت عملكرد دولتمردان به عنوان يكي از مهم      

  .پذيردكيد دارد و سودآوري را به عنوان يكي از اهداف مطبوعات ميأها ت آن
  

  و منتقدايحرفهاي نظرات سه طيف اصولگرا، جدول مقايسه
 

نگاران  روزنامه
  منتقد

نگارانروزنامه
  ايحرفه

نگاران روزنامه
  اصولگرا

  رديف هاسؤال

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

+        + 
_         _ 

تواننـد در عـين       نگـاران مـي     روزنامه
دريافت كمـك و حمايـت از دولـت     

  استقالل خود را حفظ كنند

1  

+       + 
+       + 

+         + 
+         + 

+          + 
+          + 

هـــدف از تـــسهيالت و خـــدمات 
هاي دولتـي تأثيرگـذاري بـر       دستگاه

  خبرها ست گيري لحن و جهت

2  

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

+          + 
+          + 

هـاي   ضرورت اعطاي مستقيم كمك   
ها دولتي به مديران و مالكان روزنامه

3  

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

هـاي  ضرورت اعطاي مستقيم كمك   
 نگاران  نامهدولتي به روز

4  

+      + 
+      + 

+        + 
+        + 

-         - 
-         - 

ــك  ــام كمـ ــرورت انجـ ــا و ضـ هـ
ها هاي دولتي از طريق تشكل     حمايت
 هاي صنفي و انجمن

5  

+      + 
+      + 

+      + 
+      + 

+      + 
+      + 

هاي ضرورت تجديدنظر در سياست   
شاوره بـا   سـازي، مـ   شـفاف (حمايتي  

 ...) كارشناسان مطبوعاتي و

6  

-         - 
-         - 

+      + 
+      + 

+      + 
+      + 

ــرورت تقويـــت كمـــك  ــا و ضـ هـ
 هاي دولتي حمايت

7  

+      + 
+      + 

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

هاي دولتي و   ضرورت حذف حمايت  
  سازيخصوصي

8  

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

-         - 
-         - 

هاي دولتـي بـا     امكان حذف حمايت  
  توجه به شرايط كنوني

9  

+      + 
+      + 

+      + 
+      + 

-         + 
-         + 

هـاي دولتـي    ها و حمايت  تأثير كمك 
 هابر ساختار مديريتي روزنامه

10  
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  ... و

اي و منتقد بـر سـر اينكـه    رو، حرفهتوان دريافت كه هر سه طيف ميانه    ال مي با توجه به جدول با    
ها به تجديد نظر و بازنگري نياز دارد، اتفـاق نظـر            هاي حمايتي كنوني دولت از روزنامه     سياست
  .ها اجتناب ناپذير است توان نتيجه گرفت كه انجام اصالحاتي در اين سياستبنابر اين مي. دارند

هـا نيـز    نگاران مخـالف هـستند و داليـل آن        اعطاي مستقيم كمك به روزنامه     هر سه طيف با   
رغم تصور اوليه بـسياري از كـساني كـه بـا             بهدهد كه    اين مسئله نشان مي   . كمابيش مشابه است  

نگاران، از ديد كارشناسان اين حرفـه مـورد         مطبوعات سر و كار دارند، كمك مستقيم به روزنامه        
  .تواند مفيد باشد نميييد نيست و احتماالًأت

مورد ديگري كه در آن اشتراك نظر كامل وجود دارد اين است كه هر سه طيف معتقدند كه                   
گيري خبرها  هاي خود در پي تغيير در لحن و جهت        هاي دولتي با انجام كمك    ها و ارگان  دستگاه

توانـد قابـل    د مـي  شوييد مي أاز آنجا كه از سوي طيف اصولگرا نيز ت        ويژه   بههستند و اين مسئله     
ترين وظايف خود كه ايجاد ارتباط دو       ها از يكي از مهم    عمومي مل باشد و نشان دهد كه روابط      أت

  .شوندسويه است، دور مي
اما مورد چهارمي كه در آن ميان هر سـه طيـف اشـتراك وجـود دارد، عـدم امكـان حـذف                       

ز اشـتراك كامـل بـه ميـان         اگر چه در اينجا سـخن ا      . هاي دولتي در شرايط كنوني است       حمايت
كنـد و  اي متفاوت بـه موضـوع نگـاه مـي    آوردن اندكي مشكل است، چرا كه هر طيف از دريچه   

هـا  داليل خاص خود را بـراي ايـن اظهـار نظـر دارد؛ اصـولگراها آن را بـه مـصلحت روزنامـه                   
كننـد، بلكـه    بي مي آميز ارزيا ها مخاطره روها نه تنها چنين اقدامي را براي روزنامه       دانند؛ ميانه  نمي
كنند و منتقدين نيـز معتقدنـد كـه دولـت            ارزيابي مي  هاي جاري دولت   بر خالف سياست   اساساً

  .ها دست بكشدحاضر نيست از روزنامه
ها در دو مورد ديگر با يكديگر اتفاق نظر دارنـد؛ نخـست مخالفـت بـا       اياما اصولگراها و حرفه   

ها است؛ حال آنكـه منتقـدين طرفـدار حـذف           مهسازي روزنا هاي دولتي و خصوصي   حذف حمايت 
هـا و حمايـت دولـت از       مورد دوم نيـز تقويـت كمـك       . ها هستند سازي روزنامه ها وخصوصي يارانه

  .دانند ها را نيازمند حمايت بيشتر از سوي دولت ميها روزنامههر دوي اين طيف. ها استروزنامه
ها و منتقـدين توافـق وجـود        ايميان حرفه هاي دولتي   اما در مورد نحوه و كانال انجام كمك       

ها و منتقدين   ايدارد، حال آنكه نظر اصولگرايان در اين زمينه كامال متفاوت است؛ چرا كه حرفه             
كنند، امـا   هاي صنفي و يا حداقل با نظارت آنان توصيه مي         ها را از طريق انجمن    انجام اين كمك  

البتـه بايـد توجـه داشـت كـه          . ها برسـد   روزنامه ها بايد به مديران   اصولگراها معتقدند اين كمك   
منتقدين چون با اصـل سيـستم حمـايتي موافـق نيـستند، انجـام كمـك از طريـق و بـا نظـارت                    

  .دانندهاي صنفي را كم ضررتر مي انجمن
نگـاران   اسـتقالل ميـان روزنامـه      ظخره نكته آخر اينكه در مورد دريافت كمـك و حفـ           و باأل 

ها معتقدند حفـظ اسـتقالل بـا دريافـت           ود دارد؛ چرا كه هر دوي آن      اي و منتقد توافق وج    حرفه
داننـد و معتقدنـد    ناپذير ميها اين مسئله را اجتناب   ايكمك از دولت ميسر نيست، اگر چه حرفه       
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اما ميان ايـن دو     . ها عواقب اين عدم استقالل را تحمل كنند       در شرايط كنوني بهتر است روزنامه     
ن زمينه توافق نسبي وجود دارد، چرا كه نيمي از اصـولگراياني كـه بـا                طيف با اصولگرايان در اي    

تواننـد  ها در عين دريافـت كمـك از دولـت مـي           آنان مصاحبه به عمل آمده معتقدند كه روزنامه       
  .  اند پاسخ منفي دادهسؤالاستقالل خود را حفظ كنند و نيم ديگر به اين 

هـا نيـز     دولتي بر ساختار مـديريتي روزنامـه       هايها و حمايت  كمكتأثير  خره در مورد    و باأل 
دو . ها و منتقدين توافق كامل و ميان اين دو با اصولگرايان توافق نسبي وجود دارد              ايميان حرفه 

ييد و أكنند، حال آنكه تنها نيمي از اصولگرايان آن را تييد ميأرا تتأثيري گروه اول همگي چنين    
  .كنندنيمي ديگر آن را انكار مي

  

  ها نوشت پي
 :ه، به قرار زير استشدها مصاحبه  نظراني كه در اين تحقيق با آننام و خالصه سوابق صاحب. 1

  )هاي منتسب به جناح اصولگرانگاران شاغل در روزنامهروزنامه(نگاران اصولگرا؛  روزنامه.الف
  .رسالتنگار با سابقه و سردبير روزنامه  روزنامه؛محمدكاظم انبارلويي. 1
نگار و سردبير روزنامه ايران، جام جم و خبرآنالين و نماينده مديران مسئول در  روزنامه؛سين انتظاميح. 2

 .هيئت  نظارت بر مطبوعات
  .مستندساز و بانپيلنگار، منتقد سينما، سردبير ماهنامه  روزنامه؛محمدتقي فهيم. 3
  .كيهانهاي روزنامه رويس شهرستاننگار، مشاور خبرگزاي ايرنا و دبير سروزنامه: تقي دژاكام. 4

 
 )روهاي ميانهنگاران شاغل در روزنامهنگاري يا روزنامهاساتيد روزنامه(اي؛ نگاران حرفهروزنامه. ب
 و عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي و  تدبيرنگار، نويسنده، سردبير ماهنامه روزنامه؛مهدي فرقاني. 1

 .ها  رسانهريزي  برنامه مطالعات و دفتررئيس سابق 
، و سابقه تدريس همشهري، كيهانهاي نگار، منتقد سينما، دبير سرويس روزنامه روزنامه؛فريدون صديقي. 2

 .ها  رسانهريزي  برنامه مطالعات و دفتردر 
 و  مطالعات، دفتر، مدرس دانشگاه عالمه طباطبايي ايران وكيهانهاي  دبير فني روزنامه؛محمود مختاريان. 3

 .ها  رسانهتوسعه
 .ها رسانه ريزي  برنامه مطالعات و دفترنگاري در نگار و مدرس روزنامه روزنامه؛حسين قندي. 4
 
  )طلبهاي منتسب به جناح اصالحنگاران شاغل در روزنامهروزنامه(نگاران منتقد؛ روزنامه. ج
 .نگار و فعال سياسي نويسنده، روزنامه؛عباس عبدي. 1 
 . نگار، نويسنده، سردبير روزنامه سرمايه و عضو اتحاديه ناشران روزنامه؛تبريزيدهحسين عب. 2
 .خراسان و  همشهريهاي  خبرنگار و نويسنده اقتصادي روزنامه؛محمدعلي توحيد. 3
  .همشهري امارات و  شرقهاي  خبرنگار آزاد و نويسنده روزنامه؛رضا زندي. 4
 

اعـضاي  : وعات در مورد اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات چنين آمده است از فصل پنجم قانون مطب   10در ماده . 2
من بـه انقـالب     ؤهيئت نظارت بر مطبوعات كه افراد مسلمان و صاحب صالحيت علمي و اخالقـي الزم و مـ                 

يكي از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه، وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمي يـا                 : ند از ا ند، عبارت هستاسالمي  
االختيار وي، يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس، يكي از اسـاتيد دانـشگاه              منماينده تا 

به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي، يكي از مديران مسئول مطبوعات بـه انتخـاب آنـان، يكـي از اسـاتيد       
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  ... و

قـالب فرهنگـي بـه    حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم، و يكي از اعـضاي شـوراي عـالي ان    
  .انتخاب آن شورا

  
  منابع

  .1374، انتشارات زوار، از نيما تا روزگار ما. آرين پور، يحيي
 .1988هاي فانتوم، ، انتشارات كتابساختن توافق. ادوارد اس هرمن و نوام چامسكي
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