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 گرا نسبت به  های اصالحات و اصول بررسی رویکرد دولت

 های اجتماعی  مطبوعات و شبکه
3مرتضی محمدزاده ،2زاده محمدعلی قلی ،1فیروز راد

 

 4/8/00: تأیید؛ تاریخ 20/7/00تاریخ دریافت: 

 چکیده

شود؛ چراکه  ها نیز متأثر می ای عالوه بر مراجع اصلی تأثیرگذار، از تغییر دولت ایران، سیاست رسانهدر 

ها، بسته  ها هستند. این تغییر دولت یکی از ابزارهای اساسی هر دولتی برای پیشبرد اهداف خود رسانه

سیاسی،   ساختار و اراده رد.گذا ها بر جای می به رویکرد هر دولتی، نتایج متفاوتی را در اتخاذ عملکرد

نگرش . در این پژوهش با باشند شدت بر عمل سیاسی در ایران تأثیرگذار می عواملی هستند که به

های  دولتشود که  فرآیندوار و تأثیر متقابل ساختار و اراده بر عمل سیاسی به این سؤال پاسخ داده می

ای اجتماعی داشتند و دواعی و موانع و نقاط ه گرا چه رویکردی به مطبوعات و شبکه اصالحات و اصول

برای این باشد.  های نظام جمهوری اسالمی ایران. چه می اجرای سیاست  ها در زمینه قوت و ضعف دولت

کار، از رهیافت نظری میگدال با عنوان دولت قوی و جامعه ضعیف بهره گرفته شد. در این پژوهش 

آوری و مورد تحلیل قرار  ها جمع داده و مصاحبهاسنادی  وای  کیفی، با استفاده از منابع کتابخانه

ای، بیانات رهبری و برای به دست آوردن رویکرد  های سیاست رسانه گرفتند. برای استخراج مؤلفه

شده توسط روسای جمهور و وزرای فرهنگ و ارشاد  مطالب مطرحگرا،  های اصالحات و اصول دولت

اسکن محیطی بررسی و   با استفاده از روش 1392-1376زمانی   در بازهاسالمی و معاونین مطبوعاتی 

به   مخلفه 13گر  ها نشان مضامین مستخرج با استفاده از روش تحلیل موضوعی کدگذاری شدند. یافته

های اجتماعی  مطبوعات و شبکه  ای جمهوری اسالمی ایران در زمینه ترین سیاست رسانه اساسی عنوان 

 باشد. های مورد پژوهش می ویکرد دولتمؤلفه به عنوان ر 12و 

های اجتماعی،  ای، شبکه گرا، جمهوری اسالمی ایران، رویکرد رسانه اصالحات، اصولواژگان کلیدی: 

  مطبوعات

                                                           
 ri.ca.unp@darمسئول،   نویسنده ،ناریا ،نارهت. استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، 1

 m.a.qlyz58@gmail.comگذاری عمومی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی،  . دانشجوی دکترای سیاست2

 m.m_khoy@yahoo.com. استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 3



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

304 
 3، شماره 18سال 

 1401 پاییز
 68پیاپی 
 

 مقدمه

ای جمهوری اسالمی ایران همواره تابعی از عوامل و نهادهایی بوده است که در  سیاست رسانه

گیری  گذاشته است. از ابتدای شکل کالن تأثیر میگیری و اتخاذ راهبردهای  روند تصمیم

ای کشور حاکم و غالب  جمهوری اسالمی ایران تاکنون، رویکردهای مختلفی بر سیاست رسانه

های قدرت سیاسی، بر  شده است. هر یک از این رویکردها بر اساس نظام حاکم بر جامعه و کانون

ر آن دوران استوار بود. رشد تکنولوژی و های خاص شرایط و اوضاع جامعه د حول محور و مؤلفه

باشد که ضرورت اتخاذ  ترین عواملی می تغییر سریع شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز، یکی از عمده

ای در ایران، عالوه  ها تحمیل نموده است؛ بنابراین سیاست رسانه های مختلف را بر دولت رویکرد

شود؛ چراکه یکی از ابزارهای اساسی هر  یز متأثر میها ن بر مراجع اصلی تأثیرگذار، از تغییر دولت

ها، بسته به رویکرد هر دولتی،  ها هستند. این تغییر دولت دولتی برای پیشبرد اهداف خود رسانه

با ظهور اینترنت در جهان و ورود آن به  گذارد. ها بر جای می نتایج متفاوتی را در اتخاذ عملکرد

ها و ازجمله مطبوعات را هم از نظر کمی و هم از نظر  رسانههای اجتماعی تمامی  ایران، شبکه

زمانی این امر با روی کار آمدن دولت اصالحات  کیفی دچار تغییرات بنیادین کردند. به دلیل هم

سریع اینترنت و از سوی دیگر شاهد ظهور گفتمانی با   سو شاهد رشد و توسعه در ایران، از یک

دنی بودیم. همین امر تغییرات شکلی و ماهوی را در فضای م  ساالری و جامعه محوریت مردم

گرایی  گیری جریان صلح ای حاکم شود که به شکل ای موجب گردید جریانی بر فضای رسانه رسانه

گرای  نژاد به ریاست جمهوری ایران، جریان اصول با انتخاب محمود احمدی ساالر بیانجامد. مردم

ای تحت تأثیر این جریان قرار گرفت.  کم شد و فضای رسانهمحور بر فضای سیاسی ایران حا عدالت

های اجتماعی نوپدید همراه شد.  تر اینترنت و شبکه روی کار آمدن این دولت نیز، با رشد گسترده

ویژه در بستر تلفن همراه،  های اجتماعی به تداوم این روند و فراهم شدن امکان دسترسی به شبکه

های اجتماعی شد. این تغییرات تکنولوژیک،   ن مردم به شبکهموجب اقبال بیشتر و روی آورد

های چاپی ایفا نمایند و مطبوعات  تری نسبت به رسانه های برخط نقش پررنگ موجب شد رسانه

ای و  های رسانه چاپی در حاشیه قرار گیرند. آنچه که رخ داد، لزوم تجدیدنظر در سیاست

در کنار  نمود. های اجتماعی را ایجاب می شبکههای نوین در سطح  گذاری مطبوعاتی و سیاست

گرایی حاکم بر سپهر سیاسی و  این موضوع، باید توجه داشت که گرچه همواره جریان اسالم

هایی شده  ای ایران بوده است، ولی به مرور زمان دستخوش دگرگونی و دگردیسی فضای رسانه

ها مختلفی از  گیری و ظهور جریان است که حاصل آن، در کنار تأثیر تغییرات تکنولوژیک، شکل
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زمانی   توان گفت که در بازه ها بوده است. بر همین اساس می گرایی، در قالب دولت بطن اسالم

 1392-1384زمانی   در قالب دولت اصالحات و در بازه« ساالر مردم گرایی  صلح» 1376-1384

مدند که با توجه به نوع نگاهی که گرا روی کار آ در قالب دولت اصول« محور عدالت گرایی  اصول»

مطبوعات و   به مسائل و موضوعات مختلف داشتند، رویکردهای متفاوتی را نیز در عرصه

 های اجتماعی اتخاذ کردند. شبکه

ها برخی بر عوامل ساختاری و برخی دیگر بر عوامل ارادی تأکید دارند.  در بررسی دولت

( معتقد است که در تحلیل عمل سیاسی دولت باید از عملکردهای انسانی شروع 1397فوزی )

کرد؛ اما باید به این واقعیت توجه کرد که کنش عامالن سیاسی در یک فرایند و در برخورد با 

سو عوامل انسانی و از سوی دیگر  شوند. این بازتولید از یک ود دائماً بازتولید میساختارهای موج

کند. لذا باید این بررسی را به شکلی فرآیندی و با توجه به نوع  ساختارها را متحول می

های مختلف هر یک بر  بازخوردهای عاملیت و ساختارها موردمطالعه قرار داد. چراکه دولت

اند و تالش  رد سیاسی خاصی، به دنبال تغییرات مورد نظر خود بودهاساس دیدگاه و رویک

دیگر، رویکرد  بیان پیش ببرند. به های مورد نظر خود را به گیری اند تا اهداف و جهت نموده

گیرد. بر این اساس، این سؤال مطرح  ها تحت تأثیر عواملی فراتر از خواست آنان شکل می دولت

کرد دولت در جمهوری اسالمی ایران باید به چه عواملی توجه گردد که برای بررسی روی می

های  ها در حوزه سازی کرد؟ آیا نخبگان سیاسی حاکم عامل مستقل و محوری در تصمیم

ای محدود  شده که کارگزاران دولتی توسط چارچوب خاص تعیین باشند، یا این مختلف می

تأثیر عوامل دیگر درونی و بیرونی  گردند؟ و رویکرد این نهاد را باید بر اساس میزان می

(؛ 1395سنجید؟ پاسخ به این سؤاالت اهمیت زیادی در ارزیابی دولت خواهد داشت )فوزی، 

ها  دولت  گیرد و همه ای در سطح حاکمیت شکل می های رسانه بنابراین، اگرچه ترسیم سیاست

ا در اجرای ه شده موظف به حرکت هستند، ولی رویکرد دولت در چارچوب مسیر ترسیم

شده از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر همین  ای ترسیم های رسانه مشی ها و خط سیاست

مطبوعات و   گرا در زمینه های اصالحات و اصول اساس، در این پژوهش، رویکرد دولت

اجرای   ها در زمینه های اجتماعی بررسی و دواعی و موانع و نقاط قوت و ضعف دولت شبکه

 گیرد. ظام جمهوری اسالمی ایران مورد کنکاش قرار میهای ن سیاست
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 پژوهش  ادبیات نظری و پیشینه

ها سه رویکرد مهم مطرح شده است. برخی با تأکید بر اولویت ساختارها، مدعی  در بررسی دولت

ها اختیارات  باشد و دولت هستند که عمل دولت تحت تأثیر ساختارهای سیاسی مستقر می

توان به فهم مناسبی از  تحوالت دارند. بنابراین، با ارجاع به این ساختارها میمحدودی در ایجاد 

  رویکرد نهادهای سیاسی دست یافت. ساختارگرایان معتقدند که کارگزاران دولتی در اعمال اراده

ای که توسط ساختارهای  شده های محدود باشند و همواره در درون قالب خود کامالً آزاد نمی

کنند  گیرند و حرکت می ی برای آنها در نظر گرفته شده است، تصمیم میاجتماعی سیاس

معتقد است که دولت بخشی از محیط منازعه است و در کنش  1(. میگدال284: 1391)بشیریه، 

اش به مفهوم دولت  های اساسی نظریه متقابل با ساختار حاکم بر آن قرار دارد. وی در بیان مؤلفه

کند؛ به اعتقاد وی دولت عبارت است از سازمانی متشکل از  یقوی و دولت ضعیف اشاره م

کارگزاران متعدد، تحت رهبری و هدایت نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار الزم برای وضع و 

قاعده و تحت کنترل  مردم و همچنین پارامترهایی برای به  آور برای کلیه اجرای قواعد الزام

عی در سرزمینی مشخص برخوردار بوده و در صورت لزوم های اجتما درآوردن سایر سازمان

« دولت قوی»(. از نظر میگدال، Migdal, 1988: 19-21تواند از زور مشروع استفاده کند ) می

های الزم )توانایی نفوذ، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج  دولتی است که به میزان زیاد از توانایی

ریزی و اجرای  ها از طریق طراحی، برنامه ی اجرای سیاستمنابع و توزیع یا اختصاص منابع( برا

نیز دولتی است که در انتهای طیف دارندگان این « دولت ضعیف»ها برخوردار است.  برنامه

ی جامعه قوی  های پراکنده ها به این دلیل ضعیف هستند که پاره ها قرار دارد. این دولت توانایی

خصوص ملی( با اقدامات دولت مخالفت نمایند. در  لف )بهاند در سطوح مخت اند و توانسته مانده

شود که هرکدام  قلمداد می "های اجتماعی ترکیبی از سازمان"پیشنهادی میگدال، جامعه   انگاره

به طور مستقل از قدرت و آزادی عمل باالیی برای کنترل اجتماعی برخوردارند. به اعتقاد 

های دولت جهت پیشبرد اهداف  در برابر تالش "متمقاو"میگدال، غالب الگوهای نظری، منابع 

های اجتماعی موجود، که  سازمان  که تنها با تمرکز بر کلیه اند. درصورتی خود را نادیده گرفته

توان ارزیابی صحیحی ارائه  کنند، می قواعد مختلف بازی را طراحی و کنترل اجتماعی را اعمال می

های  ویژه توانایی آنها در عمل به سیاست ها، به توانی( دولتظرفیت و )یا نا»نمود. از نظر میگدال، 

مصوب، تا حد زیادی با ساختار در ارتباط است. ناکارآمدی رهبران دولتی که با موانع 

                                                           
1. Migdal., J. S. 
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گردند، ناشی از ماهیت ساختار قدرتمندی است  دولت مواجه می  نفوذناپذیری برای اعمال سلطه

ها و نخبگان  دیگر، ناشی از مقاومتی است که الیگارشی عبارت به« که رودرروی آنها قرار دارد.

داخلی و خارجی مشاهده   توان در دو عرصه (. این ساختارها را می33-34کنند )همان،  اعمال می

گیری در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران تجلی  سازی و تصمیم داخلی تصمیم  کرد. در عرصه

های ایدئولوژی نظام سیاسی، نهادهای کالن  ز حوزهساختاری است که به صورت سلسله مراتبی ا

اجتماعی نظام سیاسی تشکیل شده   گذاری و عرصه ریزی و قانون برنامه  گذاری، عرصه سیاست

است. درواقع نداشتن درک مناسبی از این تأثیرات، تحلیل ناقصی از دالیل ضعف یا قوت 

هد کرد. عالوه بر ساختار سیاسی ها در جمهوری اسالمی ایران را مطرح خوا عملکردی دولت

هرم سیاسی، یعنی مردم جامعه را تحت تأثیر   المللی ساختار جهانی قاعده بین  داخلی، در عرصه

(. اما 15: 1391آورد )عاملی،  ها فشار می قرار داده و از طریق نهادهای قدرت در جهان، بر دولت

یی معموالً فعالیت افراد را دست کم ساختارگرا»گوید:  در نقد ساختارگرایی می 1دیوید مارش

گرفته و گاهی کامالً از آن غفلت کرده و استقالل واقعی افراد را نپذیرفته و تأثیرگذاری و یا 

کند که  کند. ساختارگرایی تصویری از جهان ترسیم می توانایی آنان در ایجاد دگرگونی را انکار می

: 1384راتر از فهم و درک ما هستند )مارش، ها گرفتار ساختارهایی هستند که ف در آن، انسان

گرایانه بر نقش کارگزاران سیاسی تأکید دارند و در این راستا  های اراده (. در مقابل، دیدگاه312

ترین عوامل تغییرساز تأکید  کارگزاران به عنوان مهم  های سیاسی و اراده بر نقش گفتمان

دهد و عامل  انسانی می  ا به کارگزاران و ارادهگرایی رویکردی است که اصالت ر کنند. اراده می

های سیاسی  داند. آنان معتقدند در تبیین های بازیگران می ها و اراده کننده را انگیزه تعیین

(. اما این دیدگاه نیز با 84: 1382ها و نیات فردی باشد )وبر،  اجتماعی باید محور تحلیل انگیزه

که اصوالً تصمیمات فردی اشخاص همواره تحت تأثیر  نقدهای مهمی مواجه است. ازجمله این

باشد؛ بلکه تحت تأثیر عوامل احساسی و عاطفی شخص و یا تحت تأثیر  ها نمی عقالنیت فردی آن

فرد نیست. درواقع، تحت تأثیر ساختارهای نامرئی احساسات و   اراده  عواملی است که ساخته

شود،  حت عنوان ساختاریابی از آن یاد میهای جدید که ت گیرد. در نگرش عواطف او شکل می

های  ضمن توجه به نقش ذهنیت و کنش فردی، بر نقش ساختارهای عینی به عنوان چارچوب

(. این دیدگاه 85: 1984کنند )گیدنز،  ها تأکید می وبیش منعطف برای این ذهنیت و کنش کم

ا را سطوحی بداند که در کند از دو انگاری ساختاری و کارگزاری فاصله گرفته و آنه سعی می

                                                           
1. Marsh., D. 
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یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند. بر اساس این رویکرد، اگرچه فرد در درون ساختارها به سر 

کند. زیرا فرد به طور دائم، در حال  ساختارهای مزبور تعین پیدا نمی  وسیله برد، ولی به  می

کلیدی در این   (. نکته63: 1385شدن است و محدود به ساختار نیست )معینی علمداری،  ساخته

ای از ساختارها  های فردی و نه مجموعه ای از کنش دیدگاه آن است که حیات سیاسی نه مجموعه

فرآیندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن عمل سیاسی به شمار   مثابه است. بلکه به

ها باید به  ی بررسی دولتاست. درنتیجه، برا« ساختاری»و « عامالنه«  آید و دارای دو جنبه می

سو و  های ساختاری از یک این فرآیند در دو سطح کالن و خرد توجه کرد. یعنی به ویژگی

های ارادی کارگزاران از سوی دیگر توجه کرد؛ بنابراین، باید عاملیت و ساختار را صرفاً  ویژگی

گرایی و  جایگزین ارادهاعمال سیاسی در نظر گرفت. درواقع، نگرش فرآیندوار   وجوه مختلف کلیه

 (.192: 1388گردد )سیدمن،  گرایی ساختاری می تعین

ای به لحاظ نظری دو رویکرد سنتی و نوین وجود  گذاری رسانه سیاست  چنین، در حوزه هم

( و در Turow, 2009: 56داند ) گذاری می ها را نهادهایی قابل سیاست دارد. رویکرد سنتی، رسانه

ها برای حفظ منافع عمومی  کند که چطور دولت ها را پررنگ می دولتاین راستا بیشتر نقش 

زنند. در درون رویکرد سنتی یک جریان را محققان و  ای می گذاری رسانه دست به سیاست

 ,Maccquailداند ) دولتی می  ای را یک وظیفه گذاری رسانه اند که سیاست تحقیقاتی تشکیل داده

 ,Napoliان رسانه بایستی صرفاً به دولت مشورت دهند )(. در این مسیر کارشناس32 :2009

گیرد، موضعی منتقدانه نسبت به  (. در جریان دیگری که در رویکرد سنتی قرار می297 :2007

( و نقش دولت در مورد Freedman, 2010: 68ای شکل گرفته ) گذاری رسانه سیاست

 (.Smith, 2011: 13دهند ) ای را مورد نقد قرار می گذاری رسانه سیاست

های نوین، رویکرد نوینی  ارتباطات و ظهور رسانه  های تکنولوژیک حوزه با توجه به پیشرفت

ای  های نوین را حوزه ها و خصوصاً رسانه رسانه  ای، حوزه گذاری رسانه مطرح شده است که سیاست

مانند رویکرد (. در این رویکرد نیز Mc. Chesney, 2003: 11دانند ) گذاری می غیر قابل سیاست

گذاری بودن را به  سنتی، دو جریان غالب وجود دارد. جریان اول در این رویکرد، غیرقابل سیاست

ها از منطق  دهد و جریان دوم معتقد است که رسانه ای نسبت می های نوین رسانه ذات تکنولوژی

رسانه بازی گذاری  ها یا صاحبان رسانه نقش مستقل در سیاست کنند و دولت بازار پیروی می

ای را  های رسانه های کالن تولید محتوا و زیرساخت کنند؛ بلکه این بازار است که سیاست نمی

ای وجود دارد.  گذاری رسانه تر در سیاست اصلی گسترده  کند. در این جریان سه حوزه تعیین می
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بر ماهیت  گذاری محتوایی )تأثیرگذاری مستقیم اند از الف( سیاست های اصلی عبارت این حوزه

گذاری ساختاری )تأثیرگذاری بر عناصر  شده از سوی خروجی رسانه(، ب( سیاست محتوای ارائه

ای ازجمله شرایط رقابتی، الگوی مالکیت و ابعاد مرتبط با ویژگی  ساختاری بازارهای رسانه

توا های توزیعی که مح ها و شبکه گذاری زیرساخت )تکنولوژی کنندگان محتوا(، ج( سیاست تأمین

 (.2009هووارد، شود( ) ها توزیع می از طریق آن

ها در اجرای  روز و منطبق با نیازهای جامعه و رویکرد دولت ای به های رسانه تدوین سیاست

فرض  هایی که مبتنی بر این پیش ای است. سیاست ها امری حیاتی در نظام رسانه این سیاست

توان کنترل و مدیریت مکانیکی کرد و نه به صالح است آن  شوند که فرهنگ را نه می تدوین می

ها به  ل خود رها کرد؛ بنابراین، بایستی در این فرآیند، عوامل ساختاری و ارادی دولترا به حا

رسانی، ساختارها و مؤسسات اجتماعی،  های اطالع ها، سیستم شود. ارزش شناساییزمان  طور هم

های بانفوذ در کنار نوع نگاه دولت به  پژوه و گروه منابع و امکانات، افکار عمومی، مراکز سیاست

طورکلی، رسانه به عنوان  ترین عوامل موجود هستند. به ن حوزه و رویکرد اساسی دولت از مهمای

و  1شوند. چنانچه گیدنز ارتباط دولت و جامعه شناخته می  یکی از تأثیرگذارترین ابزارها در حوزه

های جمعی به عنوان یک سیستم اجتماعی خاص در تولید و  به مفهومی شدن رسانه 2تامپسون

اند. مطالعات تأکید دارند  فناوری تجربی اشاره کرده  واسطه های فردی و اجتماعی به  یر هویتتکث

های اجتماعی متمرکز بوده و به  ها در ارتباط با مطبوعات و شبکه های پیشرفته دولت که در کشور

های اجتماعی در  کارگیری شبکه های سیاسی و همچنین به اقتضای بستر و ماهیت نظام

 (.1ها متفاوت بوده است )جدول رویکردای مختلف، ه محیط

 ها پژوهش  : چکیده1جدول 

 ارتباط با هدف و سؤال تحقیق سال انتشار و منبع عنوان تحقیق و پژوهش 

1 

شدن و مواضع فرهنگی  جهانی

جمهوری اسالمی ایران از منظر 

 کارگزار -ساختار 

سادات گرامیان و  سعیده

 /1394محمدرضا پورقوشچی/ 

 مطالعات راهبردی

 شدن جهانی

تأثیر عوامل خارجی بر عملکرد 

 ها دولت

2 

ای  ای رویکرد توسعه بررسی مقایسه

های هفتم و هشتم )اصالحات( و  دولت

 نهم و دهم )عدالت(

اله و  پیشه، حشمت فالحت

/ 1395شورچی، حافظ/ 

 رهیافت انقالب اسالمی

شناسایی عوامل دخیل در رویکرد 

مطبوعات و   ها در حوزه دولت

 های اجتماعی شبکه

                                                           
1. Anthony Giddens 

2. J. Thompson 

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=5618
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=5618
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 ارتباط با هدف و سؤال تحقیق سال انتشار و منبع عنوان تحقیق و پژوهش 

3 
گذاری فرهنگی در ایران  سیاست

 دوران اصالحات از منظر انتقادی

نیا، امیرمسعود و  شهرام

/ 1395مرضیه/ چلمقانی، 

 های سیاسی پژوهش

شناسایی نوع نگاه دولت 

مطبوعات و   اصالحات به حوزه

های اجتماعی )تأثیر شعار   شبکه

 دولت بر این حوزه(

4 

جمهوری  ای  رسانه های  سیاست

های کلیدی  مؤلفه  ایران: اسالمی  

 های مطبوعاتی سیاست

 / ؟1400زاده، محمدعلی/  قلی
ی مؤثر بر شناسایی عوامل ساختار

 ها عملکرد دولت

5 

ای ایران، جانشینی ناکامل  نظام رسانه

های نوین و از جا دررفتگی  رسانه

 ها رسانه  شبکه

سوسن باستانی و دیگران/ 

مطالعات  فصلنامه /1399

 ارتباطات -فرهنگ

های  و سیاست شناسایی قوانین

نظام   ای در ایران و رابطه رسانه

 سیاسی با رسانه

 ها در ایران گذاری رسانه سیاست  آینده 8
/ 2017طالبیان، سارا / 

 دانشگاه هلسینکی

شناسایی رویکرد نظام نسبت به 

 رسانه

9 
مطالعات آینده و عدم قطعیت در 

 های عمومی سیاست

/ مجله 2013من/  وین

 یر زوی ال

فرهنگ و ادبیات رسانه و بررسی 

 گذاری صحیح آن سیاست

10 
ای آفریقای  های وسیع رسانه سیاست

 جنوبی

/ مجله 2011واالس چگوان/ 

 امرالد

های  شناسایی الگوها و نمونه

 ای در جهان گذاری رسانه سیاست

 ای گذاری رسانه های سیاست مدل /2008فریدمن، دس/  گذاری رسانه سیاست 11

 شناسایی عوامل مؤثر بر رویکرد /2003مکنزی، رابرت/  ها زدایی در رسانه مقرراتنظریات  12

13 
ای بر ارتباطات  امروز، مقدمه  رسانه

 اجتماعی
 /2009تورو، ژوزف/ 

ها به  شناسایی رویکرد دولت

 رسانه

ای  های رسانه در این پژوهش تالش شده است ضمن تبیین فرآیند نقش ساختارها و سیاست

های اجتماعی، عوامل ارادی در این فرآیند  مطبوعات و شبکه  اسالمی ایران در زمینهجمهوری 

ها( نیز موردبررسی قرار گیرد و در ادامه،  ها به چگونگی اجرای این سیاست )نوع نگاه دولت

با توجه به هدف  گرا بررسی شود. های اصالحات و اصول رویکردها در بستر زمانی استقرار دولت

های  های اصالحات و اصولگرا به مطبوعات و شبکه که بررسی رویکرد دولت اصلی پژوهش

ای نظام جمهوری  های رسانه اجتماعی است و ازآنجاکه دید حاکمیتی و دخالت دولت در سیاست

گذاری  رویکرد سنتی به سیاست  اسالمی ایران مستولی است، لذا چارچوب این تحقیق، در حوزه

 شود. بندی می ای قاب رسانه

  

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/798443
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/798443
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3021
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3021
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 شناسی روش

ها، روش  آوری داده بر سنت روش کیفی و رهیافت نهادی بوده و برای جمع مبتنیپژوهش حاضر، 

برای بررسی رویکرد الزم بود که  اسنادی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این  مطالعه

شناسایی قرار گیرد، های ساختاری نظام سیاسی، به عنوان عامل اثرگذار مورد  ویژگیها  دولت

نظام جمهوری اسالمی ایران در  ای های رسانه برای این کار ضمن بررسی اسناد موجود، سیاست

ها قرار  های اجتماعی استخراج و مبنای ساختاری بررسی رویکرد دولت مطبوعات و شبکه  حوزه

د های کیفی برای فرآین شناختی پژوهش نیز، ترکیبی از روش داده شد. چارچوب روش

  ، به عنوان روش1باشد. این چارچوب شامل روش اسکن محیطی ها می وتحلیل داده تجزیه

ها است. بر همین اساس،  به عنوان روش تحلیل کیفی داده 2کدگذاری و روش تحلیل موضوعی

وتحلیل قرار  آوری و با کمک تحلیل موضوعی مورد تجزیه ها از طریق اسکن محیطی جمع داده

مورد   ها با حوزه شناختی، با توجه به نسبت داده ا مراجعه به منابع کتابنخست، ب گیرند. می

دهی شدند. در  ها گردآوری، تحدید و اطالعات اولیه سامان )جمهوری اسالمی ایران(، داده  مطالعه

ای جمهوری اسالمی ایران در  های رسانه ها، مطالب مرتبط با ماهیت سیاست ادامه از میان داده

 های اجتماعی، استخراج شدند. ت و شبکهمطبوعا  حوزه

ای نظام، رهبری و نهادهای منصوب به ایشان )شامل مجمع  های رسانه در تعیین سیاست

تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و ...(، مراجع 

های اجتماعی را در کشور  مطبوعات و شبکه  ای در حوزه های رسانه اصلی هستند که سیاست

کنند. رهبری باالترین مقام سیاسی در ایران است که معموالً اهداف و  شکل داده و تقویت می

های اولیه برای تدوین  ها و انگیزه های فرهنگی و عقیدتی وی، مبنای دستورالعمل دستورالعمل

مقررات مختلف در شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری است. طبق 

های اساسی در  فرهنگی نیز، این شورا وظیفه دارد دستورالعملشورای عالی انقالب   اساسنامه

(؛ 1386رابطه با امور فرهنگی در ایران را تعیین کند )اساسنامه شورای عالی انقالب فرهنگی، 

قانون اساسی جمهوری  110شناختی، با مبنا قرار دادن اصل  بنابراین، عالوه بر منابع کتاب

شمارد، با مراجعه به  کلی نظام را از اختیارات رهبری می های اسالمی ایران که تعیین سیاست

                                                           
1 .Environmental Scanning ها،  آوری و بررسی شواهد، اسناد، گزارش روشی مبتنی بر شواهد بوده و شامل جمع

 گذاری است. قانون و قانون

2. Themetic Analyze 
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های  ، به عنوان منبع رسمی، بیانات رهبری در ارتباط با مطبوعات و شبکهkhamenei.irسایت 

)به عنوان قالب ساختاری   ای ایران در این حوزه رسانه  های سیاست اجتماعی گردآوری و مؤلفه

آوری شد.  سند جمع 61در پایان، ین بیانات مستخرج شدند. ها( از ا فرآیند بررسی رویکرد دولت

ای نظام، اسناد باالدستی  های رسانه یابی به سیاست چنین، در اسکن محیطی برای دست هم

و  "های کلی نظام )مصوب مجمع تشخیص نظام( سیاست"، "قانون اساسی ایران"مرتبط اعم از 

سند در این ارتباط  47ی قرار گرفتند که مورد بررس "مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی"

بندی، از کدگذاری موضوعی به عنوان مکمل برای اسکن  برای مقولهآوری شدند. در ادامه،  جمع

گر  شده خط به خط خوانده شده و مواردی که بیان های گردآوری محیطی بهره گرفته شد. داده

بعد،   گذاری شدند. در مرحله ساخته و نامها  بودند، در یک گروه جای داده شده و مقوله  یک مقوله

گذاری محوری در هم ادغام  شده و نزدیک به هم با استفاده از روش کد های ساخته کدها و مقوله

این کار  و کدگذاری نهایی به شکل انتخابی یا گزینشی، تحت عنوان مضامین اصلی صورت گرفت.

 بندی شدند. طبقهمضمون  13کد پایه گردید که در  55منجر به شناسایی 

ها در کانون توجه  ها نیز امری است که توجه به نقش افراد را در اجرای سیاست تغییر دولت

  ای ایران در حوزه رسانه  های سیاست ترین مؤلفه پس از مشخص شدن اصلیدهد.  قرار می

آوری  عها نیز جم های مرتبط با رویکرد دولت های اجتماعی، ضرورت داشت داده مطبوعات و شبکه

شده توسط روسای جمهور و وزرای فرهنگ و  و کدگذاری شوند. برای این کار، مطالب مطرح

های  ارشاد اسالمی و معاونین مطبوعاتی آنان طی دوران خدمت در خصوص مطبوعات و شبکه

آوری و کدگذاری شدند. برای این کدگذاری نیز متون  اجتماعی از طریق اسکن محیطی جمع

ها  اند، در یک گروه جای داده و مقوله گر یک مقوله شده و آنهایی را که بیان خط به خط خوانده

های نزدیک به هم را با استفاده از روش کدگذاری  بعد کدها و مقوله  گذاری شدند. در مرحله نام

محوری در هم ادغام و کدگذاری نهایی به شکل انتخابی یا گزینشی استخراج شد. در نهایت، 

اولیه   داده 70کد از  32بندی و بیش از  تر دسته ن تحت مقوالتی انتزاعیمفاهیم و مضامی

ها در قالب  بندی بندی شدند. حاصل این دسته اصلی دسته  مقوله 12مشخص شدند که در 

های  مطبوعات و شبکه  گرا در زمینه های اصالحات و اصول توان رویکرد کلی دولت ها را می مقوله

ها نیز، به گردآوری اطالعاتی از نوع  بررسی نقاط قوت و ضعف دولت در اجتماعی قلمداد نمود.

رو، جامعه  یافته با متخصصان این حوزه نیاز بود. از این ساخت نیمه  کیفی و از طریق مصاحبه

ای موارد  دهنده و در پاره آماری افراد کلیدی و تأثیرگذاری بودند که مسئولت مستقیم یا جهت
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شوندگان  ای و با در نظر گرفتن تعداد مصاحبه حرفه  اند. بنا بر تجربه اشتهنقش مشاور را بر عهده د

های کیفی در  اشباع نظری و رسیدن به حد کفایت برای انتخاب نمونه  آگاه به این حوزه، نقطه

نمونه تعریف شده است. بر همین اساس، ضمن توجه به شرایط  20این پژوهش، 

نظران و متخصصان )بر حسب  از صاحب ها،  ه نمونهشوندگان و دسترسی پژوهشگر ب مصاحبه

های نهایی به صورت کیفی و هدفمند صورت  اهمیت سازمانی و جایگاه حقوقی(، انتخاب نمونه

به   مصاحبه 14درخواست مصاحبه،  20گرفته است. در مجموع با کمک افراد متعدد از میان 

ظرات آنان مبنای ارزیابی قوت و ضعف صورت رودررو و مابقی به صورت غیرمستقیم انجام شد و ن

 ها قرار گرفت. دولت

شناختی مکرراً به اساتید ارائه  برای سنجش اعتبار تحقیق، نتایج هر مرحله از چارچوب روش

جا که از  چنین، از آن قبول و معتبر است. هم و اطمینان حاصل شد که مطالعه از نظر آنان قابل

فی دغدغه مهمی نبوده و چندان موضوعیت ندارد )لیندلف، های کی نظر لیندلف پایایی در پژوهش

پذیری )امکان تعمیم یا انتقال نتایج  (، برای بررسی پایایی الزم بود قابلیت انتقال300: 1388

ها( مورد مطالعه قرار گیرد. چراکه هدف اصلی تحقیق  حاصل از یک تحقیق کیفی به سایر زمینه

درک عمیق از یک موضوع یا موضوع خاص است در این  کیفی تعمیم نتایج نیست، بلکه ایجاد

معنا، این اطمینان کسب شد که سایر محققان و مطالعات بعدی این امکان را دارند که ارزیابی 

 های مشابه متنی قابل انتقال است یا نه. کنند که آیا نتایج این مطالعه به موقعیت

 های پژوهش یافته

های  های اساسی سیاست مضمون به عنوان مؤلفه 13های پژوهش حاکی از آن است که  یافته

 13های اجتماعی حاکم است و این  مطبوعات و شبکه  ای جمهوری اسالمی ایران در حوزه رسانه

های  گرا نسبت به مطبوعات و شبکه های اصالحات و اصول مضمون در بررسی رویکرد دولت

اخص مورد استفاده قرار گرفته است. باید توجه داشت که در این مضامین اجتماعی به عنوان ش

ها به طور عام بر هر دو  های اجتماعی تفکیک صورت نگرفته و این سیاست بین مطبوعات و شبکه

( تأمین و تضمین دموکراسی و 1اند از:  مفهوم اطالق شده است. مضامین مستخرج عبارت

( ضرورت تعمیق فرهنگ انقالب؛ 3از رسانه و فضای مجازی؛  گیری مناسب ( بهره2آزاداندیشی؛ 

های فضای  ( پیشگیری از آسیب6؛  ( تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی5( حمایت دولت؛ 4

( 8ها؛  ( ضرورت تقویت مجامع صنفی و کیفیت رسانه7مجازی )کارزار فکری و فیلترگذاری(؛ 
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  فعال و خردمندانه  ( مواجهه10اطالعات؛  ( تسهیل دسترسی آسان به9ضرورت تولید محتوا؛ 

( حاکمیت دین، 12پذیری و پاسخگویی مطبوعات؛  ( مسئولیت11های نوین؛  کشور با رسانه

 ( ضرورت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تهاجم فرهنگی.13فضیلت و اخالق در مطبوعات؛ و 

ای نظام در  های رسانه سیاست ای هستند که ملزم به عمل در قالب ها کنشگران بااراده دولت

های  مطبوعات و شبکه  ای نظام در حوزه های رسانه دیگر، سیاست عبارت این حوزه هستند؛ به

ها هستند،  ها موظف به اجرای این سیاست دهند که اگرچه دولت اجتماعی، ساختاری را شکل می

ها اتخاذ  در اجرای سیاست توانند رویکردهای متفاوتی را لیکن، به عنوان کارگزار با اراده می

های مورد بررسی در این موضوع  نمایند. بر همین اساس، در ادامه به تشریح رویکرد دولت

های انتخاباتی مطرح  سیاسی به عنوان شعار دولت اصالحات در رقابت  شود. توسعه پرداخته می

  گرایی، سعه ، قانونچندصدایی، آزادی  هایی مانند جامعه شد و خاتمی از طریق مفاهیم و مؤلفه

این تحول، شرایط را   گرایی تالش داشت جامعه را به سمت تحول حرکت دهد. نتیجه صدر و خرد

سیاست   سیاسی و اجتماعی از طریق گسترش روابط فرهنگی با سایر ملل در سایه  برای توسعه

نی، ضرورت رسا ها، برخورداری از امکانات بیشتر خبری و اطالع زدایی و گفتگوی تمدن تنش

  رعایت شفافیت در گفتار و صداقت در رفتار از سوی متولیان و مسئوالن و امکان نقد منصفانه

هایی از  ها با نشانه اعمال و رفتار مسئوالن و کارگزاران از سوی مردم فراهم نمود. این قبیل اقدام

: 1382اردستانی،  ،188: 1382افزایش کمی و کیفی مطبوعات و احزاب و ... آشکار شد )بشیریه، 

های آزادی بیان و ضرورت نقد، رسانه  ها نشان دادند که مقوله (. یافته154: 1393و اردکانی،  31

مطبوعات، حمایت دولت از مطبوعات و ضرورت نگاه اخالقی   ساالر، ضرورت توسعه یک نهاد مردم

ی هستند )جدول های اجتماع در رسانه، رویکردهای دولت اصالحات نسبت به مطبوعات و شبکه

ای بوده و در رویکرد  های رسانه های اساسی در سیاست (. این رویکردها واجد برخی از شاخص2

این دولت به بحث رسانه و مطبوعات متجلی شده است؛ بنابراین، دولت اصالحات بر بحث جریان 

ی نیروهای آزاد اطالعات و ضرورت نقد آزادانه رویکرد مثبتی داشته است و بر همین اساس، برخ

شده توانستند نشریاتی را چاپ کنند یا مقاالتی در انتقاد از عملکرد  منتقد و به حاشیه رانده

رتبه منتشر کنند. این آزادی نسبی و تغییر در فرم و محتوای مطبوعات با استقبال  مقامات عالی

از دو میلیون  1377ها برای اولین بار در اردیبهشت  مردم مواجه شد تا جایی که تیراژ روزنامه

 (.1377نسخه در روز گذشت )مهاجرانی، 
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تازگی ظهور یافته بودند و به دلیل  گفتنی است که در دوران اصالحات وب و فضای مجازی به

ای را به خود جلب کرده بودند و به آن  بینانه های مجازی و ارتباطاتی، نگاه خوش نوپا بودن، شبکه

رسد که در آغاز نسبت به این رسانه  شد و به نظر می یبه عنوان یک فرصت و مزیت نگریسته م

تر جامعه و  موضع منفعالنه گرفته شده بود. اما با گسترش ترس و نگرانی در قشرهای سنتی

زا از فضای مجازی بیشتر شد و نگاه نوینی در حال  افزایش فشارها، برداشت تهدیدآمیز و آسیب

ه به فضای وب تغییر یافته و در راستای ضرورت رعایت ای که نگاه منفعالن گونه گیری بود. به شکل

بخشی و حاکمیت نگاه اخالقی به مقوله رسانه و فضای مجازی، اولین  اخالق در رسانه، تعادل

نگاه اخالقی به رسانه   فضای مجازی تدوین و تصویب شدند که مقوله  قوانین و مقررات در زمینه

 شده استخراج کرد. گردآوریهای  توان در همین راستا از داده را می

 رویکرد دولت اصالحات .2جدول 

 ها مقوله کدها )تأکیدات اصلی( های اولیه داده

ها، نقد و نظارت عمومی وظیفه مطبوعات،  ضرورت نقد در رسانه

پذیری حاکمیت و  رسانی آزاد، آزادی بیان، افزایش انتقاد اطالع

ی  جایگاهی که آمادهدولت، قرار گرفتن دولت و دولتمردان در 

 پذیرش انواع انتقادها و حتی اتهامات باشند

ضرورت نقد، آزادی، افزایش 

 ظرفیت انتقادپذیری دولت

آزادی 

بیان و 

ضرورت 

 نقد

ساالری، تعلق رسانه به عموم مردم، رسانه نهاد  رسانه از لوازم مردم

ای برای  مدنی واسط بین مردم و دولت، تعریف نقش واسطه

 لزوم پاسخگو بودن دولتمطبوعات، 

ساالر، رسانه  رسانه ابزار مردم

 نهاد واسط

رسانه 

نهاد 

 ساالر مردم

ی  رسانی، توسعه ی نو، اطالع ا پدیدار شدن رویکردی جدید، اندیشه

 مطبوعات، فضای فراخی برای تبادل اندیشه

در  نو  ای  اندیشه و   رویکرد 

 مطبوعات   توسعه رسانی،  اطالع 

  توسعه

 مطبوعات

تدوین لوایح در بخش رسانه، ضرورت رفع موانع مطبوعات، ضرورت 

ی کشور،  دفاع دولت از مطبوعات، انتقاد و پاسخگویی راه توسعه

های اجتماعی سیاسی نظیر احزاب و  حمایت و تقویت سازمان

 مطبوعات غیردولتی

  از  حمایت  الیحه، تدوین 

  از  دفاع  غیردولتی، مطبوعات 

 پاسخگویی   ضرورت ، مطبوعات

حمایت 

 دولت

ضرورت رعایت اخالق در رسانه، سانسور و فیلترینگ در راستای 

بخشی و نگاه اخالقی به مقوله  رعایت اصول اخالقی، رویکرد تعادل

 فرهنگ و هنر

 فیلترینگ اخالقی، اصول  رعایت 

متعادل   نگاه  اخالق، راستای   در

 به فرهنگ و هنر 

نگاه 

اخالقی 

 رسانهدر 

های  نژاد، تحلیلگران شعارهای انتخاباتی او را تکرار اندیشه با روی کار آمدن دولت احمدی

های  دانستند. قبل از روی کار آمدن این دولت، گفتمان می 60  مکتبی و ایدئولوژی انقالبی دهه

ود های ایران تبدیل شده بود، اما این دولت کار خ های دولت اقتصادی و سیاسی به اولویت  توسعه
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های فرهنگی مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی آغاز نمود. وی اصول کاری دولت  را بیشتر با دغدغه

گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و  عدالت»کند:  خود را در چهار محور مطرح می

(. روی سخن وی نه با نخبگان، 34: 1386نژاد،  )احمدی« کشور  جانبه پیشرفت و تعالی همه

های  ریزی مردم بود. در برنامه  مدنی، بلکه با توده  های سیاسی و فعال جامعه لمدیران، تشک

عموم مردم دیده   اقتصادی و سیاسی طرح گردد، دغدغه  که دغدغه اجرایی دولت نیز بیش از آن

گرای  هایی همچون اصول های این دولت با نام شد؛ بنابراین، گفتمان حاکم بر سیاست می

محور شناخته شد. دکترین  محور یا گفتمان ایدئولوژیک ارزش گرای اصول محور، آرمان عدالت

هاى  سنتی دانست که در آن نوعى تأکید بر ارزش-توان گفتمان انقالبی گرا را می دولت اصول

فرهنگ و   هاى این گفتمان در حوزه انقالب و گرایش به سنت محوریت دارد. کلیدواژه  اولیه

، «امپریالیسم فرهنگى»، «تهاجم فرهنگى»عبارت است از: ارتباط با فرهنگ جهانى نیز 

و نظایر آن )صدیق سروستانی و « ناتوى فرهنگى»، «فرهنگى  استحاله»، «شبیخون فرهنگى»

خواهانه، هویت انقالبی  گرا، بعد عدالت بنابراین در گفتمان دولت اصول(؛ 17: 1389دیگران، 

ها و وظایف این  ترین رسالت ن رابطه یکی از مهماسالمی خود را بسیار برجسته نموده و در همی

گستری  خواهی و عدالت دولت، اصالح نظام حاکم بر جهان و مقابله با نظام سلطه بر اساس عدالت

 (.49: 1390آبادی،  بیان شده است )رسولی ثانی

های  توان در مقوله های اجتماعی را می رویکرد کلی این دولت نسبت به مطبوعات و شبکه

ای، پیشگیری از آسیب، تدوین قوانین و مقررات،  اخالق حرفه  دی بیان، انصاف و عدالت، اشاعهآزا

ای و حمایت از مطبوعات بیان کرد. بر خالف رویکرد دولت  افزایی و همکاری رسانه دانش

گیری روی خوش نشان داده  های اجتماعی در حال شکل اصالحات که به فضای مجازی و شبکه

شود و  گرا، نوعی ترس و نگرانی و موضع منفعالنه در قبال این رسانه دیده می اصولبود، در دولت 

بندی  شناسی موانع موجود بر سر راه رسانه، طراحی نظام رتبه برخی از رویکردها )آسیب

نگاران با کمک خبرگان و معتمدین مطبوعات، آزادی دشمن آزادی( را  مطبوعات و روزنامه

های اجتماعی تعبیر کرد. این امر  شبکه  ویژه در حوزه نانه به رسانه بهتوان نوعی نگاه بدبی می

جهت از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقطع زمانی به دلیل گسترش وب و فضای  ازآن

شده  آوری های جمع های مجازی و خأل قانونی در این زمینه بودیم. داده مجازی، شاهد رشد شبکه

در این زمینه بر ضرورت تغییر مقررات و صدور مجوزها، ساماندهی  حاکی از آن است که دولت

ها  اندرکاران مطبوعات و خبرگزاری صدور پروانه با تدوین قوانین و مقررات، جلب مشارکت دست



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

317 
بررسی رویکرد 

های اصالحات و  دولت
 گرا نسبت به ... اصول

 

ای، دادن پروانه و مجوز به  نویس نظام جامع رسانه تر پیش تر و دقیق برای تدوین هر چه سریع

 متخصص تأکید داشته است.

 رویکرد دولت اصولگرا .3ول جد

 ها مقوله کدها )تأکیدات اصلی( های اولیه داده

توجه به آزادی مطبوعات، گسترش آزادی، اعتقاد به تکثر 

ها، عمل به قانون، حمایت از  واقعی، نجات آزادی از قالب

 چندصدایی مطبوعاتی، احیای مطبوعات

آزادی مطبوعات، تکثرگرایی در 

 مطبوعات چندصدایی   رسانه، 
 آزادی بیان

لزوم رعایت انصاف، حقوق انسانی امانت و عدالت، انعکاس 

 واقعیت

انعکاس   و داری  امانت انصاف، 

 واقعیت 
 انصاف و عدالت

 ای ای و رعایت اخالق حرفه اهتمام به اشاعه فرهنگ رسانه
 ای حرفه  اخالق ای،  رسانه فرهنگ 

  اخالق   اشاعه

 ای حرفه

شده، ارتقای کیفی مطبوعات،  مطبوعات توقیفحل مشکل 

شناسی از  کارانه با مطبوعات، آسیب عدم برخورد کاسب

بندی  موانع موجود بر سر راه رسانه، طراحی نظام رتبه

نگاران با معاضدت خبرگان و معتمدین  مطبوعات و روزنامه

 مطبوعات، آزادی دشمن آزادی

حل مشکل و احیای مطبوعات، 

بندی  بهرت شناسی، آسیب

 مطبوعات  مطبوعات، 

پیشگیری از 

 آسیب

ضرورت تغییر مقررات و صدور مجوزها، ساماندهی صدور 

پروانه با تدوین قوانین و مقررات، جلب مشارکت 

ها برای تدوین هر چه  اندرکاران مطبوعات و خبرگزاری دست

ای، دادن  نویس نظام جامع رسانه تر پیش تر و دقیق سریع

 ه متخصصپروانه و مجوز ب

  مقررات، و   قوانین  تدوین

 گرایی در صدور پروانه تخصص

قوانین و  تدوین 

 مقررات

ای داخلی و خارجی با رعایت  های رسانه گسترش همکاری

دانش  اصول حاکم بر سیاست خارجی، ارتقای سطح 

عرصه   در  نگاران و تربیت خبرنگارانی کارآمد روزنامه

 المللی بین

ای،  رسانه همکاری  گسترش 

 نگاران افزایی روزنامه دانش 

افزایی،  دانش

همکاری  

 ای رسانه

نگاهی حمایتی به مطبوعات، افزایش اعتبار کار مطبوعاتی و 

خود، ضرورت افزایش   دستیابی خبرنگاران به حقوق شایسته

ازپیش به حمایت از نشریات محلی  تیراژ نشریات، توجه بیش

 و الکترونیکی

ات، افزایش حمایت از مطبوع

اعتبار حرفه مطبوعاتی، افزایش 

 تیراژ

حمایت از 

 مطبوعات
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های مورد بررسی بود،  در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که بررسی نقاط قوت و ضعف دولت

رسانی  هایی همچون توسعه قانونمند جریان اطالع ها نشان داد که دولت اصالحات محور یافته

ها و نهادهای  نگاران، پشتیبانی از فعالیت و روزنامه کشور، حمایت از حقوق قانونی مطبوعات

های ملی در قبال  ای برای ارتقای توانایی اطالعاتی و ارتباطی و نیز ایجاد سازوکار مناسب رسانه

سازی را به عنوان راهبردهای اساسی مدنظر قرار داده بود. در همین راستا،  فرآیند جهانی

المللی  گرایی در سطح ملی و بین رهنگ و گفتگو و منطقهبسترسازی مطبوعات به منظور تعمیم ف

تالش دولت خاتمی از همان آغاز بر . معنا و مفهومی تازه و ضرورتی انکارناپذیر پیدا کرده بود

آزادی بیان، بهبود و اصالح تعامل مردم در جامعه، شکوفایی و پویایی فرهنگی و اجتماعی، احترام 

خبرنگاران، توجه ویژه به حقوق شهروندی و آزادی رسانه و  ویژه نظرات و اشخاص به  به همه

های مختلف، استقبال از  این سیاست، تحمل دیدگاه  مطبوعات معطوف شده بود. نتیجه

های رقیب و تأکید دولت بر نقش نظارتی تمامی افراد بود. تقویت نقش نظارتی آحاد  دیدگاه

گویی به عنوان اولویت اول در  راستا، پاسخطلبید که در همین  گویی را می جامعه، لزوم پاسخ

مشی دولت اصالحات تعریف شده بود. بدیهی است که در چنین شرایطی، ابعاد مختلف نظارت 

رسانی دقیق  های مبتنی بر اطالع توان شاهد تشدید فعالیت یابند و می ها فرصت ظهور می رسانه

تحقیق و تفحص و پیگیری امور مختلف ها به امر  بخشی به مردم و ورود رسانه به منظور آگاهی

ای از قدرت است که در آن مسؤولیت و  گیری تعریف تازه اجتماعی بود. این به معنای شکل

 گویی اصل اساسی است. پاسخ

 نقاط قوت و ضعف دولت اصالحات .4جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 شکستن انحصار مطبوعات دولتی

 ای در جامعه ارتقای سطح سواد رسانه

  ایجاد فضای آزادی بیان، منطقی و قانونی در عرصه

 مطبوعات

 ایجاد فضا برای تأثیرگذاری مطبوعات در تحوالت اجتماعی

های  بخشیدن هویت، مقبولیت و مشروعیت جهانی به رسانه

 داخلی

ای و نهادهای مطبوعاتی  نگاری حرفه گیری روزنامه شکل

 مستقل

عدم تداوم مسیر اولیه و تحمیل نوعی خودسانسوری 

 نگاران روزنامه به

 خطوط قرمز )در اواخر دولت(  دامنه  توسعه

مطبوعات با تمایالت   گونه صدور مجوز و رشد قارچ

 جناحی و نه ملی

قائل شدن نقش حزبی برای مطبوعات و فراهم شدن 

 سوء  زمینه

 ای سیاستمداران از ژورنالیسم حرفه  سوءاستفاده

ناامید شدن بخش مهمی از مخاطبان از کارآیی 
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 نقاط ضعف نقاط قوت

برای مشارکت ایجاد نشاط و امید سیاسی و بستر مناسب 

 جامعه

 گیری های مناسب تصمیم فراهم آوردن زمینه

 تحمل دولت و شنیدن نظرات مخالفان  ارتقای آستانه

 تعدیل اپوزیسیون رادیکال از طریق ایجاد فضا در رسانه

های  های متعدد در خصوص فعالیت نامه تدوین آیین

 مطبوعاتی

  مطبوعات در عرصه

 اصالحات فرهنگی و اجتماعی

 نیافتگی حقوق سایبر و حقوق مالکیت معنوی توسعه

 ثباتی مدیریت )در معاونت مطبوعاتی( بی

های  های مخابراتی با سیاست عدم هماهنگی سیاست

 مطبوعاتی

های قبلی  نقد مبانی تئوریک حاکم بر گفتمان دولتنژاد مبتنی بر  اما گفتمان سیاسی احمدی

های گذشته به فراموشی سپرده  بود. وی مدعی بود که حرکت به سوی تحقق عدالت در دولت

گرا رویکرد کامالً متفاوتی با دولت قبلی اتخاذ و به  در دولت اصولشده است. به همین دلیل، 

ای نظام، بر عدالت توزیعی تأکید  رسانه های دلیل مطابقت بیشتر رویکرد این دولت با سیاست

-فکری و سیاسی این دولت به جریان راست  چون پیشینه (.133: 1387)موالنا، بیشتری شد 

داخلی و   مند به تحقق جدی بنیادگرایی در عرصه اول عالقه  گشت، او در درجه رادیکال برمی

براندازی نظم و نسق موجود جهانی بود و معتقد بود که لیبرالیسم و دموکراسی به سبک غربی 

گرا اهمیت خاصی  ند. در همین راستا، دولت اصولهای انسانی کمک ک قادر نیست به تحقق آرمان

آمد.  های اجتماعی درمی برای نشریات چاپی قائل بود و از در مخالفت با فضای مجازی و شبکه

ها نسبت به  های اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی بوده و اعمال کنترل بر آن چراکه شبکه

ن دولت تأکید بر اجرای مهندسی چنین، در ای تر بود. هم مطبوعات و نشریات چاپی مشکل

های  مطبوعات و شبکه  تر شدن اختیارات دولت در حوزه فرهنگی بود که این به مفهوم گسترده

گرا بر توزیع صدور مجوز نشریات در سطح  گردید. تأکید دولت اصول اجتماعی، محسوب می

ن امر یکی از نقاط ها شد. اگرچه ای استانی و شهرستانی، موجب اقبال به نشریات در شهرستان

رغم رشد کمی سریع، بسیاری از این نشریات از نظر امکانات  شود، اما علی قوت دولت محسوب می

ها و  گیری از سبک ای، خبرنگار ماهر و متخصص، بهره ای حرفه ویژه ساختار رسانه افزاری به نرم

سی بودند. از سوی های اسا خبرنگاری و ... دچار ضعف  ای در حوزه های جدید و حرفه تکنیک

های  بیشتر شبکه  جهانی وب و توسعه  دیگر، شروع به کار این دولت، با رشد و گسترش شبکه

های اجتماعی  اجتماعی همراه بود. به دلیل نوبنیاد و وارداتی بودن اینترنت، غیر بومی بودن شبکه

نگرانی و گاهی با سردرگمی ارتباط، دولت در ابتدا با ترس و  ویژه فقدان قوانین جامع در این  و به
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، دو راهبرد در این  گرایانه به تعامل با آن پرداخت، لیکن به مرور زمان و با توجه به رویکرد اصول

( راهبرد فیلترینگ و مسدودسازی: در این راهبرد، گفتمان اصلی ضرورت 1ارتباط مطرح شد: 

، کنترل و نظارت و ضرورت وجود فیلترینگ هوشمند یا محتوایی بود و بر ضرورت امکان پایش

های اجتماعی  اندازی شبکه ( راهبرد جایگزینی یا راه2شد.  زا تأکید می های آسیب حذف قابلیت

میان گروهی بود که به لزوم حمایت و   چالش  مجازی داخلی/ جایگزین: این راهبرد عرصه

ای دیگر که در  عده های مختلف و دولت تأکید دارند و ها توسط سازمان پشتیبانی از این رسانه

های اسالمی بودند. این دو  های اجتماعی جایگزین و منطبق با فرهنگ و ارزش تأثیر رسانه  اندیشه

های نهم و دهم به اجرا درآمد. در ارتباط با سیاست  زمان در طول دولت راهبرد به صورت هم

ملی   بال آن، شبکهو به دن 1384توان به طرح ایجاد اینترنت ملی در سال  جایگزینی نیز می

های اجتماعی ایرانی مانند  اندازی برخی شبکه اشاره کرد. تأسیس و راه 1389اطالعات در سال 

 کلوب، بالگفا، میهن بالگ و ... در این راستا بود.

 گرا نقاط قوت و ضعف دولت اصول .5جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 فرهنگ انقالب اسالمی در مطبوعات  اهتمام به اشاعه

ای با مطبوعات کشورهای  های رسانه گسترش همکاری

 اسالمی

)عدالت توزیعی( و  حمایت نسبی از مطبوعات محلی 

 گرایی در صدور مجوز نشریات تخصص

 نگاران بندی مطبوعات و روزنامه طراحی نظام رتبه

جلب مشارکت اصحاب مطبوعات برای تدوین نظام جامع 

 ای رسانه

 قوانین و مقررات ساماندهی صدور مجوز با تدوین

 ملی اطالعات  طرح ایجاد اینترنت ملی و شبکه

های الکترونیکی و افزایش ضریب نفوذ  گسترش رسانه

 اینترنت

خطوط قرمز در نشریات و تحدید تولید،   دامنه  توسعه

 توزیع و

های  دسترسی آزاد به اطالعات به دلیل محدودیت

 سیاسی و حقوقی

ای و عدم  ژورنالیسم حرفهسیاستمداران از   سوءاستفاده

 ای توجه به ژورنالیسم حرفه

 ثباتی مدیریت )در معاونت مطبوعاتی( بی

 های وابسته های دولتی به روزنامه تخصیص آگهی

های دولت در  ها و برنامه نامشخص بودن سیاست

 خصوص فضای مجازی

های فیلترینگ در مخالفت با نیازهای  اتخاذ سیاست

 کاربران

های اجتماعی بومی به حمایت  بکهوابستگی شدید ش

 دولت
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 گیری بحث و نتیجه

زمان عوامل مختلف ارادی و ساختاری به شکلی فرآیندوار تأکید  ها باید به تأثیر هم در بررسی دولت

سیاسی   سو در قالب ساختار سیاسی نظام و از سوی دیگر تحت تأثیر اراده کرد. این فرایند از یک

  های ساختاری در عرصه ای از نظم ها تحت تأثیر مجموعه در واقع، دولتگیرد.  ها شکل می دولت

ای جمهوری اسالمی ایران تجلی ساختاری  داخلی سیاست رسانه  داخلی و خارجی قرار دارند. عرصه

باشد: ایدئولوژی نظام سیاسی )ملهم از مبانی دینی و اسالم شیعی و  است که متأثر از موارد زیر می

گذاری )رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  مینی )ره((، نهادهای کالن سیاستامام خ  اندیشه

شورای عالی انقالب فرهنگی و سایر نهادهای زیر نظر رهبری که اسناد باالدستی را تعیین و ابالغ 

اجتماعی نظام سیاسی   گذاری )مجلس شورای اسالمی(، عرصه ریزی و قانون برنامه  کنند(، عرصه می

های مصوب  اجرایی و جایگاه دولت )اجرای قوانین و عمل در چارچوب برنامه  و عرصه )آرای مردم(

شدن )ساختار جهانی و نظام  ها متأثر از امر جهانی خارجی نیز دولت  توسط مجلس(. در عرصه

هرم سیاسی )یعنی مردم جامعه( و نیز نهادهای   باشند که از طریق تأثیر بر قاعده الملل( می بین

(. 19: 1391گذارد )عاملی،  ها تأثیر می جهان )سازمان ملل و نهادهای وابسته( بر دولتقدرت در 

های  کارگزاران دولت، مبتنی بر معانی ذهنی، نیات و گفتمان  بعد دیگر، عوامل ارادی است که اراده

  صههای متفاوت در عر های سیاسی مختلف با اندیشه ها و گروه سیاسی خاص آنها است. اصوالً جریان

کنند اهداف و  دولت محل ظهور کارگزاران مختلفی است که تالش می  اند. عرصه دولت حضور داشته

 پیش ببرند. های مورد نظر خود را به گیری جهت

گیری،  با توجه به ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران و سطوح و تعدد مراکز تصمیم

گیرند و  گذاری نهادی شکل می ل سیاستبروندادی نهادی هستند که در مد  ها به مثابه سیاست

شود. در امر پیگیری، نظارت و  ها نیز می مشی ها موجب تغییر در خط هرگونه تغییری در آن

، با یکدیگر   های زمانی متغیر ه ر باز های مختلف و د ر عرصه ی د ستی، افراد متعدد  اجرای اسناد باالد

نبال   های خاص خود را د ها و دغدغه اشت داف، منافع، بردارند. لکن هر یک از این افراد، اه  تعامل د

گذاری در این حوزه است. این مسئله به نبود الگوی  کنند که این امر یکی از معایب سیاست می

گردد. از  ها بازمی ها و برنامه مشخص، فقدان تفکر سیستمی و عدم توجه به آثار و نتایج تصمیم

ر تدوین  نفعان د ذی  خالت بایسته و شایسته جرای اسناد، عدم در تدوین و ا ها د ترین آسیب مهم

ر مورد آن است. این در حالی است که  آن، نداشتن مقبولیت و نبود اتفاق و اجماع نظر د

سازی،  سازی و همسوسازی نیروهای اجتماعی، همگن کارکردها و تأثیرات رسانه، اعم از فعال
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فرهنگی   پذیری، تبلیغ، راهنمایی و راهبری، توسعه هنگبخشی، افزایش تعلق اجتماعی، فر آگاهی

ای دخالت  کننده توانند به نحو مؤثر و تعیین و اقتصادی، نظارت بر افکار عمومی و ... همگی می

 داشته باشند.

توان از  اند که می های بعد از انقالب باور داشته بر اساس الگوی نظری میگدال، عموماً دولت

  داری بدون مشارکت مردم زد. طبق این الگو، جامعه به تغییرات دامنه طریق قدرت دولت دست

در دولت خاتمی با مرکزیت  ضعیف ایرانی برای رهایی از انفعال، دولت اصالحات را به وجود آورد؛

گردآوری و  ،های تولید یافتن دانایی و دگرگونی بنیادی ساختار عملکرد و فنّاوری به شیوه

سازی و مصرف اطالعات، ارکان مختلف  مدیریت پردازش، اشاعه، آماده دهی و دریافت، سازمان

جامعه ناگزیر تحوالت عمیقی را شاهد بود و جامعه در متن یک انقالب اطالعاتی توفنده قرار 

دهد و چنانچه پارسونز نیز  فکر و فرهنگ رخ می  ترین تأثیر انقالب اطالعات در حوزه گرفت. ساده

های حقوق، سیاست و اقتصاد نیز سرایت خواهد  تغییر در فرهنگ به عرصهاشاره نموده است، این 

توان در رشد باالی اقتصادی، باز شدن فضای سیاسی، ظهور و بروز  کرد. نمود این امر را می

نظران فرارسیدن بهار مطبوعات  هایی که فرصت بیان نداشتند و به تعبیر برخی صاحب اندیشه

قبال آحاد جامعه از مطبوعات و رسیدن تیراژ مطبوعات به بیش از دو ای که ا گونه مشاهده کرد. به

میلیون نسخه، در مقطعی، تأییدی بر این مدعاست. البته نباید نقش فنّاوری و رشد سریع 

های اجتماعی اولیه، توانست نقش مؤثری در  گیری از شبکه اینترنت را نادیده گرفت که با بهره

وی با برداشتی که از دولت داشت، تمام قوی و نوپا داشته باشد. مدنی   دادن به یک جامعه  شکل

سیاسی )در قالب آزادی   گیری احزاب و توسعه تالشش را برای تأسیس نهادهای مدنی و شکل

اندیشید؛ اما روند امور نشان داد که  گو می ها و آزادی بیان( کرد. او به دولت پاسخ رسانه

وی گو است.  یست و دولت مقتدر یکی از الزامات دولت پاسخگویی صرفاً در اختیار دولت ن پاسخ

عمومی، راه دموکراسی را هموار کند. او غافل از این بود که   تر کردن حوزه سعی داشت با گسترده

بالغ صورت   جای الگوبرداری از جوامع باز، حرکت از جامعه شکننده به جامعه بهتر آن است که به 

شکننده و بالغ، حفظ امنیت و پرهیز از آشوب و خشونت است.   جامعهگیرد. معیار تمایز این دو 

داده در دولت اصالحات چیز دیگری را نشان داد. دولت اصالحات  های رخ اما حوادث و جریان

های  راحتی توسط جناح و گروه ای که امنیت آن به بالغ را طراحی کند. جامعه  نتوانست جامعه

گرایی سر کار آمد که  شکننده دولت اصول  . از همین جامعهمخالف دچار آسیب و تالطم نشود

های قبلی برآمد و منتقدین را متهم به گمراه کردن جامعه با ابزار آزادی بیان  درصدد نفی دولت
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ها در افکار  این شبکه  های اجتماعی و تأثیر بسیار گسترده زمان شدن گسترش شبکه کرد. هم

های  ای منسجم در خصوص شبکه های رسانه یاستحال فقدان س عمومی جامعه و درعین

گرا با  اجتماعی، نوعی سردرگمی پیش آورد که به ابزار مناسبی برای ابراز مخالفت دولت اصول

منتقدین تبدیل شد. این دولت با اتخاذ رویکرد مسدودسازی و فیلترینگ، باعث ایجاد شکاف بین 

گر و  افت. چراکه اگر میان حکومت مداخلهمدنی و دولت شد و شکنندگی جامعه تداوم ی  جامعه

 شود. مدنی منتقد شکاف افتد، فضای عمومی به مفهوم هابرماسی آن تخریب می  جامعه

ای قوی )اما نوپا و شکننده(  گرا دولتی ضعیف در برابر جامعه میگدال، دولت اصول  طبق نظریه

دهی را ندارد و ناگزیر،  یج و سازمانای جامعه، توان بس بود؛ زیرا این دولت در برابر ساختار شبکه

توان گفت با رشد  کند. درواقع می نشینی می های خود عقب از اجرائی و عملیاتی کردن برنامه

جامعه سخت و غیرقابل نفوذ شده است. در   های اجتماعی، پوسته کمی و کیفی مطبوعات و شبکه

ه نفع دولت و ملت باشد و نه به نفع های ناخوشایندی رخ دهد که نه ب تواند اتفاق این شرایط می

ها برای اجرای تصمیمات خود به نهادهای سخت و  جریان آزاد اطالعات. در این وضعیت دولت

ساخته پناه خواهند برد؛ که  های دولت های امنیتی و انجمن کارآمدی همچون نظامیان و دستگاه

)ازجمله مسدودسازی و فیلترینگ،  های انضباطی و امنیتی این به معنای اعمال ناخواسته فنّاوری

 اندازی ارتش سایبری، افزایش نهادهای ناظر و ...( است. راه

سال عملکرد  16گیرد و طی  که اجرای سیاست در یک توالی زمانی صورت می با توجه به این

نظران، شاهد یک روند پاندولی  های متفاوتی داشته است، به تعبیر برخی صاحب ها چرخش دولت

های کامالً متفاوت و بعضاً متضاد در هر دو  بینی ها و جهان البته این مسئله به سیاست هستیم.

اصولگرایی به دست یافتن به   های دوره شود. بدین گونه که مثالً اگر سرمقاله دوره مربوط می

اصالحات چنین چیزی   های دوره شود، در سرمقاله ای تأکید فراوانی می آمیز هسته انرژی صلح

گیری  تنها به تداوم شکل ای نه های رسانه شود. این گسست و عدم تداوم در سیاست ده نمیمشاه

شود که از این  شود، بلکه منجر به هدر رفتن منابع، زمان و انرژی می قوی منجر نمی  جامعه

مهم توجه داشت که   شود. باید به این نکته یاد می« مدت کوتاه  جامعه»خصلت جامعه به عنوان 

های اجتماعی(  های اصالحات و اصولگرا در باب رسانه )مطبوعات و شبکه رویکرد دولت اگرچه

ای نظام جمهوری  های رسانه متفاوت بوده است، ولی خط سیر حرکت برای اجرای سیاست

به مسیر ترسیم گردیده   محوری و وابسته اسالمی ایران، حول یک محور با رویکرد نهادی و دولت

های متناوب و متفاوت در این  توان در رویکرد این دو دولت به آهنگ می است و فقط تفاوت را
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زمینه دید که برخی محصول تفکر و برخی محصول شرایط اجتماعی و سیاسی است. در این 

  گامی برای تولید )در دولت اصالحات( و عدالت به مثابه  راستا، شعار توسعه سیاسی به مثابه

تواند تفسیر گردد و گواه این  ای می رسانه  لگرا( در عرصهگامی برای توزیع )در دولت اصو

 ها و ... ذکر کرد. توان رشد کمی و گسترش آن در شهرستان موضوعات را می

 پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی

های این پیچ،  ترین پیشران نظران معتقدند جهان امروز در پیچ تاریخی است که مهم صاحب

بوم فضای  آفرین و پیدایش زیست عنوان یک فنّاوری تحول  ارتباطات، بهاطالعات و  آوری  فن

بوم منطبق با این شرایط، پشنهادات پژوهشی  ای است؛ بنابراین، برای دستیابی به زیست رسانه

 گردد: ذیل ارائه می

 های دولت یازدهم و  شده با عملکرد و برنامه های بررسی ای و عملکرد دولت های رسانه سیاست

 ها مشخص گردد. زدهم )دولت اعتدال( تطبیق و نقاط قوت و ضعف آندوا

 ویژه  ای نظام جمهوری اسالمی ایران، به های رسانه میزان اقبال جامعه نسبت به سیاست

های اجتماعی )فیلترینگ و مسدودسازی، جایگزینی و ...( بررسی و ضمن تعیین تبعات  شبکه

 ب ارائه گردد.ها، راهکارهای مناس هرکدام از این سیاست

 های اعمالی صورت گرفته و با  پژوهش جامعی در خصوص میزان پراکندگی یا تمرکز سیاست

 مدت و بلندمدت ارائه گردد. مدت، میان پژوهی، راهبردهای کوتاه رویکرد آینده

 ای جمهوری اسالمی ایران بررسی و تأثیر این  های رسانه نقاط قوت و ضعف سیاست

 مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشخص شود.های  ها در عرصه سیاست

 ای، پژوهشی با عنوان بررسی  دولت در نظام رسانه   جهت ترسیم مدل جامعی از میزان مداخله

یافته  توسعه و توسعه ای جمهوری اسالمی ایران و کشورهای درحال تطبیقی نظام رسانه

 صورت گیرد.

 ،یکپارچه  ضمن هماهنگ کردن شبکه در راستای قانونمندسازی فضای مجازی و مطبوعاتی  

ای در کشور، نسبت به تعریف صریح و دقیق نقش و جایگاه نهادهای  رسانه گذاری  سیاست

گیری و تفکیک نقش هرکدام  چنین، تعیین سطوح تصمیم گذار، مجری و ناظر و هم سیاست

ای، با  سلیقه از آنان اقدام و در جهت توجه به حکمرانی الکترونیکی و برخورد قانونی و نه
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بیانیه ارزش و مسیر حرکت   های ناشی از فضای مجازی حرکت شود. تهیه و ارائه آسیب

 شود. جمهوری اسالمی ایران برای رسانه، گام مؤثری در این راستا تلقی می

 ای جمهوری اسالمی ایران، نهادی به عنوان  های رسانه تفسیری واحد از سیاست  برای ارائه

نظران( تعیین  گذاران، مجریان و ناظران و نیز صاحب تشکل از سیاستها )م مفسر سیاست

ها،  های متفاوت و گاهاً متناقض از این سیاست ها برداشت ای که با تغییر دولت گونه گردد. به

 منجر به تشتت و پراکندگی نشود.

 گری گری و تسهیل ای کشور باید در راستای تنظیم گری در نظام رسانه دولت بجای تصدی 

گری فراتر از مفهوم اقتصادی و شامل انواع  گام بردارد؛ چراکه در نظام حکمرانی نوین، تنظیم

مداخالت دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت، تأمین منافع عمومی در ابعاد مختلف 

تقویت بخش   سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی کاربرد دارد؛ بنابراین، باید در زمینه

 های اجتماعی اقدام شود. اندازی رسانه اعم از مطبوعات و شبکه هرا  خصوصی در عرصه

 عدم رغبت مخاطبان مطبوعات و کاهش   معتقدند علت عمده  رسانه  نظران عرصه صاحب

گرایی فناورانه بوده  ها، بیشتر فناورانه و اقتصادی است. این امر به معنای جبر شمارگان آن

این خصوص تدبیر نمایند و در کنار توجه به گری در  ها باید در راستای تنظیم دولت

های اجتماعی را به عنوان یک حقیقت پذیرفته و در راستای  مطبوعات، اقبال مردم به شبکه

 گیرد.  ای جامعه اقدامات مؤثری صورت ارتقای سطح سواد رسانه

 می های نظام جمهوری اسال توانند به عنوان ابزاری برای بسط آرمان های اجتماعی می شبکه

سازی اطالعات،  الملل قلمداد شده و در جهت شفاف ای و بین های منطقه ایران در عرصه

ی ارتباط با  ترویج فرهنگ ملی و تقویت فرهنگ بومی )سبک زندگی اسالمی ایرانی(، برقرار

 برداری قرار گیرد. مخاطبان کشورهای دوست و همسایه مورد بهره
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