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 بیان مسئله
ــزان  ــت می ــب و اف ــش مخاط ــران کاه ــا بح ــت ب ــه اس ــک ده ــران ی ــات ای مطبوع
مرجعیــت خــود در نظــام رســانه ای کشــور مواجــه شــده  اســت. ســال ١٣٩٨ یکــی 
از ســال هایی بــود کــه ایــن رونــد روبه نــزول بــا شــدت بیشــتری پیــش رفــت. دالیــل 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی متعــددی بــرای تشــریح اینکــه چــرا مطبوعــات بــه 
چنیــن وضعیتــی دچــار شــده  اســت وجــود دارد کــه در ایــن گــزارش مهم تریــن آن هــا 
ــز از  ــد و برخــی نی برشــمرده می شــوند. برخــی از ایــن دالیــل درون ســازمانی بوده ان
ــر گذاشــته اند.  ــر نهــاد مطبوعــات در کشــور تأثی ــرون ســازمان های مطبوعاتــی ب بی
امــا پیــش از شــرح ایــن دالیــل،  بایــد بــه مســئلۀ کالن مطبوعــات در ایــران اشــاره کــرد 

و بعــد بــه ریشــه های ایجــاد ایــن مســئله پرداخــت.
ســال ١٣٩٨ ســالی بــود کــه در میــان روزنامه نــگاران نشــریات چاپــی و همچنیــن 
در میــان مخاطبــان مطبوعــات، بیش ازپیــش ایــن زمزمــه درگرفــت کــه «مطبوعــات 
در حــال زوال انــد». اتفاقاتــی کــه در ســال ١٣٩٨ رخ داد، از ســیل نــوروز گرفتــه تــا 
حــوادث آبان مــاه و ســقوط هواپیمــای مســافربری اوکراینــی، ســبب شــد بســیاری از 
کارشناســان رســانه ای بــه ازدســت رفتن مرجعیــت مطبوعــات اشــاره کننــد و بگوینــد 
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دیگــر ایــن نــوع رســانه در میــان مــردم اثرگــذار نیســت یــا اثرگــذاری آن تــا حــد بســیار 
ــکل  ــا مش ــات ب ــیاری از مطبوع ــر، بس ــوی دیگ ــه اســت. از س ــادی کاهــش یافت زی
اقتصــادی شــدیدی مواجــه شــدند کــه ناشــی از کاهــش فــروش و افزایــش قیمــت 
ــت  ــف مرجعی ــه تضعی ــود. مشــکل اقتصــادی ب ــازار ب ــذ در ب ــود کاغ ــد و کمب تولی

خبــری نیــز افــزوده شــد و اثرگــذاری مطبوعــات را دوچنــدان کاهــش داد. 
ــه وضعیــت مطبوعــات در ســال ١٣٩٨ و روندهــای آن  در ایــن گــزارش، کــه ب
ــدا ســعی شــده اســت مســئلۀ اصلــی مطبوعــات در  ــردازد، ابت در ســال ١٣٩٩ می پ
ایــران و عللــی کــه در ایجــاد آن نقــش داشــته اند تشــریح و تبییــن شــوند. ایــن کار بــا 
مــرور رویدادهــای ســال ١٣٩٨ صــورت می گیــرد، امــا از مــرور صــرف رویــداد بــه 
تحلیــل وضعیــت مطبوعــات می رســد. ســپس مســائل اقتصــادی مطبوعــات بررســی 
می شــود و نــگاه ســنتی بــه مطبوعــات شــرح داده می شــود. در انتهــا نیــز راهکارهایــی 
سیاســتی بــرای حــل مســئله مطــرح می شــوند و بــه ایــن ســؤال پاســخ داده می شــود 

کــه در ایــن میــان، از دولــت چــه کاری بــرای توســعۀ مطبوعــات برمی آیــد.  
آنچــه می تــوان مســئلۀ اصلــی مطبوعــات در ســال ١٣٩٨ دانســت «رو بــه زوال 
بــودن مطبوعــات» بــه  معنــای دقیــق کلمــه اســت. مطبوعــات ایــران، کــه در ســال های 
اخیــر ســیر نزولــی خــود را طــی کــرده، در انتهــای ســال ١٣٩٨ بــه جایــی رســید کــه 
می تــوان گفــت آســتانۀ نابــودی آن  بــود. زوال، کــه در اینجــا بــدان اشــاره می کنیــم، در 
لغــت عــالوه بــر اینکــه بــه  معنــی نابــودی و نیســتی اســت، معنــای نقصــان و کاهــش 
و همچنیــن غــروب ســتاره ها را هــم در خــود دارد (انــوری، ١٣٨٢: ٣٩٠٠).
مطبوعــات ســتاره هایی بودنــد کــه تــا یــک دهــۀ پیــش بســیار می درخشــیدند و بــر 
افــکار عمومــی تأثیــر عمیــق داشــتند، امــا نزدیــک بــه یــک دهــه اســت کــه رو بــه افول 
می رونــد. بنابرایــن وقتــی می گوییــم مطبوعــات رو بــه زوال انــد، لزومــاً بدیــن معنــی 
نیســت کــه در آینــدۀ نزدیــک از بیــن خواهنــد رفــت و اثــری از آن هــا باقــی نخواهــد 
ــد کــه  ــد، بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه مطبوعــات در مســیری حرکــت می کنن مان
انتهــای آن سراشــیب ســقوط اســت و اگــر قصدمــان احتــراز از ایــن ســقوط اســت 
ـــ بایــد ایــن مســیر را  ـــ  زیــرا چنیــن ســقوطی خســرانی بــزرگ بــرای کشــور دربــرداردـ  ـ
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تغییــر دهیــم. بدیهــی اســت در مطبوعــات ایــران، کــه بســیاری از متغیرهــای آن در 
دســت نهادهــای دولتــی و حاکمیتــِی فراتــر از مطبوعــات اســت، ایــن تغییــرِ مســیر 
تنهــا از عهــدۀ مطبوعــات برنمی آیــد، بلکــه سیاســت گذاران و نهادهــای نظارتــی نیــز 

بایــد در ایــن راه بــا جدیــت و حســن نیــت بکوشــند. 
ــی  ــد دالیل ــاده اســت می توان ــیبی ســقوط افت ــه سراش ــات ب ــرا مطبوع ــه چ اینک
داشــته باشــد، همچــون: دخالــت نظــام سیاســی در فعالیت هــای مطبوعاتــی، 
بــا  قهــری  برخوردهــای  رســانه ها،  عملکــرد  در  شــدید  محدودیت هــای 
روزنامه نــگاران، ســاختار بســیار قدیمــی قانــون مطبوعــات، حرفــه ای نبــودن بخــش 
ــه روز کــردن نــوع  ــرای ب ــگاران، تالش نکــردن مطبوعــات ب قابل توجهــی از روزنامه ن
روزنامه نــگاری و شــیوۀ ارائــۀ محتــوای خــود، ضعیــف نگــه داشــته شــدن مطبوعــات 
از لحــاظ اقتصــادی، بحران هــای ســخت افزاری همچــون بحــران کاغــذ، تغییــر 
ذائقــۀ مخاطــب و رونق گرفتــن رســانه های جایگزیــن. برآینــد چنیــن عللــی باعــث 

ــود. ــته ش ــات به شــدت کاس ــدگان مطبوع ــداد خوانن ــده اســت از تع ش
در حــال حاضــر، طبق مشــاهدات میدانــی در تهــران، در دکه های مطبوعــات حدود 
٢٠ عنــوان روزنامــه و بــه همیــن تعــداد نیــز مجلــه بــه فــروش می رســد. تیــراژ روزنامه هــا 
در بهتریــن حالــت از ٣٠ هــزار نســخه فراتــر نمــی رود (انصاف نیــوز، ١٣٩٨). در ســال 
١٣٩۶ کــه اوضــاع مطبوعــات نســبت بــه حــال حاضــر خیلــی بهتــر بــود و بحــران کاغــذ 
و تــورم و افزایــش شــدید قیمــت ارز مشــکالت مضاعــف بــرای مطبوعــات درســت 
نکــرده بــود، معــاون امــور مطبوعاتــی وقت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی میــزان کل 
تیــراژ مطبوعــات در کشــور را ٨٠٠ هــزار نســخه اعــالم کــرد و افــزود نیمــی از آن هــا نیــز 
برگشــت می خــورد (خبرآنالیــن، ١٣٩۶). ایــن ارقــام بــرای تیــراژ مطبوعات در مقایســه 
بــا جمعیــت بیــش از ٨٠ میلیون نفــری ایــران بســیار پاییــن اســت و عمــًال نشــان می دهد 
از نظــر کّمــی مطبوعــات جایــگاه بســیار پایینــی در نظــام رســانه ای کشــور دارد. امــا ایــن 
جایــگاه از نظــر کیفــی و میــزان ارجاعــات حرفــه ای، تــوان تولیــد نیروهــای رســانه ای و 
تشــکل یابی همچنــان چشــمگیر اســت و بایــد تالش کــرد، در کنــار اینکــه جایگاه کیفی 

مطبوعــات ارتقــا یابــد، وضعیــت کّمــی آن هــا نیــز در کشــور بهتر شــود.
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مقدمه
مطبوعــات ایــران بیــش از ١٨٠ ســال تاریــخ و ســنت را بــا خــود همــراه دارد و بــرای 
گزارشــی از وضعیت مطبوعات در ســال ١٣٩٨ الزم نیســت همۀ تاریخ را از ابتدا مرور 
ــر  ــر و رویدادهــای پررنگ ت ــۀ ایــن گــزارش می آیــد جنبه هــای مهم ت کــرد. آنچــه در بدن
مطبوعــات در شــرایط فعلــی اســت کــه بیــش از دیگــر جنبه هــا در ایجــاد اوضــاِع رو بــه  
زوال مطبوعــات اثرگــذار بوده انــد. ضمــن اشــاره بــه ایــن جنبه هــا، اتفاقــات ســال ١٣٩٨ 

و فروردیــن ١٣٩٩ نیــز در پیونــد بــا مطبوعــات مــرور خواهنــد شــد.
ــی مســائل  ــه دو دســتۀ کل ــوان ب ــع، مشــکالت مطبوعــات در کشــور را می ت درواق
برون ســازمانی و درون ســازمانی تقســیم کرد؛ البته این دو دســته در بخشــی از موارد نیز 
همپوشــانی دارنــد. مســائل برون ســازمانی، کــه باعــث می شــوند مطبوعــات اســتحکام 
و قــدرت و مرجعیــت کافــی بــرای پیشــرفت و توســعۀ کشــور نداشــته باشــد، از ســاختار 
حقوقــی بســیار قدیمــی نشــریات شــروع می شــوند و بــه برخوردهــای شــدید قضایــی با 
روزنامه نــگاران و مدیــران مســئول مطبوعــات طــی دو دهــۀ اخیــر می انجامنــد. تقریبــاً 
تمــام روزنامه نــگاران مطبوعــات بــا گرایش هــای متنــوع سیاســی ابــراز می کنند نشــریات 
کشــور در بیــان مســائل و مشــکالت با محدودیت هــا و خط قرمزهایــی مواجه اند که کار 
عملــی روزنامه نــگاری را بــا اختــالل مواجــه می کننــد. از ســوی دیگــر، رکــود اقتصــادی 
حاکــم بــر ســال های اخیــر باعــث شــده اســت بــازار مطبوعــات مــدام کاهــش پیــدا کنــد 
و فرهنــگ شــفاهی مــردم نیــز بی میلــی بــه خوانــدن نشــریات مکتــوب را دوچنــدان کرده 
اســت. مشــکالت درون ســازمانی مطبوعــات نیــز، کــه باعــث شــده مطبوعــات رشــد 
ــی، چــه در  ــودن ســطح حرفه ای گرای ــن  ب ــه را نداشــته باشــد، از پایی ــا زمان متناســب ب
فعالیــت ســنتی مطبوعاتــی و چــه در انطبــاق خــود بــا تغییــرات فناورانــۀ ارتباطــی، آغــاز 
می شــوند و بــه تجربــه نداشــتن مدیــران مســئول و تــالش آن هــا بــرای زدوبنــد سیاســی و 
اقتصــادی و همچنیــن کمبــود ابتــکار عمــل بــرای گرفتن ســهم بــازار در فضــای مجازی 
ــن ســخت افزارهایی همچــون  و ضعــف اقتصــادی در ســرمایه گذاری و بحــران تأمی
کاغــذ ختــم می شــوند. مجمــوع چنیــن مشــکالتی باعــث شــده اســت مطبوعــات ایــران 
بــه نهــادی کــه نماینــدۀ مــردم باشــد و چشــم و گــوش و دیده بــان جامعــه بــه حســاب آیــد 
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تبدیــل نشــود. بنابرایــن مخاطبــان از مطبوعــات روی گــردان می شــوند و بــه رســانه های 
جایگزیــن گرایــش پیــدا می کننــد کــه مخاطــرات خــاص خــود را دارد.

در ایــن بخــش از گــزارش فرهنگــی ســال ١٣٩٨ تــالش شــده مهم تریــن 
مشــکالتی کــه در بــاال برشــمرده شــده در کنــار برخــی رویدادهــای مهــم ســال ١٣٩٨ 
شــرح داده شــوند. بنابرایــن ابتــدا بــه مشــکالت حرفــه ای مطبوعــات اشــاره می کنیــم، 
ســپس مشــکالت فعلــی اقتصــاد مطبوعــات تشــریح می شــوند و بعــد از آن بــه 
ــم و  ــال می شــوند می پردازی ــات اعم ــای مطبوع ــر فعالیت ه ــه ب ــی ک محدودیت های
در انتهــا، بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنیــم کــه ترکیــب ایــن مشــکالت به عــالوه نــگاه 
ســنتی بــه مطبوعــات باعــث شــده اســت شــرایط کنونــی در عرصــۀ رســانه های چاپی 
بــه وجــود بیایــد. تأکیــدی نیــز بــر ایــن نکتــه خواهیــم کــرد کــه ســابقۀ اتفاقــات و 
برخوردهایــی کــه در دو دهــۀ گذشــته بــرای مطبوعــات و روزنامه نــگاران رخ داده انــد 

در ایجــاد ایــن وضعیــت نقــش پررنگــی داشــته اند.

مشکالت حرفه ای مطبوعات 

در ســال ١٣٩٨، بارهــا بحــث ضعف هــای حرفــه ای مطبوعــات پیــش کشــیده 
شــد. ســالی کــه گذشــت ســالی پــر از بحــران بــود و هــر بــار کــه یــک بحــران پیــش 
ــه  ــز نواخت ــت بحــران زده می شــد، مطبوعــات کشــور نی ــی از مدیری ــد و حرف می آم
ــت بحــران  ــای مدیری ــی از جنبه ه ــه ای در بحــران یک می شــدند. اطالع رســانی حرف
اســت و مطبوعــات مــدام متهــم می شــد بــه اینکــه نمی توانــد اطالع رســانی صحیــح 
ــه گــردن  را در بحران هــا انجــام دهــد. گاهــی همــۀ ضعف هــای مدیریــت بحــران ب
مطبوعــات می افتــاد یــا در عملکــرد ضعیــف مطبوعــات برجســته می شــد. در 
ــا مــرور تاریخــی رویدادهــای مهــم ســال ١٣٩٨، مشــکالت  ایــن بخــش، همــراه ب

ــز مطــرح می شــوند.  ــا نی ــی آن ه ــه حرفه ای گرای ــوط ب مطبوعــات و مســائل مرب

سیل نوروز  ١٣٩٨

ــی  ــور شــروع شــد. وقت ــتان های کش ــام اس ــاً تم ــا بحــران ســیل در تقریب ــال ١٣٩٨ب س
بحرانــی ایجــاد می شــود، یکــی از مهم تریــن مؤلفه هایــی کــه مدیریــت بحــران را یــاری 
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می کنــد نظــام اطالع رســانی عمومــی و به کارگیــری رسانه هاســت. ســیل نــوروز ١٣٩٨ 
در ٢٨ اســفندِ ســالی کــه بــه پایــان رســیده بــود (١٣٩٧) شــروع شــد و دقیقــاً در همیــن 
روز، روزنامه هــای کشــور تعطیــل شــدند. روزنامه هــا ســه هفتــه تعطیــل بودنــد و فقــط دو 
روزنامــه تصمیــم گرفتنــد کــه در صحنــه باقــی بماننــد: روزنامــۀ ایــران و روزنامۀ شــهروند. 
ایــن روزنامه هــا نیز به  شــکل دیجیتالی منتشــر شــدند، چون نــه چاپخانــه ای در تعطیالت 
بــاز بــود و نــه نظــام توزیــع مطبوعــات فعالیــت می کــرد. نســخه های دیجیتالــی روزنامــۀ 

ایــران نیــز تنهــا هشــت صفحــه بــود (جــار، ١٣٨٩ الــف؛ جــار، ١٣٨٩ ب ). 
پیــش از اینکــه ســیل اتفــاق بیفتــد، تقریبــاً خبــری از پیش بینــی ایــن وضعیــت در 
مطبوعــات وجــود نداشــت و آنچــه منعکــس می شــد اخبــار معمولــی، کلــی و گنــگ 
هواشناســی بــود. در نــوروز مطبوعــات تعطیــل بودنــد و بعــد از تعطیــالت نــوروز نیــز 
ــه  ــر امدادرســانی ب ــد و اســتان ها بیشــتر درگی روزهــای اوج ســیل ســپری شــده بودن
ــن  ــات در روز ١٧ فروردی ــازه مطبوع ــه ت ــد ک ــکان آوارگان بودن ــیب دیدگان و اس آس
ــه مطبوعــات می شــد  ــادی ب ــای زی ــدت، انتقاده ــن م ــرد. در ای ــاز ک کار خــود را آغ
کــه ایــن تعطیــالت خــالف اصــول روزنامه نــگاری حرفــه ای اســت و بــا منطــق 
رســانه ای نیــز جــور درنمی آیــد (خلیلــی، ١٣٩٨ الــف ). پــس از نــوروز، آن هــا بایــد 
ــی و  ــد و عقب ماندگــی از شــبکه های رادیوی به ســرعت مســیر طی شــده را می پیمودن
تلویزیونــی و فضــای مجــازی را جبــران می کردنــد. آن هــا تــالش کردنــد ایــن کار را بــا 
گزارش هــای میدانــی، مقــاالت عمیــق و انتقــادی و دیــدن بحــران از زوایــای بکــر و 
تــازه انجــام دهنــد. گاهــی گزارش هــای میدانــی یــا یادداشــت های عمیــق و انتقــادی 
امیدوارکننــده بودنــد و نشــان می دادنــد زمینــۀ مناســب بــرای رســیدن بــه مــدل مطلــوب 
روزنامه نــگاری بحــران در مطبوعــات کشــور وجــود دارد. مطبوعــات می توانســتند از 
قالب هــای جدیــد تولیــد و درگاه هــای نــوی انتشــار محتــوا اســتفاده کننــد، امــا کمتــر 

تالشــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت. 
ــق و  ــی و دقی ــانی عین ــت اطالع رس ــه مزی ــی ک ــات محل ــان، مطبوع ــن می در ای
جزئی نگــر را داشــتند، بــه  علــت ضعفــی کــه از نظــر تاریخــی و حرفــه ای و اقتصــادی 
دارنــد، نقــش بســیار کمتــری بــازی کردنــد و عمــًال از فضــای رســانه ای کشــور بیرون 
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ماندنــد؛ هرچنــد کــه برخــی روزنامه نــگاران محلــی به اتــکای حســاب های کاربــری 
خــود در شــبکه های اجتماعــی یــا وب ســایت هایی بــا گســترۀ نفــوذ محدود توانســتند 
تاحــدی در ایــن زمینــه نقش آفرینــی کننــد. در تابســتان ســال ١٣٩٨، نگارنــده، 
ــی ســیل» را  ــزارش مل ــات «گ ــتیار پژوهشــی، بخــش مطبوع ــر دس ــراه دو نف به هم
ــا  ــه ب ــر مطبوعــات محلــی متمرکــز شــد. طــی مصاحب ــه ب ــه کــرد و در ایــن زمین تهی
روزنامه نــگاران محلــی در گلســتان، خوزســتان و لرســتان مشــخص شــد کــه عمــًال 
ــه  ــد، درحالی ک ــی برنمی آی ــگاری محل ــی کاری از دســت روزنامه ن ــع بحران در مواق
روزنامه نــگاران محلــی چــون بــا محیــط آشــنایی دارنــد، خیلــی راحت تــر می تواننــد 
شــرایط را درک و آن را بــرای مخاطبــان خــود روایــت کنند. در جریان ســیل دشــواری 
ــز  ــگاران محلــی نی ــود کــه حتــی روزنامه ن ــه مقامــات رســمی به حــدی ب دسترســی ب
ــی  ــگاران محل ــد. روزنامه ن ــق دچــار مشــکل بودن ــی موث ــن اطالعــات محل در گرفت
ــه پیام رســان ها و رســانه های اجتماعــی در شــهرهای کوچــک و  ــا اینک ــد ب می گفتن
روســتاها رواج نســبی دارنــد و می تواننــد ابــزاری بــرای اطالع رســانی بــه شــمار آینــد 
ــه  ــه ای اســت، به عــالوه اینک ــوًال غیرحرف ــا معم ــن محیط ه ــا اطالع رســانی در ای ام
ــن بســیاری از روســتاییان و ســاکنان شــهرهای  ــه اینترنــت در بی ــوز دسترســی ب هن
کوچــک بــا محدودیت هــای چشــمگیری مواجــه اســت. در مجمــوع، ســیل نــوروز 
١٣٩٨ را می تــوان بحرانــی دانســت کــه نشــان داد مطبوعــات محلــی ایــران در عمــل 
تــا چــه حــد ناکارآمدنــد؛ امــا چنانچــه بتواننــد حرفــه ای عمــل کننــد تــا چــه انــدازه 
می تواننــد در اطالع رســانی بحــران و مدیریــت بحــران نقــش پررنگــی داشــته باشــند.

ســیل نــوروز ١٣٩٨ باعــث شــد بحــث چگونگــی و کم وکیــف روزنامه نــگاری 
بحــران در فضــای رســانه ای کشــور پیــش بیایــد. ایــن بحــث تــا آخــر ســال نیــز ادامــه 
ــه ایــن علــت کــه در ایــن ســالِ اســتثنایی بحران هــای بزرگــی پیــش آمــد  داشــت ب
و در هــر مــورد، کارشناســان ارتباطــات و روزنامه نــگاری تأکیــد می کردنــد کــه 
ــوزش  ــرای آم ــد ب ــد و بای ــگاری بحــران مشــکل دارن ــران در روزنامه ن رســانه های ای
ــه  ــا توجــه ب ــد. همچنیــن بارهــا تأکیــد شــد کــه ب و به کارگیــری آن برنامه ریــزی کنن
بحران خیــز بــودن ایــران از نظــر طبیعــی و اجتماعــی، رســانه های کشــور بایــد میــز 
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دائمــی بحــران داشــته باشــند یــا دســت کم در مواقــع ضــروری به ســرعت ایــن میــز 
را تشــکیل دهنــد (جــوادی، ١٣٩٨). امــا در بحران هــای بعــدی، مشــخص شــد کــه 
ــور حاصــل  ــانه های کش ــری در رس ــن تغیی ــال ١٣٩٩ چنی ــدای س ــا ابت دســت کم ت

نشــد و در بــر همــان پاشــنۀ ســابق می چرخیــد.

قتل میترا استاد

تــا اردیبهشــت ســال ١٣٩٨ رســانه ها درگیــر ســیل بودنــد. امــا در ٧ خــرداد بــا 
وقــوع قتــل میتــرا اســتاد، همســر دوم محمدعلــی نجفــی ‑شــهردار ســابق تهــران و 
وزیــر اســبق آموزش وپرورش‑فضــای رســانه ای کشــور دگرگــون شــد. رســانه ها بــا 
موضــوع جنایــی بســیار جذابــی روبــه رو شــده بودنــد و ممنوعیتــی هــم در انعــکاس 
واقعــه برایشــان پیــش نیامــد. بنابرایــن از همــان زمــان شــروع کردنــد بــه دنبال کــردن 
ماجــرا. خبرنــگاران حــوادث از طریــق دســتگاه قضایــی حادثــه را پیگیــری می کردند. 
برخــی از روزنامه هــا و احــزاب سیاســی نیــز در مخالفــت بــا نجفــی ســخنانی گفتنــد 

کــه بحــث اخــالق سیاســی را پیــش کشــید (روزنامــه نیــوز، ١٣٩٨).
امــا ماجــرای نجفــی در محیــط مطبوعاتــی بحثــی فــراوان دربــارۀ اخــالق 
روزنامه نــگاری پیــش آورد. به خصــوص اینکــه در اولیــن روزهــای حادثــه عکســی در 
رســانه های اجتماعــی می چرخیــد کــه در آن، فضــای ادارۀ آگاهــی نشــان داده می شــد 
کــه نجفــی در حلقــۀ روزنامه نــگاران حوادث رســانه ها قــرار گرفته بود (الــف، ١٣٩٨) 
و گویــی قربانــی ای پیــدا کرده انــد کــه بایــد نهایــت اســتفاده را از او بکننــد. به عــالوه، 
همــان شــب دســتگیری نجفــی بــه اتهــام قتــل همســرش، گزارشــگر تلویزیــون در ادارۀ 
گاهــی پلیــس تهــران آلــت قتــل را در دســت گرفتــه بــود و فشــنگ هایش را از داخــل  آ
آن بیــرون مــی آورد (باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ١٣٩٨) و رو بــه دوربیــن می شــمرد. 
ــگاران مثــل  ــد کــه روزنامه ن ــگاران و شــهروندان انتقــاد می کردن بســیاری از روزنامه ن
ــگاری را  ــه ای روزنامه ن ــد و اخــالق حرف ــگاه می کنن ــه نجفــی ن ــری ب یــک طعمــۀ خب
ــد کــه  ــگاران هــم پاســخ می دادن ــا گذاشــته اند. امــا از آن ســو، برخــی روزنامه ن ــر پ زی
بــرای روزنامه نــگاران طبیعــی اســت کــه بخواهنــد شــرح ماوقــع را از نجفــی بشــنوند 
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ــه دور  ــگاران در روز دســتگیری اش در ادارۀ آگاهــی ب ــه زدن روزنامه ن ــن حلق و بنابرای
نجفــی کــه روی صندلــی نشســته بــود طبیعــی بــوده اســت. 

ــگاران  ــرای همســر نجفــی رخ داد، رســانه ها و روزنامه ن ــه ای کــه ب بعــد از حادث
ــد و  ــت نکرده ان ــه ای را رعای ــۀ اخــالق حرف ــه اصــول اولی ــدند ک ــم ش ــن مته ــه ای ب
تــا توانســته اند دســت بــه قضــاوت دربــارۀ شــخصیت نجفــی و کل واقعــه زده انــد، 
ــه نتیجــه ای  ــه دادگاه ب ــش از اینک ــد و پی ــظ نکرده ان ــول را حف ــم و مقت ــوق مته حق
برســد، رســانه ها بــرای خــود حکــم صــادر کرده انــد. همــۀ این هــا در حالــی رخ 
مــی داد کــه اتفاقــاً اصــول روزنامه نــگاری دربــارۀ مســائل جنایــی در مطبوعــات ایــران 
ــه دیگــر حوزه هــای  ــوده و جــای خالــی کمتــری نســبت ب ــاز نســبتاً روشــن ب از دیرب
خبــری داشــته اســت. بنابرایــن چنیــن رفتــاری از روزنامه نــگاران بــه ایــن معنــی بــود 
ــه نســل های  ــه ای را ب ــی اخــالق حرف ــته اند مبان ــس نتوانس ــه نســل های حادثه نوی ک
جوان تــر آمــوزش دهنــد و، ســوای ســرویس حــوادث مطبوعــات، به طورکلــی 

ــد. ــه ای ضعف هــای جــدی دارن ــت اخــالق حرف ــران در رعای نشــریات ای

 حوادث آبان ماه

مطبوعــات تابســتان بســیار ســختی را پشــت ســر گذاشــت کــه ایــن ســختی مربــوط 
ــود و در بخــش مشــکالت اقتصــادی مطبوعــات در ایــن گــزارش  ــود کاغــذ ب ــه کمب ب
به تفصیــل بــه آن اشــاره خواهــد شــد. امــا تابســتان کــه تمــام شــد، حــوادث آبان مــاه پیش 
آمــد و تمرکــز مطبوعــات را سراســر بــه خــود مشــغول کــرد. ســاعت ١٢ شــب بامــداد 
جمعــه ٢۴ آبــان ١٣٩٨ اعــالم شــد کــه شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران قوا تصمیم 
گرفتــه اســت قیمــت بنزیــن از هــزار تومــان بــه ســه هــزار تومــان افزایــش یابــد و هــر 
خودروی ســواری هم ماهانه ۶٠ لیتر بنزین لیتری ١۵٠٠ تومانی داشــته باشــد (ایســنا، 
١٣٩٨). روز جمعــه چنــدان اعتراضــی بــه این تصمیم نشــد، امــا از روز شــنبه، ٢۵ آبان، 
اعتراضــات بــه ایــن تغییــر قیمــت شــروع شــد: چندیــن اتوبــان تهــران و کالنشــهرهای 
ــه مناطــق حاشیه نشــین کشــور  ــۀ اعتراضــات به ســرعت ب کشــور بســته شــدند و دامن
ــا جایــی کــه حــدود ١٠٠ شــهر کشــور شــاهد این دســت اعتراضــات  کشــیده شــد، ت
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بودنــد. در همــان روز جمعــه در رســانه های اجتماعــی انتقادهایــی بــه خبرنــگاران برخی 
رســانه های دولتــی جریــان اصلــی کشــور شــد کــه از تصمیــم افزایــش قیمــت بنزین خبر 
داشــتند امــا چیــزی بــروز نــداده  بودنــد و حتــی فهرســتی دست به دســت می شــد کــه در 
آن ادعــا می شــد برخــی از خبرنــگاران مطبوعــات و خبرگــزاری در جلســات مشــورتی 
افزایــش قیمــت بنزیــن حضــور داشــته اند. ایــن اتهامــات نیــز ضربــۀ دیگــری بــود بــه 

اعتمــاد بــه رســانه های جریــان اصلــی و روزنامه نــگاران آن هــا.
ــت  ــان ١٣٩٨ اینترن ــنبه ٢۵ آب ــۀ اعتراضــات، از عصــر ش ــش دامن ــا افزای ــا ب ام
در کشــور دچــار اختــالل شــد و تــا شــب همــان روز اینترنــت سراســر کشــور قطــع 
شــد. بــا وجــود ایــن، شــبکۀ داخلــی اینترانــت کشــور کار می کــرد و بعــد از وقفــه ای 
یــک روزه،  مشــکل بانک هــا و ســایر مؤسســاتی کــه به شــبکۀ رایانــه ای داخلــی نیازمند 
بودنــد رفــع شــد. رســانه های کشــور نیــز اینترنــت بین المللــی را از روز دوم قطعــی 
دریافــت کردنــد. همیــن قطعــی یــک روزه اینترنــت بســیاری از رســانه ها را متوقــف 
ــدی   ــاری غیرتولی ــه اخب ــود و عمــًال نشــان مــی داد کــه رســانه ها به شــدت ب کــرده ب
متکی انــد و اگــر اینترنــت قطــع شــود آن هــا در عمــل نمی تواننــد کار خاصــی انجــام 
دهنــد (محمــدی، ١٣٩٨). مطبوعــات کشــور بــرای اینکــه از خبرگزاری هــا و 
رســانه های اجتماعــی جــا نماننــد، تــالش می کردنــد تحلیــل و تفســیر و مصاحبه هــا 
را جایگزیــن اخبــار خــام کننــد، امــا قطعــی اینترنــت نشــان داد همیــن کار هــم به یــاری 
ــت مطبوعــات و  ــه اینترن ــالش شــد ک ــن به ســرعت ت ــود. بنابرای ــی ب ــت عمل اینترن
خبرگزاری هــا از روز دوم وصــل شــود، در غیــر ایــن صــورت، کل فضــای رســانه ای 
و کاربــران  کشــور  از  خــارج  فارســی زبان  رســانه های  می شــد.  تعطیــل  داخــل 
رســانه های اجتماعــی، کــه خواهــان اخبــاری فراتــر از خبرهــای رســمی بودنــد، ایــن 
بــار نیــز بــه روزنامه نــگاران انتقــاد می کردنــد کــه در رســانه های خــود اینترنــت 
دارنــد امــا هیــچ اطالعاتــی از اعتراضــات بنزینــی بــه بیــرون از مرزهــا درز نمی دهنــد. 
همیــن انتقادهــا نیــز اســباب کاهــش اعتمــاد بــه خبرنــگاران و مطبوعــات در ســطح 
ــد  ــود. مــردم در شــبکه های ماهــواره ای تصویــری از کشــور می دیدن جامعــه شــده ب
کــه در مطبوعــات و رســانه های داخلــی بــه آن روشــنی نمایــش داده نمی شــد و 
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ــه روزنامه نــگاران داخلــی کمتــر و  هــر روز کــه از بحــران می گذشــت اعتمادشــان ب
کمتــر می شــد؛ مخصوصــاً از مــرداد مــاه ســال ١٣٩٨ کــه وزارت ارتباطــات تصمیــم 
گرفــت، در قالــب هدیــۀ دولــت بــه خبرنــگاران،  بــه  اهالــی رســانه اینترنــت رایــگان 
ــام  ــه ثبت ن ــن هدی ــن ای ــرای گرفت ــز ب ــر نی ــزار نف ــا، ١٣٩٨ و) و ١۵ ه ــد (ایرن بده
ــران رســانه های اجتماعــی گاهــی خبرنــگاران  ــا، ١٣٩٨)، در بیــن کارب کردنــد (ایلن
بــه اســتهزا گرفتــه می شــدند کــه می تــوان آن هــا را بــا یــک اشــتراک اینترنــت رایــگان 
تطمیــع کــرد. در همــۀ ایــن اتفاقــات، دوبــاره نشــانه هایی از ضعــف روزنامه نــگاری 

حرفــه ای مطبوعــات جلــو چشــم می آمــد. 
امــا ضعــف روزنامه نــگاری حرفــه ای مطبوعــات در حــوادث آبــان ١٣٩٨ بــا 
ــارۀ  گزارشــی مشــخص شــد کــه روزنامــۀ همشــهری ده روز بعــد از اعتراضــات درب
عملکــرد ده روزنامــۀ سراســری در حــوادث آبــان منتشــر کــرد. البتــه بایــد گفــت کــه 
در حادثــه ای مثــل اعتراضــات آبــان ١٣٩٨ مطبوعــات بنــا بــه تجربــه ای کــه در دو دهــۀ 
گذشــته پیــدا کرده انــد بســیار محتــاط می شــوند و عمــًال نیــز محدودیت هــای زیــادی 
بــر فضــای رســانه ای کشــور حاکــم می شــود. بااین حــال، در همیــن فضــا نیــز برخــی 
ــا  ــد کــه ب ــی بپردازن ــه مضامین ــد و ب ــه کنن ــی تهی از مطبوعــات توانســتند گزارش های
محافظــه کاری مرســوم نیــز همــراه نباشــد. عنــوان گــزارش همشــهری دربــارۀ عملکــرد 
ــی از صــدای  ــانه ها خال ــود: «رس ــن ب ــان چنی ــوادث آب ــری در ح ــای سراس روزنامه ه
مــردم». ایــن روزنامــه تیترهــا و عکس هــای صفحــه اول روزنامه هــای اعتمــاد،  هفــت 
صبــح، جــوان، شــرق، ایــران، کیهــان، ســازندگی،  شــهروند، جام جــم و دنیــای اقتصــاد 

را تحلیــل محتــوا کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود:
هیچ کــدام از ایــن روزنامه هــا در طــول ایــن هفتــه عکســی اختصاصــی از 
اعتراضــات مردمــی نداشــته اند و حتــی یــک روزنامــه هــم نبــوده اســت کــه عکــِس 
یــک خــود را بــه موضــوع اعتراضــات (تجمــع معترضــان) اختصــاص دهــد و 
ــه  ــد تنهــا مربــوط ب ــر منتشــر کرده ان اگــر روزنامه هــا تصویــری هــم از حــوادث اخی
ــوده اســت.  ــت «اغتشــاش و آشــوب» ب ــا محوری ــک و... ب ــوس، بان ــش زدن اتوب آت
همچنیــن هیــچ خبرنــگاری بــا حضــور در مناطــق تجمع معترضــان در حاشــیۀ تهران 
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و یــا شــهرهای دیگــر گــزارش میدانــی منتشــر نکــرده اســت. بررســی عملکــرد ١٠ 
روزنامــۀ کشــور در طــول یــک هفتــۀ اخیــر نشــان می دهــد تعــداد انگشت شــماری از 
روزنامه هــا گزارش هــای تحلیلــی، کارشناســی و به خصــوص مردمــی از اعتراضــات 
در شــهرهای مختلــف را منتشــر کرده انــد و صــدای معترضــان جــای بســیار کمــی 
در روزنامه هــا داشــته و در عــوض آن، مســئوالن دولتــی و حاکمیتــی نقشــی ُپررنــگ 
از صفحه هــای اول و تیترهــای اصلــی مطبوعــات را بــه  خــود اختصــاص داده انــد و 
در بهتریــن حالــت، روزنامه هــا یــا نقــش روابــط عمومــی دولــت و نهادهــای دیگــر 
را بــر عهــده گرفته انــد و یــا اینکــه خنثــی عمــل کرده انــد (همشــهری، ١٣٩٨: ٢٢).
گــزارش همشــهری در میــان اهالــی مطبوعــات و مخاطبــان مطبوعــات بحث های 
زیــادی پیــش آورد و روزنامه نــگاران ارشــد از آن روزنامه هایــی کــه در گــزارش نامشــان 
آمــده بــود، انتقــاد کردنــد کــه ایــن گــزارش ســوگیری هایی داشــته اســت و حتــی ایــن 
ســؤال را مطــرح کردنــد کــه همشــهری، کــه خــود چنیــن گزارشــی نوشــته، در انعــکاس 

صــدای مــردم در حــوادث آبان مــاه کجــای کار بــوده اســت. 
ــر  ــان ١٣٩٨ آ ن هــا را بیش ازپیــش زی ضعــف مطبوعــات در انعــکاس وقایــع آب
ــه ای  ــه آن هــا وارد می شــد کــه کاســتی های حرف ــراد ب ــرد و پیوســته ایــن ای ضــرب ب
خودشــان نیــز در از بیــن رفتــن مرجعیتشــان نقــش داشــته اســت. گــزارش انجمــن 
ــار  ــۀ سراســری و چه ــران از عملکــرد ٢٠ روزنام ــگاران اســتان ته صنفــی روزنامه ن
خبرگــزاری بــزرگ کشــور در حــوادث آبــان نیــز شــاهدی بــر این مدعــا بــود. در واقع، 
ــۀ  ــدۀ روزنام ــان ای ــر از هم ــترده تر و دقیق ت ــی گس ــی تحقیق ــن صنف ــزارش انجم گ
ــانه ها  ــن رس ــوای ای ــل محت ــود. روز ٢۴ دی ١٣٩٨، گزارشــی از تحلی ــهری ب همش
ــه شــد. ایــن  در مجمــع عمومــی انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران اســتان تهــران ارائ
گــزارْش عملکــرد مطبوعــات را در فاصلــه بیــن ٢۵ آبــان تــا ۵ آذر ١٣٩٨ ارزیابــی 
ــانه های  ــات در پوشــش رس ــه مطبوع ــی داد ک ــان م ــش نش ــن پژوه ــود. ای ــرده ب ک
ــل  ــد و از تحلی ــده بودن ــان ١٣٩٨ منتظــر اعالم نظــر نهادهــای رســمی مان ــع آب وقای
ــد و  ــف موضــوع، اتخــاذ اســتراتژی رســانه ای مناســب، تولی ــاد مختل ــن ابع و تبیی
ــوادث  ــدان ح ــوع در می ــه موض ــدن ب ــای اختصاصــی و نزدیک ش ــار روایت ه انتش



 وضعیت مطبوعات در سال ١٣٩٨

 ١٣

ناتــوان بوده انــد. به عــالوه، در عملکــرد آن دســته از مطبوعاتــی کــه بــرای تولیــد 
ــده نمی شــود  ــی دی ــز شــرایط مطلوب ــد نی ــالش کرده ان ــری تاحــدی ت و پوشــش خب
و در شــیوۀ انعــکاس و صورت بنــدی مطالــب، انتخــاب تیترهــا و اســتفاده از 
عکــس، محافظــه کاری بــر آن هــا غلبــه کــرده و پرســش گری کم ســو و بی رمقــی 
داشــته اند. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان دهندۀ ضعــف شــدید روزنامه هــا در 
تولیــد محتــوای اختصاصــی بــود؛ روزنامه هــا در جریــان حــوادث آبان مــاه ١٣٩٨،  
ــه  ــد ک ــی بوده ان ــا و اطالعیه های ــی، بیانیه ه ــار کالم ــۀ اخب ــرکنندۀ ثانوی ــًال منتش عم
ــا کمتریــن تغییــر  روابط عمومی هــا و خبرگزاری هــا تولیــد می کردنــد و مطبوعــات ب
در ســاختار محتوایــی و حتــی تیتــر، آن هــا را بــه همــان شــکل در صفحــات خــود 
ــی داد  ــان م ــوا نش ــل محت ــن تحلی ــای ای ــر، یافته ه ــوی دیگ ــد. از س ــار می دادن انتش
ــده و  ــات فراموش ش ــه از موضوع ــدان حادث ــه می ــکاس ب ــگار و ع ــزام خبرن ــه اع ک
ــان  ــوا نش ــل محت ــرد رسانه هاســت. تحلی ــترک در عملک ــه ای مش ــتی های حرف کاس
داده بــود کــه نــگاه روزنامه هــا در پوشــش خبــری حــوادث آبــان ٩٨ همچــون گذشــته 
بــه تهــران بــوده و اتفاقــات اســتان ها و شــهرهای کوچــک، به رغــم گســتردگی 

حــوادث، پوشــش مناســب و درخــوری در مطبوعــات نداشــته اســت.
ــه  ــود ک ــده ب ــران آم ــگاران اســتان ته ــی روزنامه ن ــق انجمــن صنف ــج تحقی در نتای
دو رویکــرد اصلــی متفــاوت بــه رویدادهــای آبان مــاه ١٣٩٨ محتــوای رســانه ها را 
ــد: رویکــردی کــه واکنــش مــردم را «اعتراضــات مردمــی»  ــرار داده بودن ــر ق تحت تأثی
می دانســت و رویکــرد دیگــری کــه در بررســی واکنــش مــردم بــر «آشــوب گری» تأکیــد 
داشــت. یافته هــای تحلیــل محتــوا نشــان مــی داد کــه ٧٣ درصــد مطالــب مرتبــط بــا 
ایــن حــوادث بــا رویکــرد مســلط آشــوب و تخریــب منتشــر شــده و ٢۶ درصــد مطالــب 
از زاویــۀ اعتراضــات مردمــی ارائــه شــده اســت. پژوهشــگران نتیجــه گرفتــه  بودنــد کــه 
بدیــن ترتیــب، صــدای اعتراضــات مــردم و مطالبــات آنــان تحت تأثیــر صــدای مســلط 
آشــوب و تخریــب خامــوش شــده یــا ضعیــف به گوش رســیده اســت. تحلیــل محتوای 
ــا هــم نشــان داد کــه  ــا و خبرگزاری ه نقل قول هــای مطالــب منتشر شــده در روزنامه ه
٧٨ درصــد نقل قول هــا صــدای نهادهــای رســمی را انعــکاس داده انــد کــه عبارت انــد 
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ــس. ٢٢  ــه و مجل ــوۀ قضائی ــت،  ق ــان، حاکمی ــی، روحانی ــای نظام ــت، نهاده از دول
درصــد مطالــب منعکس کننــدۀ صــدای نهادهــای غیررســمی بــود کــه شــامل احــزاب 
ــان، انجمن هــا و تشــکل ها و اصنــاف و همچنیــن  و جریان هــای سیاســی، اقتصاددان
جامعه شناســان و حقوق دانــان بــوده اســت. نکتــۀ مهــم ایــن بــود کــه در بخــش مربــوط 
بــه بررســی نقل قول هــا، ســهم واقعــی صــدای مــردم از کل صداهایــی کــه در رســانه ها 

انعــکاس داده شــده عــدد ١ درصــد را نشــان مــی داد (بازخــورد، ١٣٩٨: ١۵‑١٩).
تحلیــل محتــوای انجمــن صنفــی روزنامه نــگاران اســتان تهــران به روشــنی نشــان 
مــی داد کــه مشــکل بــزرگ مطبوعــات در بحران هایــی همچــون آبــان ١٣٩٨ ایــن بــود 
کــه شــکاف بیــن آنچــه «مخاطبــان می خواســتند» و آنچــه «مطبوعــات می توانســتند» 
بســیار عمیــق بــود. شــمار چشــمگیری از اســتادان ارتباطــات و روزنامه نــگاران 
ــداد مخاطبانشــان و  ــل کاسته شــدن تع ــی مطبوعــات را دلی محدودیت هــای محتوای
ضعــف مرجعیــت خبــری آن هــا می داننــد. مهــدی محســنیان راد، اســتاد دانشــگاه امــام 
صــادق (ع)، در یکــی از آخریــن مصاحبه هــای خــود می گویــد نبایــد با مطبوعــات قبًال 
چنــان ســخت برخــورد می شــد کــه حــاال چنیــن ضعیــف و نحیــف شــوند (جمــاران، 
ــی مطبوعــات را در  ــه ای کنون ــن ســخن یکــی از ریشــه های ضعــف حرف ١٣٩٩). ای
برخوردهــای دهه هــای گذشــته می دانــد کــه بعدتــر بــه آن بیشــتر خواهیــم پرداخــت.

سقوط هواپیمای اوکراینی

ــگاری پیــش می آمــد  ــان جمع هــای روزنامه ن ــگاه بحــث در می در ســال ١٣٩٨، گاه وبی
کــه مرجعیــت خبــری در رســانه ها از دســت رفتــه اســت؛ عــده ای خــود روزنامه هــا را 
مقصــر می دانســتند و شــماری از افــراد فشــارهایی را کــه روی مطبوعــات وارد می آیــد. 
ــا تاحــدی  ــی و خبرگزاری ه ــانه های چاپ ــاه، رس ــوادث آبان م ــد از ح ــال، بع ــر ح در ه
تــالش کردنــد آب رفتــه را بــه جــوی بازگرداننــد و گزارش هایــی دربــارۀ حاشیه نشــینان 
و فرودســتان تهیــه کننــد. خطــوط قرمــز هــم ظاهــراً عقب تــر رفتــه بــود و ایــن سلســله 
گزارش هــا ادامــه داشــت تــا اینکــه در روز چهارشــنبه ١٨ دی ١٣٩٨ هواپیمــای 
مســافربری پــرواز ٧۵٢ اوکرایــن بــا شــلیک ســهوی موشــک از ســوی ایران ســقوط کرد.

از همــان صبــح زود کــه هواپیمــا ســقوط کــرد، گمانه زنی هــای شــدیدی در خــارج 
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از ایــران مدعــی بــود هواپیمــا بــر اثــر شــلیک ایــران ســاقط شــده اســت. چــون پــرواز 
ــادی  ــرا ابع ــد، ماج ــرواز بودن ــور در پ ــن کش ــار چندی ــاع ایرانی تب ــود و اتب ــی ب بین الملل
بین المللــی پیــدا کــرد و رســانه های غیرفارســی زبان هــم وارد قضیــه شــدند. به خصــوص 
روزنامــۀ نیویــورک تایمز مســتنداتی در دســت داشــت کــه مدعی بود شــلیکی به هواپیما 
صــورت گرفتــه اســت. امــا رســانه های داخلــی و خبرنــگاران آن هــا به شــدت ادعاهــا را 
رد می کردنــد. بــرای مثــال، خبرگــزاری رســمی کشــور، ایرنــا، مطالبــی منتشــر کــرد بــا 
شــرح هفــت دلیــل کــه چــرا ســقوط کار ایــران نبــوده اســت (ایرنــا، ١٣٩٨ ج ). جمعــی 
از متخصصــان اتحادیــۀ صنایــع هوایــی و فضایــی ایــران و دانش آموختــگان مهندســی 
هوافضــای دانشــگاه صنعتــی شــریف بیانیه ای صــادر کردنــد در رد اینکه ســقوط عمدی 
بــوده اســت (ایرنــا، ١٣٩٨ د) و به طــور گســترده در رســانه های داخلــی منعکــس شــد. 
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری در برنامــۀ زنــدۀ گفت وگــوی ویــژۀ خبــری شــبکۀ 
دوی ســیما حاضــر شــد و ادعاهــای شــلیک بــه هواپیمــا را رد کــرد (تســنیم، ١٣٩٨). 
ــاه، ســتاد کل نیروهــای  ــح روز شــنبه ٢١ دی م ــا اینکــه صب ســه روز گذشــت ت
مســلح بیانیــه ای صــادر کــرد و اعــالم کــرد ســقوط هواپیمــا بــه  علــت شــلیک ســهوی 
ــال  ــت احتم ــه  عل ــه ب ــوده ک ــا در شــبی ب ــه هواپیم ــران ب ــی ای ــد هوای موشــک پدافن
تالفی کــردن حملــۀ موشــکی ایــران بــه پایــگاه آمریکایــی عین االســد عــراق، آســمان 
ــن روز  ــا، ١٣٩٨ ه ). ای ــرده اســت (ایرن ــه ســر می ب ــاش ب ــت آماده ب کشــور در حال
ــی  ــار و مصاحبه های ــاً اخب ــه دائم ــگاران داخــل کشــور ک ــرای بســیاری از روزنامه ن ب
ــد  ــن را می ش ــود. ای ــی ب ــد روز تلخ ــرده بودن ــر ک ــا منتش ــه هواپیم ــلیک ب در رد ش
از آنچــه در توییتــر نوشــتند نیــز دریافــت. بســیاری از آن هــا عذرخواهــی کردنــد 
ــد  ــا توســط پدافن ــال ســقوط هواپیم ــد احتم ــه اصــًال تصــور نمی کردن ــد ک و گفتن
ــان محکــم ادعاهــا را رد  وجــود داشــته اســت، کــه اگــر چنیــن بــود، هیچ وقــت چن
نمی کردنــد. خبرنگارانــی کــه در رســانه های کشــور مســئولیت های رده بــاال داشــتند 
عذرخواهــی کردنــد و گفتنــد کــه آن هــا بایــد بــرای حادثــۀ ســقوط نظــر مســئوالن را 
ــا قاطعیــت دست داشــتن ایــران در ســقوط  منعکــس می کردنــد و همــۀ مســئوالن ب
ــا)  ــد (شــفقنا، ١٣٩٨ الــف). خبرگــزاری جمهــوری اســالمی (ایرن را رد می کرده ان
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و خبرگــزاری دانشــجویان ایــران (ایســنا) بیانیه هایــی نوشــتند و از مخاطبــان خــود 
عذرخواهــی کردنــد. در بخشــی از بیانیــۀ ایرنــا آمــده بــود: 

ما در خبرگزاری جمهوری اسالمی از اینکه در سه روز اخیر ناخواسته 
باعث انتقال مطالب نادرست به مخاطبان خود شده ایم عذرخواهی 
می کنیم و تالش می کنیم در آینده در مسیر اطالع یابی و اطالع رسانی 
خود احتمال چنین اشتباهاتی را به کمترین حد برسانیم. اما درد دل و 
گالیه ای نیز داریم؛ مشکل فضای رسانه ای ایران در ماه های اخیر آن 
است که خبرنگاران به شدت وابسته به منابع خبری ای شده اند که مانع 
از استقالل عمل آن ها در تأیید داده ها و اطالعات می شود. بنابراین 
زمینه و احتمال خطاهای رسانه ای در رسانه هایی که باید چشم و 

گوش مردم باشند بیشتر از گذشته شده است (ایرنا، ١٣٩٨ ب).
بیانیــۀ ایرنــا کمــی در لفافــه و کمــی به تصریــح می خواهــد بگویــد کــه چــرا اعتماد 
مــردم بــه رســانه های جریــان اصلــی به تدریــج کاهــش یافتــه و آن هــا بــه رســانه های 

جایگزیــن متمایــل شــده اند. 
عملکــرد رســانه های رســمی ایــران در ماجــرای ســقوط هواپیمــای اوکراینــی ضربــۀ 
بســیار شــدیدی به روزنامه نگاری حرفــه ای مخصوصاً در مطبوعات زد. مطبوعــات ایران 
بیــش از خبرگزاری هــا اســتقالل عمــل نســبی دارنــد و همــواره تــالش کرده انــد کــه نوعــی 
تحریریــۀ مســتقل را از خــود بــه نمایــش بگذارنــد. حتــی روزنامه هایــی مثــل همشــهری، 
ــز تحریریه هایــی  ــه نهادهــای دولتی انــد نی ایــران و شــهروند کــه روزنامه هایــی متعلــق ب
دارنــد کــه عمدتــاً روزنامه نگارانــی حرفــه ای و پرورش یافتــه در مکتــب اســتقالل حرفــه ای 
در آن هــا کار می کننــد. تمایــل روزنامه نــگاران چنیــن مطبوعاتــی بــه اســتقالل حرفــه ای 
حســاب های کاربــری  در  تحریریــه  اعضــای  موضع گیری هــای  روی  از  می تــوان  را 

شخصی شــان در رســانه های اجتماعــی دریافــت.
و  حرفــه ای  اخــالق  مســئلۀ  دوبــاره  اوکراینــی  هواپیمــای  ســقوط  قضیــۀ 
حرفه ای گرایــی مطبوعــات را پیــش کشــید. بیانیــۀ شــدیدالحن انجمــن صنفــی 
روزنامه نــگاران اســتان تهــران در ایــن بــاره نشــان مــی داد کــه روزنامه نــگاران واقعــاً 
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مشــکل از دســت رفتــن اعتمــاد مخاطبــان را حــس کرده انــد و تــالش می کننــد دیگــر 
بــدون توجــه بــه هشــدارهای بخش هــای نظارتــی، بخشــی از اعتمــاد ازدســت رفته را 

ــت:  ــه می گف ــن بیانی ــی از ای ــی در بخش های ــن صنف ــن انجم ــد. ای بازگردانن
اکنون که در حال تشییع اعتماد عمومی هستیم، اولین تابوت های آن 
شامل جنازه های رسانه های رسمی به ویژه صداوسیما و سپس مطبوعات 
و سایت هاست. فرایند انتقال مرجعیت رسانه ای به فراسوی مرزها و نیز 
شبکه های غیررسمی و غیرحرفه ای تکمیل شده است... انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران تاکنون و در چند نوبت نسبت به این وضعیت 
اعالم خطر کرده است، ولی ظاهراً هیچ گوش شنوایی وجود ندارد و 
ازاین رو این بار خطاب سخن خود را متوجه همکاران می کنیم و خواهان 
اقدام مشترک آنان برای بهبود فضای رسانه ای کشور می شویم. از تمامی 
همکاران می خواهیم که از این پس بدون مالحظات مرسوم که تماماً نیز 
غیرقانونی است در تهیۀ خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری را 

به مرکز فعالیت رسانه ای خود بازگردانند (ایرنا، ١٣٩٨ الف). 
آنچــه ماجــرای ســقوط هواپیمــای اوکراینــی عیــان کــرد ایــن بــود کــه روزنامه نــگاران 
مطبوعــات،   روزنامه نــگاران  ازجملــه  ایــران،  اصلــی  جریــان  رســانه های  تمــام 
ــا جایــی کــه آن هــا را از کار اصلی شــان  ــد ت ــادی دارن محدودیت هــای کاری بســیار زی
ــات  ــارۀ موضوع ــاً درب ــات مخصوص ــار و اطالع ــن اخب ــرای یافت ــا ب ــی دارد. آن ه بازم
حســاس به شــدت تحــت فشــارند و نمی تواننــد از هــر کســی اطالعــات دریافــت کننــد و 
حتــی اگــر دریافــت کننــد نیــز نمی تواننــد آن را منتشــر ســازند. قواعــد نانوشــته و خطوط 
قرمــز مبهمــی هســتند کــه در طــول ســال ها باعــث ایجــاد ایــن محدودیت هــا شــده اند. 
روزنامه نــگاران مطبوعــات نیــز در دوران کاری پرفرازونشــیب خــود رفته رفتــه آموخته اند 
کــه چطــور ناگزیــر ایــن محدودیت هــا را رعایــت کننــد و پــا را از خطــوط قرمــز فراتــر 
ــد از مســئوالن  ــد و از ســوی دیگــر، در مــوارد حســاس اطالعــات را فقــط بای نگذارن
رســمی نقــل کننــد و نقل قــول از کارشناســان مســتقل یــا یادداشــت های انتقادی نســبت 
بــه موضوعــات سرنوشت ســاز و حساســیت برانگیز روز را کنــار بگذارنــد. دقیقــاً همیــن 
اتفــاق در ماجــرای ســقوط هواپیمــای اوکراینــی رخ داد و بعــد که واقعیت قضیه روشــن 
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ــن اطالعــات  ــرای یافت ــد، چــون ب ــر بوده ان ــگاران مدعــی شــدند بی تقصی شــد، خبرن
دربــارۀ موضــوع بایــد بــه مقامــات مســئول مراجعــه می کرده انــد و آن هــا هــم مطالــب 
خــالف واقــع را بــه رســانه ها گفته انــد. ایــن واقعــه به روشــنی نشــان مــی داد کــه نهادهــای 
دولتــی و حاکمیتــی عمــًال سررشــتۀ رســانه ها را در دســت گرفته انــد کــه البتــه واضــح 
اســت ایــن مســئله خــالف حرفه ای گرایــی و اســتقالل تحریریــه ای مطبوعــات اســت. 

شیوع ویروس کرونا

روز ٣٠ بهمــن ١٣٩٨، حوالــی ســاعت شــش بعدازظهــر، کانــال تلگرامــی خبرگــزاری 
«شــفقنا» خبــر داد کــه دو نفــر در قــم بــر اثــر ابتــال بــه ویــروس کرونــا فــوت کرده انــد. 
ــا شــب  ــر را منتشــر کــرد و ت چنــد دقیقــه بعــد، وب ســایت ایــن خبرگــزاری هــم خب
موضــوع داغ همــۀ وب ســایت ها و پیام رســان ها و رســانه های اجتماعــی آغــاز شــیوع 
کرونــا در ایــران بــود (بازخــورد، ١٣٩٩: ۴). نگرانی هــای مخاطبــان، کــه از شــرایط 
قرنطینــۀ ووهــان چیــن کمابیــش خبــر داشــتند و از چنــد روز قبــل هــم شــایعاتی دربــارۀ 
ورود کرونــا بــه ایــران شــنیده بودنــد، بــاال گرفت. فــردای آن روز، پنجشــنبه اول اســفند 
ــا  ــروس کرون ــه وی ــی صفحــۀ اول را ب ــۀ شــهروند عکــس اصل ــط روزنام ١٣٩٨، فق
اختصــاص داد (شــهروند، ١٣٩٨) و بقیــه در حال وهــوای انتخابــات یازدهمیــن 
دورۀ مجلــس شــورای اســالمی بودنــد کــه روز جمعــه برگــزار می شــد. امــا انتخابــات 
به ســرعت جــای خــود را در تیتر هــای روز بعــد مطبوعــات بــه شــیوع ویــروس کرونــا 

داد و کشــور شــرایط اضطــراری بی ســابقه ای بــه خــود گرفــت.
بحــران بزرگ تــر از آن بــود کــه تصــور می شــد و خــود رســانه ها نیــز ابتــدا بــا 
ــر  ــی ب ــت و دوراندیش ــج عقالنی ــا به تدری ــد، ام ــاتی می زدن ــای احساس ــان تیتره هیج
فضــا غلبــه کردنــد. مطبوعــات، از ایــن نظــر کــه بیــش از صداوســیما و خبرگزاری هــا 
اســتقالل عمــل داشــتند، می توانســتند گاهــی انتقادهای تندوتیزتــری بکننــد. دولت نیز 
چنــدان در پــی محدودکــردن رســانه ها نبــود، چــون بحــران خیلــی وســیع تر از ایــن بــود 
کــه دولــت انــرژی اش را صــرف محدودیــت رســانه ها کنــد. امــا خیلــی زود نظــم ســابق 
بازگشــت و مشــغول بودن بــه مدیریــت بحــران مانــع از ایــن نشــد کــه ادارۀ کل مطبوعات 
و خبرگزاری هــای داخلــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در آخریــن روز اداری ســال 
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ــا و  ــا تخریب  کــردن نهاده ــه  علــت «تضعیــف ی ــۀ سراســری ب ــه ســه روزنام ١٣٩٨ ب
ســربازان خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا» تذکــر کتبــی ندهــد (شــفقنا، ١٣٩٨ ب).

مطبوعــات در نیمــۀ اســفند ١٣٩٨ دورکار شــدند. بســیاری از روزنامه نــگاران از 
خانه هــای خــود مطالبشــان را بــه نشــریات می رســاندند و امــور فنــی هــم از راه دور 
انجــام می شــد. کار چاپخانه هــا و شــرکت های توزیــع مطبوعــات هــم تاحــدی ُکنــد 
شــد. در ایــن میــان، مجــالت ضــرر هنگفتــی کردنــد، چــون بخــش زیــادی از آن هــا 
یــا نتوانســتند به موقــع توزیــع آخــر ســال را انجــام دهنــد یــا پــس از توزیــع بــا کاهــش 
ــالنامه هایی  ــال س ــر س ــق روال ه ــا طب ــد. روزنامه ه ــه بودن ــروش مواج ــمگیر ف چش

منتشــر کــرده بودنــد کــه آن هــا هــم در فضــای کرونایــی آخــر ســال دیــده نشــدند. 
روزنامه هــا روز ٢٨ اســفند بــه تعطیــالت نــوروز ١٣٩٩ رفتنــد؛ درســت همچــون 
تعطیالتــی کــه در ســیل نــوروز ١٣٩٨ داشــتند. امــا ایــن بــار بحــران شــیوع ویــروس کرونــا 
به قــدری وخیــم بــود کــه کشــور عمًال تعطیل شــده بود و کســی از مطبوعات چنــدان انتظاری 
نداشــت کــه بــاز بماننــد. تقریبــاً همۀ مــردم با تبلیغات ســنگین صداوســیما و خبرگزاری ها و 
آنچــه در رســانه های اجتماعــی و پیام رســان ها تبلیــغ می شــد بــه ماندن در خانه تشــویق شــده 
بودنــد و انتشــار مطبوعــات در قالــب نســخۀ کاغــذی چنــدان منطقــی نبــود. وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی مطبوعــات را تشــویق کــرد کــه در ایــام نــوروز نســخه های الکترونیکــی 
منتشــر کننــد، امــا در نهایــت، فقــط دو روزنامــۀ ایــران و شــرق در دو هفتــه تعطیــالت نوروز 
به صــورت دیجیتالــی منتشــر شــدند کــه ایــران روزانــه هشــت صفحه و شــرق چهــار صفحه 

مطلــب تولیــد می کــرد (جــار، ١٣٩٩ الــف؛ جــار، ١٣٩٩ ب). 
ــۀ هرساله شــان  ــا تعطیلــی مشــکلی نداشــتند چــون روی ــوروز، روزنامه هــا ب در ن
در چنــد دهــۀ اخیــر بــود. ایــن رویــه ای اســت کــه مطبوعــات در دهــۀ ١٣۶٠ بنیــان 
گذاشــتند، وگرنــه پیــش از آن، مطبوعــات فقــط همــان چهــار روز اول ســال تعطیــل 
بودنــد (ایســنا، ١٣٩۴). امــا به هرحــال، می توانســتند همچــون ســال قبــل کــه 
ــی  ــای میدان ــا گزارش ه ــا را ب ــد عقب ماندگی ه ــالش کنن ــد، ت ســیل را پوشــش دادن
و مصاحبه هــای تخصصــی و مطالــب تحلیلی تــر جبــران کننــد. در تعطیــالت 
نــوروز ١٣٩٩، ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اصنافــی را کــه بایــد تــا اطــالع ثانــوی 
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تعطیــل باشــند مشــخص کــرد و چاپخانه هــا هــم جــزء ایــن صنــوف بودنــد (باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، ١٣٩٩). امــا بــرای هفتــۀ بعــد از تعطیــالت هــم تصمیــم کمیتــۀ 
ــود کــه  ــر ایــن ب ــا ب ــا کرون ــه ب اطالع رســانی و مدیریــت جــّو روانــی ســتاد ملــی مقابل
چاپخانه هــا همچنــان تعطیــل باشــند و بنابرایــن روزنامه هــا نیــز نمی توانســتند منتشــر 
ــا  شــوند. اینجــا بــود کــه اختالف نظــر پیــش آمــد؛ روزنامه هایــی کــه دولتــی بودنــد ی
ــهری،  ــران، همش ــای ای ــون روزنامه ه ــدند، همچ ــاب می ش ــی حس ــای عموم نهاده
اطالعــات و جام جــم (صبــح نــو، ١٣٩٩، ١٢)، موافــق تعطیلــی نســخه های چاپــی 
بودنــد، امــا روزنامه هــای خصوصــی بــه ایــن تصمیــم انتقــاد می کردنــد. هفــت 
ــی  ــه تعطیل ــه نوشــتند و ب ــور نام ــه رئیس جمه مدیرمســئول مطبوعــات خصوصــی ب
نســخه های چاپــی مطبوعــات انتقــاد کردنــد (شــفقنا، ١٣٩٩ الــف). انجمــن صنفــی 
روزنامه نــگاران اســتان تهــران نیــز در بیانیــه ای به ایــن تصمیم اعتراض کرد و خواســت 
مطبوعــات بعــد از بیســتم فروردیــن نه تنهــا از شــمول ایــن محدودیــت خــارج شــوند، 
بلکــه امکانــات الزم بــرای تولیــد و چــاپ و انتشــار آن هــا و دسترســی روزنامه نــگاران 

بــه منابــع الزم بــرای تهیــۀ خبــر و گــزارش فراهــم شــود (ایرنــا، ١٣٩٩). 
تعطیلــی نســخۀ چاپــی روزنامه هــا یــک هفتــه بیشــتر بــه طــول نینجامیــد و کمیتــۀ 
اطالع رســانی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعــالم کــرد کــه انتشــار روزنامه هــا از شــنبه ٢٣ 
فروردیــن بالمانــع اســت (شــفقنا، ١٣٩٩ ب )، امــا بــا همیــن یــک هفته بحــث و جدل 
زیــادی بیــن روزنامه نــگاران درگرفتــه بــود بــر ســر اینکــه چقــدر روزنامه نــگاری چاپی در 
ایــران بیــن مــردم نفــوذ دارد و چــه انــدازه تأثیرگــذار اســت. بســیاری از روزنامه نــگاران و 
مدیــران روزنامه هــا می گفتنــد کــه روزنامه هــا نســبت بــه قبــل بســیار ضعیــف شــده اند و 
اینکــه نســخۀ چاپــی هــم نداشــته باشــند آخرین ضربــات به پیکر نحیــف آن هاســت. اما 
از ســوی دیگــر، نظــر تعــدادی از روزنامه نــگاران و اســتادان روزنامه نــگاری هــم ایــن بــود 
کــه مطبوعــات بایــد بــه  ســمت فناوری هــای نویــن ارتباطــی برونــد و از امکانــات فضای 

مجــازی و قالب هــای نویــن محتــوا بــرای رونق گرفتــن مطبوعــات اســتفاده کننــد. 
ــود کــه  ــا در حــوزۀ مطبوعــات ایــن ب ــوۀ شــیوع کرون ــد گفــت مهم تریــن جل بای
ــن  ــانه های نوی ــتفاده از رس ــات در اس ــی مطبوع ــف حرفه ای گرای ــد ضع ــث ش باع
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بــرای ارائــۀ محتــوا و درآمدزایــی به وضــوح آشــکار شــود. مطبوعــات نمی توانســتند 
چــاپ شــوند، امــا گفتــه می شــد کــه تعطیــل نیســتند و در فضــای مجــازی در حــال 
ادامــه دادن کار خودنــد. ولــی واقعیــت ماجــرا ایــن بــود کــه مطبوعــات عمــًال درآمــدی 
ــه تعطیلــی نســخه های چاپــی، بیشــتر مطبوعــات در تعــداد  نداشــتند. در یــک هفت
کمتــری از صفحــات نســخه های چاپــی خــود منتشــر شــدند و تقریبــاً عایــدی 
ــه  ــز نمی توانســتند ظــرف یکــی دو هفت مالــی هــم نداشــتند. در آن فرصــت انــدک نی
ناگهــان وارد دنیــای فناوری هــای نویــن ارتباطــی شــوند و دســت بــه تولید محتــوا بزنند. 
به عــالوه، تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی و پلتفرم هــای مــوازی چــاپ بــه زیرســاخت 
و دانــش فنــی و حرفه گرایــی روزنامه نگارانــه در قالب هــای نویــن محتوایــی نیــاز دارد 
کــه بســیاری از روزنامه نــگاران رســانه های چاپــی در ایــن زمینــه دچــار کمبــود دانــش و 
تجربه انــد. روزنامه نــگاری دیجیتالــی هنــوز نــزد بســیاری از روزنامه نــگاران مطبوعــات 
امــری غریــب و نامأنــوس جلــوه می کنــد و آمــوزش روزنامه نــگاران بــرای فعالیــت در 
ــر، مطبوعــات تالش هــای  ــد ســال اخی ــر اســت. در چن ــز زمان ب ــن حوزه هایــی نی چنی
جســته گریخته ای را شــروع کرده انــد بــرای اینکــه تولیداتــی در عرصه هــای نویــن 
ارتباطــی داشــته باشــند و بــرای مثــال، ویدئوهــا یــا پادکســت های خبــری نیــز ســاخته اند 
ــا  امــا غالــب مطبوعــات ایــن مســائل را کمتــر جــدی گرفته انــد. شــیوع ویــروس کرون

باعــث شــد کــه آن هــا دریابنــد در ایــن زمینــه کاســتی های جــدی دارنــد.
البتــه در ایــن بیــن، تشــکیکی نیــز دربــارۀ بهــره وری اســتفاده از رســانه های نویــن در 
مطبوعــات بــه وجــود آمــده اســت. برخــی از روزنامه نــگاران ایــن نکتــه را مطــرح کرده اند 
کــه اگــر مطبوعــات بخشــی از محتــوای خــود را در رســانه های نویــن منتشــر کننــد یــا 
اینکــه بــه تولیــد محتــوا در رســانه های نویــن بپردازنــد، تضمینــی نیســت ایــن کارهــا بــه 
افزایــش درآمــد آن هــا کمــک کنــد. در واقــع، مشــخص نیســت فعالیــت مطبوعــات در 
ــه درآمدزایــی آن هــا  فضــای مجــازی و رســانه های اجتماعــی و پیام رســان ها چقــدر ب
کمــک می کنــد. به عــالوه، چــون قانــون حق مؤلــف در ایــران چنــدان رعایــت نمی شــود، 
محتواهــای جــذاب مطبوعــات در همه جــا منتشــر می شــوند، امــا عمــًال عایــدات مالــی 

و درآمــدی بــرای تولیدکننــدۀ اصلــی خــود محتــوا نخواهنــد داشــت.
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مشکالت اقتصادی مطبوعات

تضعیــف مرجعیــت مطبوعــات مضمونــی بــود که در ســال گذشــته مدام از آن ســخن 
ــات دارد.  ــاد مطبوع ــه اقتص ــی ب ــط وثیق ــات رب ــت مطبوع ــد. مرجعی ــه می ش گفت
ــوای  ــد محت ــی درخــور می توان ــوان مال ــا ســرمایه گذاری مناســب و ت یــک رســانه ب
حرفــه ای تولیــد کنــد و ایــن محتــوا به تدریــج باعــث اثرگــذاری بــر نظــام رســانه ای و 
ایجــاد نوعــی مرجعیــت بــرای نشــریه خواهــد شــد. امــا اگــر ســطح ســرمایه گذاری 
پاییــن باشــد یــا بــه  هــر دلیلــی تأمیــن مالــی مناســب بــرای تولیــد محتــوای حرفــه ای 
انجــام نشــود، رفته رفتــه مرجعیــت نشــریه نیــز کاهــش پیــدا می کنــد. در ســال های 
ــه  ــزان فــروش مطبوعــات کاهــش یافت ــر شــاهد بوده ایــم کــه به طــور پیوســته می اخی
و راه هــای کســب درآمــد مطبوعــات کــه آگهــی یــا تک فروشــی اســت محــدود شــده 
اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه مطبوعاتــی کــه بــه بودجــۀ عمومــی وصــل نیســتند 
در رقابــت بــا دیگــر رســانه ها بــرای تولیــد محتــوای جــذاب و حرفــه ای بــا مشــکل 
مواجــه شــوند و به تدریــج مرجعیــت خــود را در فضــای رســانه ای ایــران از دســت 
بدهنــد. بنابرایــن در یــک کالم می تــوان گفــت آنچــه در ســال ١٣٩٨ شــاهد بودیــم 
ــی  ــه رســانه های چاپ ــل ب ــود. کاهــش تمای ــر شــدن اقتصــاد مطبوعــات ب ضعیف ت
تــا آخــر ایــن ســال و در اولیــن مــاه ســال ١٣٩٩ نیــز همچنــان ادامــه داشــته اســت. 
جالــب اینجاســت کــه ســال ١٣٩٨ ســالی پــر از بحران هــای ریــز و درشــت بــود کــه 
مخاطبــان را تشــنۀ اخبــار داغ می کــرد، امــا از نیمــۀ ســال میــزان فــروش مطبوعــات 
افــت کــرد. دلیلــش ایــن بــود کــه مطبوعــات نتوانســتند بــه تقاضــای بــازار خبر پاســخ 
ــد و آن هــا را بیشــتر از رســانه های چاپــی دور  ــر کردن ــان را مأیوس ت ــد، مخاطب دهن
نمودنــد و بــه رســانه های جایگزیــن همچــون شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان های 
موبایلــی نزدیــک کردنــد. مشــکالت زیرســاختی و محدودیت هــای حرفــه ای نیــز بــه 
ایــن معضــل دامــن زدنــد. بحــران شــیوع ویــروس کرونــا نیــز مطبوعــات را بــا نوعــی 
شکســت بــازار مواجــه کــرد؛ بدیــن معنــی کــه ایــن بحــران ســبب شــده بــود مــردم 
ــن  ــی از ای ــوان درآمدزای ــات ت ــل مطبوع ــا در عم ــند ام ــار باش ــان اخب ــتر خواه بیش
افزایــش تقاضــا را نداشــتند. دلیــل بخشــی از ایــن اتفــاق ایــن بــود کــه مخاطبــان بــه  
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ســمت رســانه های جایگزیــن حرکــت کــرده بودنــد و بخشــی نیــز بــه ایــن علــت بــود 
کــه مطبوعــات در دوران نــوروز و یــک هفتــه پــس از آن چــاپ نشــدند.

 بحران کاغذ

بحــران کاغــذ در ســال ١٣٩٨ شــکل تــازه ای بــه خود گرفت، اما این مشــکل ریشــه ای 
قدیمی تــر داشــت و در واقــع از آذر ١٣٩۶ آغــاز شــده بــود. در نیمــۀ دوم ســال ١٣٩۶ 
ــان شــده  ــی هم زم ــا افزایــش شــدید قیمــت ارز و گران شــدن کاالهــای واردات کــه ب
بــود، قیمــت کاغــذ مطبوعــات بســیار بــاال رفتــه بــود. در همــان زمــان، خبــری پخــش 
شــد مبنــی بــر اینکــه برخــی از واردکننــدگان کاغــذ بــه  بهانــۀ حمایــت از مطبوعــات 
ارز ۴٢٠٠ تومانــی می گرفته انــد و کاغــذ وارد می کرده انــد امــا به جــای اینکــه آن 
را بــه مطبوعــات تحویــل دهنــد، کاغــذ را در بــازار آزاد می فروخته انــد. در رســانه ها 
میــزان ارز تخصیصــی کــه بــه ایــن ترتیــب هــدر رفتــه بــود ٢۴ میلیــون دالر تخمیــن 
ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــت وزارت فرهن ــی وق ــور مطبوعات ــت ام زده می شــد. معاون
ــه اصــًال  ــده ک ــص داده ش ــه شــرکت هایی ارز تخصی ــی ب ــه گاه ــود ک ــه ب ــی گفت حت
وجــود خارجــی نداشــته اند. صنعــت نشــر کتــاب نیــز درگیــر ایــن بحــران شــده بــود و 
بــه  گفتــۀ رئیــس اتحادیــۀ ناشــران در آن هنــگام، از ٢٠٠ هــزار تــن کاغــذ دولتــی فقط 
ــود  ــود. گرانــی کاغــذ کــه از آذر ١٣٩۶ شــروع شــده ب ١۶ هــزار تــن توزیــع  شــده ب
ــه یافــت و وضعیــت انتشــار مطبوعــات را به شــدت  در سرتاســر ســال ١٣٩٧ ادام
بحرانــی کــرد. بــرای نمونــه، در آبــان  ١٣٩۶ قیمــت هــر کیلوگــرم کاغــذ رول روزنامــه 
ــید،  ــان رس ــه ٣۵٠٠ توم ــال ١٣٩٧ ب ــدای س ــا ابت ــود و ت ــان ب ــازار ٢١٠٠ توم در ب
بهمن مــاه ١٣٩٧ رکــورد ١٢ هــزار تومــان را رد کــرد و در انتهــای ســال ١٣٩٧ بــه 
ــران وزارت  ــان رســید (شــاکرزاده، ١٣٩٧: ٧۶‑٧٧). مدی ــی ١۶ هــزار توم کیلوی
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا تشــکیل کارگــروه 
ســامان دهی کاغــذ تــالش کردنــد واردات کاغــذ را ســامان دهی کننــد و مشــکل 
تاحــدی رفــع شــد. دســتیار ارشــد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در اردیبهشــت 
١٣٩٨ وضعیــت کاغــذ را در ســال قبــل از آن تشــریح کــرد و ســخنان او خــود گویــای 
اوضــاع بــازار کاغــذ بــود. او گفــت کــه پیــش از تشــکیل کارگــروه ســامان دهی کاغــذ 
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در مــرداد ١٣٩٧، بــه میــزان ٢۶٠ هــزار تــن کاغــذ ویــژۀ مطبوعــات و کتــاب بــا ارز 
دولتــی وارد شــده بــوده کــه فقــط ١٠ درصــد آن بــا موافقــت معاونت هــای تخصصــی 
ــوده  ــدگان مطبوعاتــی و انتشــاراتی رســیده ب ــه دســت مصرف کنن وزارت فرهنــگ ب
ــف ۴۵  ــه تخل ــته اند ک ــف داش ــی تخل ــن، ١٣٠ شــرکت بازرگان ــن بی اســت. در ای
ــی را  ــا ارز دولت ــده ب ــذ واردش ــی کاغ ــوده اســت؛ یعن ــن ب ــزار تُ ــش از ه شــرکت بی
ــاد اســالمی،  ــگ و ارش ــال وزارت فرهن ــد (پورت ــازار فروخته ان به صــورت آزاد در ب
ــازار  ــفتگی ب ــانه ها از آش ــه رس ــود ک ــی ب ــد گزارش های ــخنان مؤی ــن س ١٣٩٨). ای

کاغــذ در ماه هــای پیــش از فروکش کــردن بحــران کاغــذ منتشــر کــرده بودنــد.
امــا در اوایــل تابســتان ســال ١٣٩٨ دوبــاره بحــران کاغــذ اوج گرفــت. ایــن بــار 
ــا اصــًال  ــود؛ روزنامه ه ــل شــده ب ــازار تبدی ــذ در ب ــود کاغ ــه نب ــذ ب ــی کاغ بحــث گران
کاغــذی نداشــتند تــا بتواننــد محتواهــای خــود را روی آن چــاپ کننــد. راه حــل 
عاجــل روزنامه هــا ایــن بــود کــه شــروع کردنــد بــه کاســتن از تعــداد صفحــات خــود. 
روزنامه هــای همشــهری و ایــران در اردیبهشــت  ١٣٩٨ هشــت صفحــه از صفحــات 
خــود کــم کردنــد (شــفقنا، ١٣٩٨ ج). چنــد روز پــس از آن، روزنامــۀ اطالعــات چهــار 
صفحــه از صفحــات خــود کــم کــرد (خلیلــی، ١٣٩٨ ب). در مــرداد ١٣٩٨ روزنامــۀ 
ــا از پــس هزینه هــای کاغــذ خــود  جمهــوری اســالمی قطــع خــود را کوچــک کــرد ت
برآیــد (خلیلــی، ١٣٩٨ ج). کار تاحــدی بــاال گرفتــه بــود کــه روزنامــۀ ســازندگی در ١٧ 
تیــر ١٣٩٨ بــه  علــت اینکــه کاغــذی در بــازار نیافته بود منتشــر نشــد (ایرنــا، ١٣٩٨ ز). 
روزنامه هــا در ایــن چنــد مــاه معمــوًال فقــط بــه انــدازۀ مصــرف روزانــه کاغــذ داشــتند. 
حتــی برخــی روزنامه هــای بــزرگ کــه خــود واردکننــدۀ کاغــذ بودنــد تنهــا بــه مقــدار 

اســتفادۀ چنــد روز خــود کاغــذ در انبــار داشــتند (همشــهری، ١٣٩٨ ب: ١٣).
ــاره مســئوالن متولــی بحــث کاغــذ در وزارتخانه هــای فرهنگــی و اقتصــادی  دوب
بــه تکاپــو افتادنــد و تــا مهرمــاه ١٣٩٨ مشــکل نبــود کاغــذ در بــازار حــل شــد. کاغــذ 
ــه  روزنامــۀ مصرفــی بــرای نشــریات ایــران ســاالنه حــدود ۴٠ هــزار تــن اســت کــه ب
همیــن میــزان نیــز در بــازار تأمیــن شــد. مقامــات مســئول می گفتند کــه ارز تخصیصی 
بــه کاغــذ مطبوعــات ارز دولتــی با قیمت ســامانۀ نیماســت (ایرنــا، ١٣٩٨ ح). مدیران 
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مطبوعــات بــا اینکــه بحــران جدیــد کاغــذ را تاحــدی رفــع کــرده بودنــد،  همچنــان بــا 
مشــکل چاره ناپذیــر گرانــی کاغــذ مواجــه بودنــد. کاغــذ گــران باعــث می شــود قیمــت 
ــان، کــه در شــرایط اقتصــادی متالطــم  تمام شــدۀ مطبوعــات هــم بــاال رود و مخاطب
کاالهــای فرهنگــی را زودتــر از کاالهــای اساســی از ســبد خانــوار حــذف می کننــد، 

کمتــر بــه خریــد نشــریات چاپــی تمایــل نشــان دهنــد. 

کاستی های توزیع یارانه

یارانــۀ مطبوعــات در ســال ١٣٩٨ بــرای مدتــی بــه بحــث محافــل مطبوعاتــی تبدیل شــد. 
کمک به مطبوعات برای انتشــار از دهه های گذشــته در ایران ســابقه داشــته و در بســیاری 
از کشــورهای دیگــر هــم؛ حتــی در کشــورهای توســعه یافته کمــک نقــدی و غیرنقــدی بــه 
مطبوعــات دیــده می شــود. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از طریــق معاونــت امــور 
مطبوعاتــی و اطالع رســانی یارانــه را بــه نشــریاتی کــه مســتحق دریافــتِ کمک تشــخیص 
دهــد اعطــا می کنــد. در دهــۀ ١٣٧٠ بخشــی از یارانــه به صــورت کاغــذ به مطبوعــات داده 
می شــد، امــا از اواســط دهــۀ ١٣٨٠ رویــه تغییــر کــرد، زیــرا برخــی از مدیــران مطبوعــات 
کاغــذ را در بــازار می فروختنــد و بــه پــول نقــد تبدیــل می کردنــد و گاهــی ایــن پــول اصــًال 
بــه چرخــۀ مطبوعــات وارد نمی شــد. بنابرایــن تصمیــم بــر ایــن شــد کــه یارانــه به شــکل 
پــول نقــد بــه مدیــران مســئول داده شــود. البته همچنان یک مشــکل باقی اســت: تضمینی 

وجــود نــدارد مدیــران مطبوعــات ایــن یارانــه را وارد کســب وکار نشــریات کنند. 
از جانــب اهالــی مطبوعــات و اســتادان ارتباطــات، اختالف نظرهــای بســیاری 
ــت  ــه دول ــد ک ــود دارد. برخــی می گوین ــات وج ــه مطبوع ــه ب ــۀ یاران ــرای ارائ ــز ب نی
بایــد از آن دســته مطبوعــات کیفــی حمایــت کنــد کــه روش انتشارشــان منطبــق بــر 
ــا مشــکل مواجــه شــوند  ــازار نیســت و ممکــن اســت در ســرمایه گذاری ب منطــق ب
ــه  ــه  نفــع جامع ــد کــه همچــون یــک کاالی عمومــی ب ــد می کنن ــی تولی ــا محتوای ام
اســت. امــا دیگــران می گوینــد کــه دولــت بایــد یارانه هــا را قطــع کنــد تــا مطبوعــات 
بتواننــد بــا رقابــت ســالم بــا یکدیگــر بــه روش هایــی دســت پیــدا کننــد که بقــای آن ها 
ــاال  ــز ب ــت، کیفیــت مطبوعــات نی ــن ترتیــب در چرخــۀ رقاب ــد و بدی ــن کن را تضمی

خواهــد رفــت و بدنــۀ مطبوعــات قدرتمندتــر خواهــد شــد. 
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یارانه هایــی کــه بــه مطبوعــات اختصــاص داده می شــوند عمدتــاً شــامل یارانۀ نقدی 
مســتقیم، یارانــه در قالــب آگهی هــای دولتــی، کاغــذ بــا ارز ارزان تــر از بــازار و یارانــه بــه 
 شــکل خریــد نشــریات برگشــتی اســت. در ســال ١٣٩٧ در حــدود ٨٠ میلیــارد تومــان 
یارانــۀ مســتقیم نقــدی بــه مطبوعــات ارائــه شــد. همچنیــن حــدود ۴٠ میلیــارد تومــان 
نیــز در قالــب آگهی هــای دولتــی بــه مطبوعــات داده شــد. مطبوعــات بزرگــی همچــون 
مؤسســۀ دنیــای اقتصــاد، مؤسســۀ ایــران، مؤسســۀ همشــهری، مؤسســۀ اطالعــات یــا 
ــا  ــی ی ــد ده میلیون ــای چن ــاد یارانه ه ــای خصوصــی همچــون شــرق و اعتم روزنامه ه
حتــی چنــد صــد میلیونــی می گیرنــد امــا یارانــۀ بیشــتر نشــریات در ســال حــدود چنــد 
میلیــون تومــان اســت. در ســال ١٣٩٨ نیــز طــی پنــج نوبــت بــه روزنامه هــا یارانــه داده 
ــۀ  ــای اعطــای یاران ــی و اطالع رســانی، ١٣٩٩). داده ه ــور مطبوعات ــت ام شــد (معاون
مطبوعاتــی در معــرض عمــوم روی وب ســایت معاونــت امــور مطبوعاتــی قــرار گرفتــه 
اســت. جــداول ایــن داده هــا جمــع کل نــدارد، امــا از مجمــوع ارقــام می تــوان محاســبه 
کــرد کــه روزنامــۀ دنیــای اقتصــاد بــا ٧۶٨ میلیــون تومــان، خبــر جنــوب بــا ۵٨٧ میلیــون 
تومــان، اعتمــاد بــا ۵۶٧ میلیــون تومــان و شــرق بــا ۵۴۵ میلیــون تومــان، بیشــترین مبلغ 

ــد (فــراز، ١٣٩٩).  ــه را در پنــج دورۀ ســال ١٣٩٨ دریافــت کرده ان یاران
در فهرســت یارانــۀ رســانه ها در معاونــت امــور مطبوعاتــی و اطالع رســانی، 
ــر اســاس  ــۀ نوبــت پنجــم نشــریات، روزنامه هــا و رســانه های برخــط ١٣٩٨ ب یاران
شــیوه نامۀ جدیــد محاســبه شــده اســت. تغییــر روش محاســبۀ یارانــه بــرای هر نشــریه 
ــای  ــر یارانه ه ــر س ــال ١٣٩٨ ب ــه در س ــود ک ــگاران ب حاصــل اعتراضــات روزنامه ن
مطبوعاتــی شــکل گرفــت. در تیرمــاه ١٣٩٨ و تقریبــاً در زمانــی کــه بحــران کاغــذ در 
ــود، بحــران یارانه هــای مطبوعاتــی  ــور کــرده ب مطبوعــات از نقطــۀ اوج خــود را عب
ــود  ــگاران مطبوعــات ب ــت یکــی از روزنامه ن ــد. نقطــۀ شــروع ماجــرا تویی پیــش آم
کــه در توییتــر اعــالم کــرد یــک شــرکت گمنــام بــا داشــتن چنــد ده مجلــۀ عامه پســند 
توانســته یارانــۀ هنگفتــی را بــه خــود اختصــاص دهــد. روزنامه نــگاران در شــبکه های 
و  رو کردنــد  و  زیــر  را  مطبوعاتــی  یارانه هــای  فهرســت  به ســرعت  اجتماعــی 
روزنامه هــا  ســپس  رســیدند.  یارانه هــا  ناکارآمــد  اختصــاص  در  شــواهدی  بــه 
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ــال،  ــرای مث ــد. ب ــاد روشــن ش ــاد فس ــد و ابع ــه کردن ــی از موضــوع تهی گزارش های
روشــن شــد کــه شــرکتی وجــود داشــته اســت کــه صاحــب ۴٠ نشــریه اســت و بــرای 
ــۀ  ــان یاران ــون توم ــارد  و ٧٠٠ میلی ــن نشــریات در یــک ســال بیــش از یــک  میلی ای
ــد نشــریات برگشــتی در ســال ١٣٩۶  مســتقیم و ٣١١ تــن کاغــذ، و در طــرح خری
بیــش از ۶٣٢ میلیــون تومــان یارانــه دریافــت کــرده اســت. نمونــۀ دیگــر چنــد بــرادر 
بودنــد کــه مناصبــی در نهادهــا و پروژه هــای فرهنگــی و اقتصــادی داشــته اند و 
١٨ نشــریه در ســامانۀ معاونــت مطبوعاتــی ثبــت کرده انــد و مطابــق آنچــه خــود در 
یــک گــروه تلگرامــی در زمــان انتخابــات مدیــران مســئول ذکــر کــرده بودنــد، امتیــاز 
۵۵ نشــریه را دارنــد. ایــن نشــریه ها بیشــتر در حیطــۀ جــدول و ســرگرمی و آشــپزی 
هســتند کــه بــه تولیــد محتــوای تحریریــه نیــاز چندانــی ندارنــد و بــرای اعــالم وصــول 
ــراد  ــیاری از اف ــه بس ــود ک ــا ب ــئله اینج ــرق، ١٣٩٨: ١٢). مس ــوند (ش ــر می ش منتش
ــرای  ــوای بی ارزشــی ب ــد، محت ــی را می گرفتن ــای نشــریات مختلف ســودجو امتیازه
آن هــا تــدارک می دیدنــد کــه صرفــاً شــرایط اعطــای یارانــه را دارا باشــند و بعــد آن هــا 
را در ادارۀ اعــالم وصــول معاونــت امــور مطبوعاتــی به طــور منظــم ثبــت می کردنــد 

ــد.  ــای کالن می گرفتن ــن اســاس یارانه ه ــر همی و ب
ــریات  ــه نش ــی ب ــداد و ارقام ــان اع ــا چن ــی ب ــای یارانه های ــر اعط ــه خب ــی ک وقت
عمدتــاً گمنــام منتشــر شــد، جامعــۀ مطبوعاتــی ایــران بــه ایــن مســئله حســاس شــد و 
معاونــت امــور مطبوعــات اعــالم کــرد کــه آیین نامــۀ پرداخــت یارانــه بــه مطبوعــات 
ــۀ  ــر پای ــه ب ــه، یاران ــن آیین نام ــدۀ ای ــخۀ اصالح ش ــرد. در نس ــد ک را اصــالح خواه
ســه مؤلفــه اختصــاص داده می شــود کــه اولیــن آن هــا «نظــم در انتشــار» اســت. در 
آیین نامــۀ قبلــی، نشــریاتی بــا ضریــب نظــم در انتشــار ٣٠ درصــد بــه بــاال مشــمول 
یارانــه می شــدند، امــا در اصــالح آیین نامــه، اولیــن اختصــاص یارانــه در یــک ســال 
ــاز دارد و شــرط دومیــن  ــه نظــم در انتشــار ٧٠ درصــد و بیشــتر نی ــه روزنامه هــا ب ب
ــت کم ٩٠  ــار دس ــم در انتش ــال نظ ــان س ــا در هم ــه روزنامه ه ــه ب اختصــاص یاران
درصــد اســت. نشــریات بــا دوره هــای انتشــار طوالنی تــر هــم بــه نظــم در انتشــار ۶٠ 
درصــد نیــاز دارنــد و ســالنامه ها هــم از شــمول تخصیــص یارانــه حــذف شــده اند. 
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مؤلفــۀ دیگــری کــه در آیین نامــۀ جدیــد تغییــر داده شــده «ضریــب کیفــی» نشــریه اســت که 
بــر اســاس خوداظهــاری شــاخص های کیفــی نشــریات و ســپس داوری ایــن شــاخص ها 
در معاونــت امــور مطبوعاتــی تعییــن می شــود. روزنامه هــای سراســری بــرای گرفتــن یارانه 
ــب  ــا و دوهفته نامه هــای سراســری ضری ــی ٣٠ درصــد و هفته نامه ه ــب کیف ــد ضری بای
کیفــی ۶٠ درصــد داشــته باشــند. مؤلفــۀ ســوم نیــز گســترۀ توزیــع اســت. طبــق آیین نامــۀ 
اصالح شــده، آن دســته از نشــریات سراســری یارانــۀ کامــل را می گیرنــد کــه در ٣١ اســتان 
کشــور و در هر اســتان دســت کم در ۵٠ نســخه توزیع شــوند. نشــریاتی که در اســتان های 
کمتــری توزیــع می شــوند ٠٫٨ یارانــۀ کامــل را می گیرند و نشــریات سراســری کــه در کمتر 
از ١٧ اســتان توزیــع می شــوند یارانــه نمی گیرنــد. همچنیــن صاحبــان امتیــاز حقیقــی یــا 
حقوقــی کــه بیــش از ١٠ نشــریه دارنــد یارانــه نخواهنــد گرفــت و اشــخاصی کــه تا ســقف 
ســه نشــریه دارنــد می تواننــد یارانــۀ کامــل بگیرنــد. نشــریات بــا چــاپ دیجیتــال هــم یارانه 

نخواهنــد گرفــت (معاونــت امــور مطبوعاتــی و اطالع رســانی، ١٣٩٨). 
آیین نامــۀ جدیــد تخصیــص یارانــه بــا اظهارنظرهــای ضدونقیــض روبــه رو شــد. 
مدیــران مطبوعــات بــزرگ کــه نظــم در انتشــار، کیفیــت تولیــد و توزیــع سراســری 
داشــتند عمدتــاً از آیین نامــۀ  اصالح شــده اســتقبال کردنــد، امــا مدیــران برخــی 
نشــریاتِ ضعیف تــر بــا آن مخالــف بودنــد و اعــالم می کردنــد کــه رعایــت ضوابــط 
ایــن آیین نامــه بــرای آنکــه یارانــه شــامل حــال نشریه شــان شــود هزینــۀ زیــادی را بــه 
آنــان تحمیــل می کنــد. امــا درنهایــت، بــه نظــر می رســد اعتراضــات بــه تخصیــص 
یارانه هــا در تابســتان ١٣٩٨ را کــه بــه اصــالح آیین نامــۀ آن انجامیــد می تــوان گامــی 
بــه جلــو دانســت؛ هرچنــد کــه همچنــان بحــث بــر ســر اینکــه نفــس اعطــای یارانــه به 

مطبوعــات فسادزاســت تمــام نشــده اســت.

کاهش درآمد

ــا کاهــش فــروش  مطبوعــات در ســال ١٣٩٨ و به خصــوص از اســفند ایــن ســال ب
چشــمگیری روبــه رو شــدند. در ســال ١٣٩٨، در امتــداد رونــدی کــه از چنــد ســال 
پیــش شــروع شــده بــود، تیــراژ مطبوعــات پیوســته کــم می شــد. بحــران کاغــذ باعــث 
ــودن وضعیــت  ــدار ب ــر آمــد. ناپای ــراژ پایین ت ــر شــوند و تی شــد روزنامه هــا ضعیف ت
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قیمت هــا و مشــکالت اقتصــادی نیــز خــروج مطبوعــات را از ســبد مصرفــی خانــوار 
تشــدید کــرد. بــرای مثــال، قیمــت دالر در اردیبهشــت ١٣٩٨ بــه بــاالی ١۵ هــزار 
تومــان رســید، تــا آبــان ١٣٩٨ تــا ١١ هــزار تومــان کاهــش یافــت و دوبــاره تــا نــوروز 
١٣٩٩ از ١۶ هــزار تومــان هــم عبــور کــرد (شــبکۀ اطالع رســانی طــال، ســکه و 
ارز، ١٣٩٩). ایــن میــزان تفــاوت قیمــت نشــان دهندۀ ناپایــداری بــازار بــود کــه 
ــد  ــی آورد و روی کاغــذ و هزینه هــای چــاپ و تولی ــا فشــار م ــه اقتصــاد خانواده ه ب

ــر می گذاشــت. ــز اث نشــریات نی
از ســوی دیگــر، بحران هــای سیاســی هــم، کــه بــا حــوادث آبــان ١٣٩٨ تشــدید 
شــد، روی فــروش نشــریات اثرگــذار بــود. اعتراضــات آبان مــاه، تــرور ســردار قاســم 
ــد  ــه مســائل سیاســی روز بودن ــی ازجمل ســلیمانی و ساقط شــدن هواپیمــای اوکراین
کــه می توانســتند بــه فــروش مطبوعــات کمــک کننــد. امــا چــون مطبوعــات به شــدت 
تحــت کنتــرل بودنــد و نیــاز مخاطبــان بــه اخبــار روز را بــرآورده نمی کردنــد، 
مخاطبــان ترجیــح می دادنــد کــه بــه رســانه های دیگــر، به خصــوص رســانه های 

اجتماعــی و پیام رســان ها، متوســل شــوند. 
وقتــی کــه مخاطبــان مطبوعــات کاهــش یافــت، میــزان تک فروشــی و همچنیــن 
گهی هــای مطبوعــات نیــز کــم شــد و درآمــد مطبوعــات افــت کــرد. در ایــن بیــن،  آ
نشــریات خصوصــی بیشــتر متضــرر شــدند. بحــران کرونــا باعــث شــد کــه آخریــن 
ضربــه هــم بــه مطبوعــات وارد شــود و عمــًال مطبوعــات از ابتــدای اســفندماه ١٣٩٨ 
بــا ســقوط فــروش مواجــه شــدند. دو هفتــه تعطیلــی نــوروز و یــک هفتــه تعطیلــی 
اجبــاری چاپخانه هــا نیــز درآمــد نشــریات را بــه صفــر رســاند و پــس از بازگشــایی 
ــوروز،  ــد از ن ــه دارد. بع ــات ادام ــازار مطبوع ــود در ب ــان رک ــز همچن ــات نی مطبوع
روزنامه هــا قیمت هــای خــود را افزایــش دادنــد تــا کمــی از مشــکالت اقتصــادی خــود 
را التیــام بخشــند، امــا تجربــه نشــان داده اســت افزایــش قیمــت بــاز هــم بــه کاهــش 
تعــداد مخاطبــان مطبوعــات منجــر شــود. در ســال ١٣٩٩، روزنامــۀ همشــهری ســه 
ــر ســه  ــان شــدند. ه ــزار توم ــج ه ــاد پن ــای شــرق و اعتم ــان و روزنامه ه ــزار توم ه

روزنامــه هــزار تومــان بــه قیمــت ســال ١٣٩٨ خــود افــزوده بودنــد.
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تعدیل نیروی کار مطبوعات

مشــکالت ناشــی از کاهــش درآمــد مطبوعــات و فشــار اقتصــادی ای کــه آن هــا در 
ــات خصوصــی را  ــی از مطبوع ــد برخ ــل کردن ــدای ١٣٩٩ تحم ــال ١٣٩٨ و ابت س
بــه ایــن فکــر واداشــته اســت کــه از هزینه هــای خــود بکاهنــد و نیــروی کار خــود را 
تعدیــل کننــد تــا بلکــه کمــی از بــار هزینه هــا بکاهنــد. آنچــه در ایــن بخــش می آیــد 
یافته هــای نگارنــدۀ ایــن گــزارش در مصاحبــه بــا روزنامه نــگاران و اهالــی مطبوعــات 
اســت. یکــی از روزنامه هــای خصوصــی باســابقۀ کشــور بــا آغــاز ســال ١٣٩٩ 
تعــدادی از خبرنــگاران بخــش آنالیــن خــود را تعدیــل کــرد یــا وضعیــت اســتخدامی 
آن هــا را از خبرنــگار دائــم بــه خبرنــگار حق التحریــری تنــزل داد. بااین حــال، مدیــران 
ــه  ــا گرفت ــروس کرون ــم پیــش از شــیوع وی ــن تصمی ــه ای ــد ک ــه اعــالم کرده ان روزنام
شــده بــوده اســت. همچنیــن در روزنامــۀ مهــم دیگــری، کــه آن نیــز متعلــق بــه بخــش 
خصوصــی اســت، تصمیــم گرفتــه شــده بــود کــه تمــام خبرنــگاران روزنامــه به صورت 
حق التحریــری کار کننــد امــا فعــًال مدیرمســئول روزنامــه از ایــن کار صرف نظــر 
کــرده اســت. یکــی از اتفاقاتــی کــه در ســال های اخیــر در مطبوعــات کشــور رخ داده 
ــاً خبرنــگاران روزنامه هــای خصوصــی آن را تأییــد می کننــد ایــن اســت کــه  و عمدت
مدیــران نشــریات تمایــل پیــدا کرده انــد بــه اینکــه به جــای اســتخدام روزنامه نــگاران 
بــا حقــوق ثابــت و بیمــه، کار روزنامــه را بــا خبرنــگاران حق التحریــری پیــش ببرنــد 
ــن  ــد. ای ــا ایجــاب نمی کنن ــرای کارفرم ــئولیت ها را ب ــایر مس ــا س ــه ی ــزام بیم ــه ال ک
مســئله هــم بــرای امنیــت شــغلی و آینــدۀ معیشــتی حداقلــی خبرنــگاران مضــر اســت 
و هــم نهادهــای مطبوعاتــی را بیش ازپیــش تضعیــف و ســطحی و ناپایــدار می کنــد.

نگاه سنتی به رسانه 

ــتی های اقتصــادی در  ــران و کاس ــات ای ــی در مطبوع مشــکل ضعــف حرفه ای گرای
ســال ١٣٩٨ در امتــداد همــان رونــدی بــوده اســت کــه در ســال های اخیــر شــروع شــده  
اســت، امــا بایــد گفــت این هــا تصویــری کامــل از مصائــب مطبوعــات ایــران را بــه 
نمایــش نمی گذارنــد، بلکــه مشــکالتی نیــز از بیــرون از نظــام رســانه ای کشــور بــه بدنــۀ 
مطبوعــات وارد می شــوند کــه کارکــرد آن هــا را به طــور مضاعفــی زیــر ســؤال می برنــد. 
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مجموعــۀ ایــن مشــکالت را می تــوان تحــت عنــوان «نــگاه ســنتی بــه رســانه»، و به طریق 
اولــی نــگاه ســنتی بــه مطبوعــات، دســته بندی کــرد. در ایــن بخــش، ابتــدا نگاهــی بــه 
وضعیــت کلــی مطبوعــات در ایــران می اندازیــم، ســپس بحــث حقوقــی دربــارۀ مجوزها 
را پیــش می کشــیم و در آخــر، دیــدگاه مهندســی فرهنگــی را مطــرح می کنیــم کــه الگــوی 

غالــب دیــدگاه نظــام سیاســی کنونــی کشــور بــه نظــام رســانه ای آن اســت. 

نگاهی به وضعیت کلی مطبوعات ایران١

ــا نگاهــی  ــا ب ــوان اســت. ام ــه در کشــور ٣۵٩ عن تعــداد مجوزهــای انتشــار روزنام
بــه انــدک روزنامه هــای ارائه شــده در کیوســک های روزنامه فروشــی در سراســر 
پایتخــت و همچنیــن در شــهرهای سراســر کشــور، می تــوان دیــد کــه حتــی بــا 
ــا مصــرف  ــن عــددی ب ــی  هــم چنی ــزان مجوزهــای روزنامه هــای محل احتســاب می
مطبوعــات در کشــور نامتناســب اســت. طبــق مشــاهدات میدانــی در تهــران، بیشــتر 
دکه هــای مطبوعــات بیــن ١٠ تــا ٢٠ عنــوان روزنامــه را بــرای فــروش ارائــه می کننــد. 
اگــر به طــور میانگیــن در هــر مرکــز اســتان نیــز تعــداد دو تــا ســه روزنامــه را بــرای 
انتشــار در نظــر بگیریــم کــه تخمیــن باالیــی اســت، بــاز هــم مجمــوع ایــن اعــداد از 

ــر اســت.  ــرای روزنامه هــا بســیار کمت ــزان مجوزهــای صادرشــده ب می
فصلنامه هــای کشــور  و  هفته نامه هــا  ماهنامه هــا،  بــرای  وضعیــت  همیــن 
ــا  ــه ت ــار ماهنام ــرای انتش ــده ب ــای صادرش ــداد کل مجوزه ــز صــادق اســت. تع نی
ــرای  ــوان و ب ــرای فصلنامه هــا ١٩٢٣ عن ــن تعــداد ب ــوان اســت. ای ــون ١٩۴۴ عن کن
ــا فضــای مطبوعاتــی کشــور آشــنا  هفته نامه هــا ١٣۴١ عنــوان اســت. هرکســی کــه ب
باشــد می توانــد دریابــد کــه ایــن تعــداد عناویــن بــرای نشــریات کشــور بســیار زیــاد 
ــه را  ــار فصلنام ــی انتش ــا دورۀ زمان ــا ت ــداد مجوزه ــط تع ــر فق ــع، اگ اســت. در واق
باهــم جمــع بزنیــم، در هــر فصــل بایــد در کشــور حــدود شــش هــزار عنــوان نشــریه 

١.   آمار مربوط به مجوزهای مطبوعات در این بخش از گزارش حاضر از آخرین اطالعات پورتال معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا تاریخ ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی اینترنتی زیر 
/https://press.farhang.gov.ir                                                                                     :استخراج شده است

آمار کنکور دانشگاه ها نیز از وب سایت سازمان سنجش آموزش کشور (sanjesh.org) و مرکز سنجش و پذیرش 
دانشگاه آزاد اسالمی (sanjesh.iau.ir) استخراج شده است.
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منتشــر شــود؛ ایــن رقــم بســیار باالســت و بــا واقعیت هــای موجــود در فضــای 
نشــریات کشــور همخوانــی نــدارد. شــاید تعــداد کل روزنامه نگارانــی کــه در ایــران 
کار حرفــه ای روزنامه نــگاری انجــام می دهنــد شــش هــزار نفــر نباشــد، چــه رســد بــه 

اینکــه تعــداد عناویــن نشــریات منتشرشــده در هــر فصــل بــه ایــن عــدد برســد. 
در مجمــوع، مــا در ایــران ٧٣٠٠ مجــوز نشــریۀ چاپــی داریــم. امــا مشــاهدات 
ــه معنــی ایــن نیســت کــه همــۀ  نشــان می دهنــد کــه تعــداد مجوزهــای صادرشــده ب
آن هــا در حــال انتشــار هــم هســتند. بخــش قابل توجهــی از مجوزهــای صادرشــدۀ 
نشــریات اصــًال منتشــر نمی شــوند و مشــمول مــاده ١۶ قانــون مطبوعــات می شــوند 
ــاه پــس از صــدور  ــاز موظــف اســت ظــرف شــش م ــد: «صاحــب امتي کــه می گوی
پروانــه نشــريۀ مربوطــه را منتشــر كنــد و در غيــر ايــن  صــورت بــا يــك بــار اخطــار 
كتبــی و دادن فرصــت پانــزده روز ديگــر در صــورت عــدم عــذر موجــه اعتبــار پروانــه 
از بيــن مــی رود». برخــی از نشــریات نیــز، چنان کــه در بخــش یارانه هــای مطبوعاتــی 
ذکرشــان رفــت، صرفــاً در چنــد نســخه منتشــر می شــوند تــا بــرای ادارۀ اعــالم 
وصــول معاونــت مطبوعاتــی یــا ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ها ارســال 
ــه مشــمول مــاده ١۶ قانــون مطبوعــات در امــان  ــد لغــو پروان ــا هــم از گزن شــوند ت

بماننــد و هــم بتواننــد در صــورت امــکان یارانــه بگیرنــد.

جدول١. تعداد مجوزهای صادرشدۀ مطبوعات به  تفکیک استان و ترتیب انتشار

محل دفتر 
مهمركزی رسانه

زنا
رو

مه
ه نا
فت
ه

مه
ه نا
فت
وه
د

مه
هنا
ما

مه
هنا
ما
دو

مه
لنا
ص
ف

مه
لنا
ص
وف
د

مه
لنا
سا

مع
ج

١۶٧٨۴۴۶۵۵۴٧١۶٧٢٧٨آذربایجان شرقی

١۴٠‑٢۴۶٢۶٣٨١٢٩٧آذربایجان غربی

١۵٠‑١٢۵۴٨۵۶۵١۴١اردبیل

٢٣٩‑١٢۴٢١٧۵٩١۴٧۵٢٠اصفهان

١٣٨‑٧٣٢١٨۴١۶٢٩۵البرز

۴١١٣٩‑٢٢٠٩٢ایالم
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١٠٣٢۶٢‑٣٣۵۴۵بوشهر

١۶٢٣٢۶٢١٢١١۵٣١٧۵١١۴٢٢٧۶۶۴٣۵١٠تهران

چهارمحال  و 
۶٧‑۶٣٠۵٩٢٧٨بختیاری

۶۶۴١۵١١١١٣١۵٧خراسان جنوبی

٨٢۴٢۶۶۵۶۵٢٣٨٢٢٢١خراسان رضوی

١۴‑‑٣‑۴٣١٣خراسان شمالی

٢۶۴١٢۴٢٧١٢٩١۴١١۶٣خوزستان

۶١‑۵٢٠١٠١١١١٠۴زنجان

٢٨٩١۶٣‑٣١٣۵۴سمنان

سیستان و 
١۵١١١۵۶‑٧١١٢٩بلوچستان

١٢۵٠١۶۴٢۵۶٨١١٢٢٠۶فارس

٧۴‑٢٧٨‑٢١۵١٢١٠قزوین

٧١٧٣٢٠٨٩٠١٣۵٣٢٨٣قم

١٣۴۵١٧١٢٣٢١٨۴گلستان

١٠۵۴١٨۴٩۵۴٢١٩٢١٩٩گیالن

٧۵١١٢۴‑٣۵۴٢۶٢٨لرستان

١٧۵٨٢۴٣۵٢۴١١٢١١٩٠مازندران

٣٣٧١١٢۵٢٢٣٣٣١٠٧مرکزی

٨۴٠٩١۵٢١٣٧١٩۵هرمزگان

۴١٩٩٢٣٢١۵١٣۴٨٩همدان

٧٧‑٢١۵٧١۵٢٢۶١٠کردستان

٩١٠۴۴۶۵٠۴٢٧١٢٢٢۵۴کرمان
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١٠٢‑٩۶‑٢۴٧١۵٢٣کرمانشاه

کهگیلویه و 
٣٢‑٢١٣۴‑۵١٧بویراحمد

۴٢٨١٨٢٨٣٢۴١٩٢١٢۶یزد

٣۵٩١٣۴١۶٧۴١٩۴۴٢۶۵١٩٢٣۶٩٢١٠٢٧٣٠٠جمع

ــوه مجوزهــای مطبوعاتــی، خصوصیــت دیگــر نظــام مطبوعاتــی  ــر انب عــالوه ب
ــور  ــتان های کش ــۀ اس ــه هم ــا اینک ــدت مرکزگراســت. ب ــه به ش ــن اســت ک ــران ای ای
نشــریاتی دارنــد کــه کمابیــش منتشــر می شــوند و در اهمیــت نقــش مطبوعــات 
محلــی نیــز از آن هــا یــاد می شــود، امــا تقریبــاً همــۀ مطبوعــات اثرگــذار کشــور کــه در 
گســترۀ ملــی بــه انتشــار می رســند در تهــران مســتقرند و پــس از تولیــد و چــاپ در 
پایتخــت بــه ســایر شــهرها ارســال می شــوند. حــدود نیمــی از مجوزهــای صادرشــدۀ 
مطبوعــات در کشــور در تهــران ثبــت شــده اســت. معمــوًال وقتــی مجــوزی در تهــران 
ثبــت می شــود، گســترۀ انتشــار آن سراســری اســت و نمی تــوان آن را جــزء مطبوعــات 
ــت  ــر ثب ــتان های دیگ ــه در اس ــی برعکــس، مجــوزی ک ــت. ول ــر گرف ــی در نظ محل
می شــود اغلــب در گســترۀ اســتانی یــا منطقــه ای و کمتــر ملــی خواهــد بــود. از میــان 
٣۵٩ مجــوز روزنامــۀ صادرشــده در کشــور، ١۶٢ روزنامــه در تهــران مجــوز گرفته اند 
کــه عمــدۀ آن هــا هــم سراســری اند. میــزان مجوزهــای هفته نامــه ، ماهنامــه و فصلنامــه 
هــم در تهــران بــا فاصلــه از دیگــر اســتان ها بیشــتر اســت. بعــد از تهــران، بیشــترین 
مجوزهــای صادرشــده مربــوط بــه اســتان قــم اســت و بعــد از آن به ترتیــب اســتان های 

آذربایجــان شــرقی، کرمــان، اصفهــان، خراســان رضــوی و فــارس قــرار دارنــد.
البتــه همــۀ نشــریاتی کــه در کشــور منتشــر می شــوند عمومــی و همگانــی 
نیســتند. مجــوز نشــریات از نظــر ســطح تخصصــی بــه ســه دســته تقســیم می شــود 
ــک)،  کادمی ــی (آ ــریات تخصصــی علم ــی، نش ــریات عموم ــد از نش ــه عبارت ان ک
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نشــریات اختصاصــی. آمارهــا نشــان می دهــد بیشــترین تعــداد مجوزهای صادرشــده 
ــه نشــریات عمومــی اســت کــه ۴٢۵٠ نشــریه را شــامل می شــود. حــدود  ــوط ب مرب
نیمــی از ایــن تعــداد مجــوز بــرای نشــریات تخصصــی صــادر شــده و حــدود نیمــی  
نیــز بــرای نشــریات اختصاصــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، اگــر بخواهیــم بــه زبــان 
کســرها ســخن بگوییــم، می تــوان گفــت ســهم تعــداد مجوزهــای نشــریات عمومــی، 
تخصصــی و اختصاصــی به ترتیــب نســبت ۴ ، ٢ و ١ از ٧ اســت. در اینجــا نیــز طبــق 
معمــول، تعــداد مجوزهــای اســتان تهــران در هــر ســه دســته بســیار بیشــتر از دیگــر 
استان هاســت. در دســتۀ نشــریات عمومــی، اســتان های آذربایجــان شــرقی و کرمــان 
پیشــتاز بودنــد. جالــب اینجاســت کــه در نشــریات تخصصــی، اســتان قــم بــا فاصلــۀ 

بســیار زیــادی از اســتان های دیگــر پیشــتاز اســت.
نگاهــی بــه دفترچــۀ کنکــور ســال ١٣٩٨ در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
و دکتــری مشــخص می کنــد کــه ظرفیــت باالیــی از دانشــگاه های کشــور بــه رشــته های 
مرتبــط بــا روزنامه نــگاری اختصــاص پیــدا کــرده اســت. ظرفیت هــای دانشــگاهی 
ــگاری و ارتباطــات در دورۀ کارشناســی ٣٨٠  ــه رســانه و روزنامه ن رشــته های مرتبــط ب
صندلــی، در دورۀ کارشناســی ارشــد ١١٣٨ صندلــی و در دورۀ دکتــری ١۴٠ صندلــی 
اســت. ظرفیت هــای دانشــگاهی در ایــن مقاطــع نشــان می دهنــد کــه دانشــگاه ها دیگــر 
همچــون ســابق روی مقطــع کارشناســی رشــته های مرتبــط بــا روزنامه نــگاری تمرکــزی 
ندارنــد و عمــده تمرکــز خــود را از نظــر تنــوع دانشــگاه و محــل تحصیــل، بــر مقطــع 
ــه در  ــوًال کســانی ک ــری گذاشــته اند. معم ــر مقطــع دکت کارشناســی ارشــد و ســپس ب
مقاطــع باالتــر دانشــگاهی تحصیــل می کننــد کمتــر رغبــت دارنــد کــه بــه کار عملــی 
روزنامه نــگاری در تحریریــۀ مطبوعــات بپردازنــد و توقــع آن هــا بــرای کســب مشــاغلی با 
رتبه هــای باالتــر در مطبوعــات افزایــش می یابــد. در بســیاری از مــوارد، کار مطبوعاتــی 
صاحبــان مــدارک دانشــگاهی بــاال را راضــی نمی کنــد و ایــن شــرایط بــه ایــن امــر منجــر 
می شــود کــه افــراد به تدریــج ایــن شــغل را کنــار بگذارنــد و بــه  ســمت مشــاغل دیگــر 
برونــد. البتــه آمــاری کــه در اینجــا ذکــر می شــود مربــوط بــه آمــار ظرفیت هــای اســمی 
دانشــگاه های کشــور اســت، امــا لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه تمــام ایــن ظرفیــت پــر 



 ٣۶

(٢)

می شــود. در واقع، روی کاغذ در ســال ١٣٩٨ تعداد ١۶۵٨ ظرفیت دانشــگاهی مربوط 
بــه روزنامه نــگاری و ارتباطــات بــوده اســت امــا همــواره بخشــی از ایــن ظرفیت هــا خالی 
ــد.  ــی مان ــد. در کنکــور ســال ١٣٩٨ حــدود نیمــی از ظرفیــت دانشــگاه ها خال می مان
طبــق اعــالم شــورای برنامه ریــزی آمــوزش عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 
رشــته هایی چــون مدیریــت و علوم ارتباطات در کشــور ما پرکشــش نیســتند و جــزء ٨٠ 

درصــد رشــته هایی اند کــه فقــط ٢٠ درصــد داوطلبــان بــه آن تمایــل دارنــد.

جدول ٢. تعداد ظرفیت های دانشگاهی مرتبط با روزنامه نگاری و ارتباطات در کنکور سال ١٣٩٨

تعداد ظرفیتمقطع تحصیلی

٣٨٠کارشناسی

١١٣٨کارشناسی ارشد

١۴٠دکتری

روش منسوخ مجوز دادن پیش از انتشار

ــون  ــرداری از قان ــا الگوب ــران کــه در دوران مشــروطه ب ــون مطبوعــات ای ــن قان در اولی
مطبوعــات فرانســه نوشــته شــد، مطبوعــات نیــازی بــه گرفتــن مجــوز نداشــتند، امــا 
از ســال ١٣٣١ در الیحــۀ قانونــی مطبوعــات،  گرفتــن پروانــۀ انتشــار عمــًال رســمیت 
یافــت و تــا کنــون ایــن روش انتشــار نشــریه برقــرار بــوده اســت. به طورکلــی، نظام هــای 
حقوقــی تأســیس مطبوعــات بــه دو دســته نظام هــای تنبیهــی و نظام هــای پیشــگیری 
تقســیم می شــوند. در نظــام پیشــگیری (یــا تأمینــی یــا احتیاطــی)، کــه نظامــی قدیمی تر 
اســت و اکنــون عمدتــاً کنــار رفتــه، نهادهایــی کــه قــدرت سیاســی را در اختیــار دارنــد 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــگیری می کنن ــی پیش ــرم مطبوعات ــوع ج ــر از وق ــته تدابی ــک دس ــا ی ب
دیگــر، بــا دادن مجــوز انتشــار نشــریه فقــط بــه کســانی کــه آنــان را صاحــب صالحیــت 
می داننــد، نوعــی صافــی بــه کار می برنــد تــا خیالشــان بابــت محتــوای مطالــب نشــریه 
ــام  ــه نظ ــات ک ــر مطبوع ــی مترقی ت ــای حقوق ــا در نظام ه ــد. ام ــدی راحــت باش تاح
تنبیهــی (یــا تعقیبــی یــا پیگیــری) اســت، صاحبــان قــدرت سیاســی صبــر می کننــد تــا 

جــرم مطبوعاتــی اتفــاق بیفتــد و بعــد بــه تنبیــه مجــرم بپردازنــد.
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از آنجایــی کــه نشــریات ایــران مجــوز خــود را از هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات 
می گیرنــد، می تــوان گفــت کــه نظــام حقوقــی مطبوعــات در ایــران در حــال حاضــر یــک 
نظــام پیشــگیرانه اســت. ایــن شــکل از نظام حقوقی مطبوعــات از معــدود نظام هایی در 
ایــن حــوزه در جهــان اســت کــه همچنــان باقــی اســت، درحالی کــه اکثــر کشــورها نظام 
حقوقــی تنبیهــی را پیــش گرفته انــد. در نظــام پیشــگیرانه، ســازوکار اعطــای مجــوز یــا 
پروانــه یــا امتیــاز انتشــار برقــرار اســت؛ امــا در نظــام تنبیهــی، افــراد و نهادهــا هیچ گونــه 
محدودیتــی بــرای تأســیس نشــریه ندارنــد و می تواننــد بــا آزادی کامــل و تنهــا بــا تســلیم 
اعالم نامــه یــا تقاضــای ثبــت، نشــریۀ  خــود را منتشــر کننــد. کاظــم معتمدنــژاد، اســتاد 
برجســتۀ ارتباطــات ایــران، در کتــاب حقــوق مطبوعــات تصریــح کــرده اســت کــه هــر 
قانــون یــا رویــه ای کــه نظــام دریافــت امتیــاز یــا موجــز پیــش از انتشــار را الزامی ســازد با 
اصــل آزادی مطبوعــات مغایــرت دارد. او از ســوی دیگر، کشــورهایی مثل انگلســتان و 
اســترالیا را مثــال می زنــد کــه تنهــا بــا ثبت نــام در دفتــری ویــژه می تــوان یــک نشــریه را 
منتشــر کــرد و بــه کشــورهایی مثــل فرانســه و آلمــان اشــاره می کنــد کــه بــا تســلیم یــک 
اعالم نامــه بــه مقامــات قضایــی می تــوان دســت بــه انتشــار نشــریات زد. معتمدنــژاد 
حتــی کشــورهایی مثــل آمریــکا یــا ســوئد را هــم مثــال می زنــد کــه در آن هــا بــا آزادی 
مطلــق و فقــط بــا درج نــام مدیــر و نشــانی روزنامــه و چاپخانــه در هــر شــماره می تــوان 

نشــریه منتشــر کــرد (معتمدنــژاد، ١٣٨١: ٢٣‑١٠٠).
ــه روز  بنابرایــن مشــکل بــزرگ نظــام حقوقــی مطبوعــات مــا قدیمــی  بــودن و ب
نبــودن قوانیــن اســت. بایــد گفــت عــالوه بــر کهنــه و منســوخ بــودن ســاختار 
پیشــگیرانۀ کســب مجــوز انتشــار در قانــون مطبوعــات ایــران، خــود قانــون مطبوعات 
نیــز نتوانســته اســت روندهــای روز رســانه های امــروز را پوشــش دهــد و پاســخگوی 
نیازهــای روز باشــد. نهایــت تالشــی کــه قانــون مطبوعــات بــرای بــه روز شــدن کــرد 
ایــن بــود کــه در ســال ١٣٨٨ وب ســایت های خبــری و خبرگزاری هــا را نیــز مشــمول 
ــه  ــی ب ــن کار را گام ــوان ای ــم نمی ت ــی ه ــع، خیل ــه در واق ــرد ک ــات ک ــون مطبوع قان
جلــو بــرای ســاختار حقوقــی رســانه ها در ایــران دانســت. به جــز ایــن اتفــاق، ســایر 
ــای  ــط قالب ه ــروزی فق ــریات ام ــده اند. نش ــه روز نش ــات ب ــون مطبوع ــای قان بنده
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چاپــی نیســتند. آن هــا در حــال رفتــن به ســوی تحریریه هــای یکپارچه انــد کــه در آن، 
زیــر لــوای یــک برنــد هــم متــن چاپــی تولیــد می شــود، هــم متــن به صــورت آنالیــن 
منتشــر می شــود و هــم تولیــدات صوتــی و تصویــری بــا برنــد نشــریۀ مکتــوب ســاخته 
می شــوند. ایــن تولیــدات به مقتضــای هــر محتــوا در خروجی هــای خاصــی، از نســخۀ 
ــن  ــا شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان ها، منتشــر می شــوند. بنابرای ــه ت ــی گرفت چاپ
وقتــی از ســاختار حقوقــی یــک نشــریه صحبــت می کنیــم، الزم اســت آگاه باشــیم کــه 
ــد به قــدری جامــع  ــر خــود دارد بای ــون مطبوعــات را ب ــوان قان ــی حقوقــی کــه عن متن
باشــد کــه ابعــاد مختلــف تولیــدات یــک نشــریه را شــامل شــود. امــا قانــون مطبوعــات 
مصــوب ســال ١٣۶۴ ایــران به غیــر از اینکــه نشــریات الکترونیکــی را تحــت قانــون 
ــده اســت.  ــری اصــالح نش ــوارد دیگ ــی آورده، در م ــاختاری قدیم ــا س ــات ب مطبوع
ــا همــان  ــد ب ــری هــم بای ــز خبرگزاری هــا و وب ســایت های خب ــن اصــالح نی ــا همی ب
ســاختار نظارتــی هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات و حتــی همــان چارچوب مجــوز پیش 
از انتشــار مواجــه  شــوند کــه محکــوم بــه شکســت اســت و شــاهد آن هــم بســیاری از 

وب ســایت هایی اســت کــه بــدون گرفتــن مجــوز در حــال فعالیت انــد.

 غلبۀ دیدگاه مهندسی فرهنگی

مطبوعــات ایــران،  چــه از نظــر گرفتــن مجــوز و چــه از نظــر عملکــرد بعد از اخــذ مجوز، 
تحــت نظــارت شــدیدند. ایــن حرفــی اســت کــه روزنامه نــگاران بســیاری، از جناح هــای 
سیاســی مختلــف و بــا دیدگاه هــای متفــاوت، دســت کم از بیســت ســال پیــش تــا کنــون 
ــگاه خــاص  ــوان گفــت ریشــۀ همــۀ ایــن محدودیت هــا از ن مطــرح کرده انــد. شــاید بت
نظــام سیاســی بــه مطبوعــات ریشــه می گیــرد کــه می تــوان آن را تحــت عنوان «مهندســی 
فرهنگــی» تشــریح کــرد. بــرای روشــن کردن نظریــۀ هنجــاری رســانه در ایــران امــروز و 
ــی اســت،  ــاخه ای از سیاســت گذاری عموم ــه ش ــور، ک ــانه ای کش سیاســت گذاری رس
ابتــدا بایــد دیــد کــه نظــام سیاســی ایــران بــه عمــوم افــراد چطــور نــگاه می کنــد. ایــن 
بخــش از گــزارش ممکــن اســت کمــی نظری تــر از بخش هــای دیگــری باشــد امــا بــرای 

آشــنایی بــا دیــدگاه نظــام سیاســی بــه رســانه نیــاز داریــم کــه دربــارۀ آن بحــث کنیــم.
ــن از  ــا الهام گرفت ــام صــادق(ع) ب ــگاه ام ــق دانش ــال ١٣٧۵ دو محق ــار س در به
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ــن  ــری ای ــان در کالس دکت ــد تهرانی ــعۀ مجی ــات و توس ــۀ ارتباط ــته بندی پنج گان دس
دانشــگاه، کــه شــامل مدل هــای زبان شــناختی، ســایبرنتیکی، ارگانیکــی، مکانیکــی و 
ــواع رســانه ها  ــر ان ــدل ســه گانه ای از هنجارهــای حاکــم ب ــی می شــد، م ماورای طبیع
ــد کــه شــامل  ــه کردن را در نظام هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی متفــاوت ارائ
ـــ جمع گــرا می شــد. آن هــا بــه  ـــ جمع گــرا و الهــیـ  ـــ فردگــرا، مــادیـ  مدل هــای مــادیـ 
ـــ جمع گــرا  ایــن نتیجــه رســیدند کــه نظریــۀ هنجــاری رســانه در ایــران در دســتۀ الهــیـ 
قــرار می گیــرد؛ در ایــن مــدل، نظــام سیاســی بــر والیــت مبتنــی اســت، نظام اقتصــاد بر 
ترکیبــی از بخش هــای دولتــی و خصوصــی و تعاونــی مبتنــی اســت و نظــام فرهنگی بر 
خدامــداری. همچنیــن نقــش اجتماعــی رســانه ماننــد نقشــی اســت کــه دانشــگاه دارد، 
فرهنــگ تولیدشــده توســط رســانه هــم پدیــده ای اجتماعــی و الهــی اســت، همچنیــن 
جهــت ارتبــاط رســانه بــا مــردم افقــی و عمــودی اســت، پیام آفرینــان رســانه ها در نقــش 
ــه  ــر ب ــزار ام ــوان اب ــم ظاهــر می شــوند و نقــش وســیلۀ پیام رســانی به عن ــی و معل مرب
 معــروف و نهــی از منکــر شــناخته می شــود (آشــنا و رضــی، ١٣٧۶: ٢٣٧‑٢۴٣). 
چنــد ســال بعــد هــم، محققانــی تــالش کردنــد، بــا جمع بنــدی آنچــه در ســطح کالن 
ــۀ هنجــاری رســانه ها در  ــه یــک نظری ــوان شــده، ب ــارۀ رســانه عن ــام سیاســی درب نظ
ایــران پــس از انقــالب دســت پیــدا کننــد. آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در نظریــۀ 
هنجــاری رســانۀ جمهــوری اســالمی، نظــام سیاســی حاکــم بــر رســانه والیــت فقیــه 
اســت، هزینه هــای رســانه ها بایــد از طریــق بیت المــال تأمیــن شــود، نظــام فرهنگــی 
ــاط مــردم و رســانه هــم عمــودی و هــم  ــر رســانه ها اســالم مدار اســت، ارتب حاکــم ب
افقــی اســت، نقــش اجتماعــی رســانه بایــد همچــون مدرســه یــا دانشــگاه باشــد، میزان 
ــر رســانه هــم حیــن انتشــار و هــم  ــر رســانه بایــد کامــل باشــد و نظــارت ب کنتــرل ب
ــوزش و  ــزار آم ــانه ها اب ــاری، رس ــۀ هنج ــن نظری ــود. در ای ــام ش ــد انج ــس از آن بای پ
انسان ســازی هســتند، فرهنــگ تولیدشــده در آن هــا ایرانــی اســالمی اســت، خطــوط 
قرمــز آن هــا مخالفــت بــا نظــام اســالمی اســت، رابطــۀ آن هــا بــا جامعــه بایــد از نــوع 
آمــوزش و اصــالح و هدایــت باشــد و همچنیــن نحــوۀ دسترســی جامعــه بــه محتــوای 
رســانه ها نیــز بایــد از صافی گذشــته و اصالح شــده باشــد (باهنــر و ترکاشــوند، 
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ــی  مهندس ــوم ِ ــانه مفه ــه رس ــی ب ــام سیاس ــدگاه نظ ــوع دی ــن ن ١٣٨٨: ٣١‑٣۵). ای
فرهنگــی را در سیاســت گذاری رســانه ای بــه ذهــن متبــادر می کنــد. در نظــام هنجــاری 
ــگاه  ــۀ دانش ــانه ها به مثاب ــی اســت، رس ــی مهندســی فرهنگ ــه نوع ــران، ک ــانه ای ای رس
هســتند و عمــوم مــردم افــرادی هســتند کــه بایــد هدایــت شــوند و تعلیــم گیرنــد. از 
ایــن منظــر، سیاســت گذاری رســانه ای بــر برنامه ریــزی حداکثــری بــرای انسان ســازی 
ــوان  ــال ١٣۶٣ به عن ــی در س ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــی اســت. تشــکیل ش مبتن
ــت فرهنگــی کشــور و تشــکیل شــورای  ــن مرجــع سیاســت گذاری و مدیری عالی تری
عالــی فضــای مجــازی در ســال ١٣٩٠ بیانگــر همیــن دیــدگاه اســت. بنابرایــن می تــوان 
گفــت کــه مهندســی فرهنگــی مفهومــی غالــب در سیاســت گذاری رســانه ای به ویــژه 
در حــوزۀ تلویزیــون و اینترنــت اســت (اکبــرزاده جهرمــی، ١٣٩۵: ۴١). امــا همیــن 
رویکــرد را می تــوان بــه مطبوعــات نیــز گســترش داد و در عمــل نیــز مشــخص شــد که 
در اوج اثرگــذاری مطبوعــات در کشــور، نظــام سیاســی بــه همیــن دیــدگاه قائل اســت. 
بــه  عبــارت  دیگــر، در نظریــۀ هنجــاری رســانه ای جمهــوری اســالمی، رســانه ها نــه بــا 
جهان بینــی تجــاری یــا مادی گــرا کار می کننــد و نــه دارای آزادی هــای بی حدوحصــر 
ــا بــدون  هســتند، بلکــه رســانه ها در نقــش مربــی و معلــم جامعــه تــالش می کننــد ت
تخطــی از سیاســت های فرهنگــی نظــام اســالمی ــــ ایرانــی، مــردم را هدایــت کننــد و 

حاکمیــت نیــز بــرای اطمینــان از ایــن عملکــرد بــر آن هــا کنتــرل دارد. 
ــا آنچــه در عمــل در مطبوعــات رخ می دهــد  ــدگاه مهندســی فرهنگــی ب ــا دی ام
تعارضاتــی دارد. مطبوعــات و روزنامه نــگاران، چــه در خاســتگاه اولیه شــان کــه 
ــا اینکــه همــواره  ــران وارد شــده اند،  ب ــه ای ــوده و چــه بعدهــا کــه ب در مغرب زمیــن ب
ــد نقــش نظارتــی  ــد امــا تــالش کرده ان کمابیــش تحــت فشــار و محدودیــت بوده ان
ــه  ــروز رســانه هایی اند ک ــای ام ــد. مطبوعــات در دنی ــادی خــود را حفــظ کنن و انتق
ــده  ــاد نظارت کنن ــش نه ــد، نق ــد کنن ــادی را نق ــی و اقتص ــای سیاس ــد قدرت ه بای
بــر قــدرت را بــازی کننــد، فســادها و کژی هــا و کاســتی ها را گــزارش دهنــد و 
ــه آگاه  ــن جامع ــرآمدان ای ــد و از س ــی می کنن ــه در آن زندگ ــه ای ک ــردم را از جامع م
ســازند. همیــن نقــش اســت کــه باعــث می شــود آزادی رســانه و مطبوعــات اهمیــت 
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ــی  ــون اساس ــه در قان ــت ک ــت اس ــن اهمی ــه همی ــا ب ــد و بن ــته باش ــاده داش فوق الع
جمهــوری اســالمی نیــز بــه آزادی بیــان و مطبوعــات توجهــی ویــژه مبــذول شــده و در 
اصــل بیســت وچهارم قانــون اساســی نیــز آمــده اســت کــه «نشــریات و مطبوعــات در 
بیــان مطالــب آزادنــد مگــر آنکــه مخــل بــه مبانــی اســالم یــا حقــوق عمومــی باشــد» 

(معتمدنــژاد و معتمدنــژاد، ١٣٨۶: ١١۵‑١١۶). 
ــی و اجــرای  ــدگاه مهندســی فرهنگــی در سیاســت گذاری مطبوعات ــۀ دی ــا غلب ام
ایــن سیاســت ها ســبب شــده اســت کــه مطبوعــات بیــش از انــدازه محــدود باشــند، 
نتواننــد مخاطبــان را نگــه دارنــد، به تبــع آن آگهــی هــم نتواننــد بگیرند، بنابرایــن اقتصاد 
آن هــا شــکوفا نشــود و بنیــۀ تجــاری قــوی ای پیــدا نکننــد. وقتــی کــه مطبوعــات اقتصاد 
پررونقــی نداشــته باشــند، ســرمایه گذاری در آن هــا نیــز کاهــش می یابــد و نمی تواننــد 
خــود را  همراســتا بــا نیازهــای بــازار رســانه و فناوری هــای نویــن پیــش ببرنــد و کم کــم 
از بــازار و شــرایط حرفــه ای روز عقــب می ماننــد. در ســال های اخیــر شــاهد بوده ایــم 
کــه مطبوعــات همــواره از آنچــه از آن هــا انتظــار مــی رود عقب تــر بوده انــد و یکــی از 
پررنگ تریــن دالیــل آن می توانــد نظــارت شــدید و ســخت گیری بــر آن هــا باشــد کــه 

ناشــی از همــان فکــر مهندســی فرهنگــی اســت. 

راهکارها

راهکارهایی از نظر حقوقی

یکــی از بزرگ تریــن مشــکالتی کــه مدت هاســت اهالــی مطبوعــات و همچنیــن 
اســتادان ارتباطــات بــه آن نقــد دارنــد نظــام حقوقــی تأســیس مطبوعــات در قالــب 
کســب اجــازۀ پیــش از انتشــار اســت. معمــوًال وقتــی کــه بــه مدیــران دولتــی توصیــه 
می شــود نظــام حقوقــی تأســیس مطبوعــات را از نظــام پیشــگیری بــه نظــام تنبیهــی 
تغییــر دهنــد یــا دســت کم آن را در سیاســت گذاری های خــود مدنظــر قــرار دهنــد، 
برایشــان قابل بــاور نیســت روزی فــرا برســد کــه انتشــار مطبوعــات بــه مجــوز نیــازی 
نداشــته باشــد و مــدام از تفــاوت شــرایط فرهنگــی ایــران بــا کشــورهای دیگــر 
می گوینــد. توصیــۀ سیاســتی در ایــن بــاره هــم ایــن نیســت کــه در کوتاه مــدت نظــام 
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حقوقــی مطبوعــات به طــور ریشــه ای دگرگــون شــود، امــا می تــوان گام هایــی در ایــن 
ــدۀ رســانه ها را در ایــن مختصــات دیــد. در دنیایــی کــه  مســیر برداشــت و افــق آین
می تــوان به راحتــی در رســانه های اجتماعــی حســاب های کاربــری ســاخت و حتــی 
ــان را  ــاد مخاطب ــا اعتم ــه کــرد ت ــد و موثقــی هــم ارائ اطالعــات و تحلیل هــای مفی
ــن را  ــانه های نوی ــابهی رس ــاً مش ــای تقریب ــا کارکرده ــت آوْرد و ب ــه دس ــج ب به تدری
جایگزیــن مطبوعــات کــرد، ایــن میــزان ســخت گیری بــرای تأســیس نشــریات چاپــی 
بــا ســازوکارهای هیئــت نظــارت کنونــی و سیســتم جــاری اعــالم وصــول اصــًال بــا 
ــر  ــر شــدن مطبوعــات و عمیق ت ــه ضعیف ت ــا ب شــرایط روز همخــوان نیســت و تنه

ــد. ــن می انجام ــانه های نوی ــی و رس ــانه های چاپ ــن رس شــدن شــکاف بی
پیشــنهاد می شــود کــه مدیــران فرهنگــی کشــور و نهادهــای سیاســت گذار در ایــن 
زمینــه به آرامــی در مســیر تغییــر نظــام حقوقــی تأســیس مطبوعــات از پیشــگیری بــه 
تنبیهــی حرکــت کننــد. می  تــوان ایــن بحــث را از ســمینارها و پژوهش هــای دانشــگاهی 
شــروع کــرد و در رســانه ها موضــوع را مطــرح کــرد و ســپس به تدریــج در مذاکــره بــا 
مجلــس شــورای اســالمی و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، برخــی از مــواد قانــون 

مطبوعــات را تغییــر داد و به تدریــج بــه  ســمت پارادایم هــای تنبیهــی پیــش رفــت. 
ــاد اســالمی،  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــور مطبوعات ــت ام ــر، معاون از ســوی دیگ
هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات و همچنیــن دادگاه هــای مطبوعــات نیــز می  تواننــد، بــا 
ســخت گیری های کمتــر و بــاز گذاشــتن بیشــتر دســت مطبوعــات و اعالم ایــن موضوع 
از تریبون هــای رســمی کــه راه انتقــاد بــرای مطبوعــات بــاز اســت، عمــًال اهالی نشــریات 
را ترغیــب کننــد تــا محتوایــی بــا ضریــب انتقــادی بیشــتر تولید کننــد و به این ترتیــب، به 
بخشــی از نیازهــای مخاطبانــی پاســخ دهنــد کــه مطبوعــات را کنــار گذاشــته اند و بــرای 
برآورده شــدن نیازهــای خبــری خــود بــه ســراغ رســانه های جایگزیــن رفته انــد. بــرای هــر 
دولتــی بــا هــر زاویــه دیــد سیاســی، بســیار بهتــر خواهــد بــود کــه رســانه های حرفــه ای در 
کشــور ســردمدار اطالع رســانی و جهت دهــی بــه افــکار عمومــی باشــند، نــه رســانه های 
غیرحرفــه ای کــه هویتشــان مشــخص نیســت و اعتمادی هم بــه رعایت اخــالق و اصول 

حرفــه ای روزنامه نــگاری از جانــب آن هــا وجــود نــدارد.  
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ازجملــه راهکارهــای عملــی کــه می توانــد فضــای مطبوعــات کشــور را بــاز 
کنــد تــا آن هــا بتواننــد راحت تــر مطالــب خــود را بیــان کننــد و درنتیجــه مخاطبــان 
بیشــتری را جــذب کننــد عبــارت اســت: تأکیــد بیشــتر بــر حقــوق مطبوعــات 
به جــای حــدود مطبوعــات منــدرج در قانــون مطبوعــات در ســخنرانی های مقامــات 
ــان  ــرای متقاضی ــوز ب ــدور مج ــهیل ص ــور، تس ــی کش ــی و سیاس ــران فرهنگ و مدی
تأســیس مطبوعــات، تســهیل مقــررات اعــالم وصــول نشــریات، واگــذاری بخشــی 
از شــکایت های اشــخاص و نهادهــا از مطبوعــات بــه نهادهــای صنفــی مطبوعاتــی، 
منحصرکــردن ممنوعیت هــای محتوایــی مطبوعــات بــه مصوبــات رســمی شــورای 
عالــی امنیــت ملــی کــه در تبصــره ٢ مــاده ۵ قانــون مطبوعــات آمــده اســت، تــالش 
ــن. ــای جایگزی ــه مجازات ه ــگاران ب ــس روزنامه ن ــردن مجــازات حب ــرای تبدیل ک ب

بایــد تأکیــد کــرد ایــن راهکارهــای حقوقــی زمانــی می تواند مؤثر باشــد که شــاکلۀ 
اصلــی نظــام سیاســی کشــور بــا آن همــراه و موافــق باشــد. تجربــۀ تاریخــی نشــان داده 
اســت کــه اگــر صرفــاً بخشــی از نظــام سیاســی خواهــان بــاز شــدن فضــای مطبوعــات 
باشــد، راه بــه جایــی نخواهــد بــرد و چه بســا قربانــی اصلــی ایــن تالش هــای یک ســویه 
خــود مطبوعــات باشــند. بنابرایــن مســئوالن متولــی فرهنگی کشــور اگــر می خواهند در 
ایــن مســیر قــدم بردارنــد، بایــد اقدامــات گســترده ای را بــرای فراهم ســاختن زمینــۀ ایــن 
همراهــی و همدلــی نظــام سیاســی انجــام دهنــد. در واقــع، بــرای خــود ایــن اصالحات 
فرهنگــی در حــوزۀ مطبوعــات نیــز بایــد فرهنگ ســازی کــرد و رفته رفتــه شــخصیت ها 
و نهادهــای سیاســی را بــه مطبوعــات مســتقل متمایــل کــرد. ایــن بخــش از اصــالح 
نظــام رســانه ای کشــور فقــط بــه دســت روزنامه نــگاران حــل نخواهــد شــد ــــ بــا اینکــه 
مطبوعــات می تواننــد به خوبــی مزایــای یــک نظــام مطبوعاتــی مســتقل را تبییــن 
کننــد ــــ بلکــه نظــام سیاســی در ســطوح باالتــر بایــد دربــارۀ تــن دادن بــه آن تصمیــم 
بگیــرد. نهادهــای صنفــی روزنامه نــگاران و قاطبــۀ اهالــی مطبوعــات می تواننــد بــرای 
روشــن کردن افــکار عمومــی و تبدیــل ایــن اصالحــات بــه یــک خواســتۀ ملــی تــالش 
ــوًال  ــه معم ــرده اســت ک ــت ک ــر ثاب ــال اخی ــۀ دســت کم بیســت س ــا تجرب ــد، ام کنن
روزنامه نــگاران نتوانســته اند خواســته های خــود را بــه کلیــت نظــام سیاســی بقبوالننــد.
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البتــه ایــن روزهــا کــه بحــث اخبــار جعلــی و لــزوم مرجعیــت داشــتن رســانه های 
جریــان اصلــی بــه مبحــث داغــی تبدیــل شــده، شــانس قبوالنــدن چنیــن اصالحاتــی بــه 
بدنــۀ نظــام سیاســی کشــور بیــش از هــر وقــت دیگــری شــده اســت. اتفاقاتــی که در ســال 
١٣٩٨ رخ داد، همچــون حــوادث آبان مــاه و ســقوط هواپیمــای اوکراینــی و همچنیــن 
بحــران شــیوع کرونــا، ثابــت کــرد کــه نظــام سیاســی ابزارهــای کافــی بــرای اقنــاع افــکار 
عمومــی در دســت نــدارد و رســانه های جایگزیــن و رســانه هایی کــه حاکمیــت کنتــرل 
مؤثــری نمی توانــد بــر آن هــا داشــته باشــد عمــًال هدایــت افــکار عمومــی را در دســت 
ــعه صدر  ــا س ــتند روشــن تر و ب ــات می توانس ــر مطبوع ــرایط، اگ ــن ش ــد. در ای گرفته ان
بیشــتری از جانــب حاکمیــت فعالیــت حرفــه ای خــود را انجــام دهند، شــاید رســانه های 
جایگزیــن نمی توانســتند بــه ایــن میــزان مخاطــب در افــکار عمومــی دســت پیــدا کننــد. 

راهکارهای حرفه ای

شــاید بتوان گفت مشــکالت حرفه ای مطبوعات در ســال ١٣٩٨ بیشــتر در دوران شــیوع 
ویــروس کرونــا آشــکار شــد؛ زمانــی که مطبوعات برای انتشــار نســخۀ چاپی تحت فشــار 
زیــادی قــرار گرفتنــد امــا از آن ســو نیــز نمی توانســتند از فناوری هــای نویــن بهــرۀ کافــی 
ببرنــد. آنچــه ســال ١٣٩٨ و اوایــل ســال ١٣٩٩ روشــن کــرد این بــود که مطبوعــات ایران،  
به نســبت مطبوعــات جهــان و حتــی منطقــه، از فناوری هــای نویــن ارتباطــی و قالب هــای 
غیرچاپــی بســیار کمتــر اســتفاده کرده انــد و فعــًال بــه  دلیــل نداشــتن ســرمایه و نیــروی 

انســانی کافــی، تــوان اســتفادۀ چنــدان چشــمگیری نیــز از ایــن امکانــات ندارند. 
بنابرایــن در وهلــۀ اول، در زمینــۀ حرفــه ای بایــد بــه مطبوعــات کمــک کــرد تــا بتوانند 
بهتــر از فناوری هــای نویــن اســتفاده کننــد. اســتفاده از فناوری هــای نویــن می توانــد هــم 
جنبــۀ آموزشــی و هــم جنبۀ ســخت افزاری داشــته باشــد. می توان ابتــدا بــه روزنامه نگاران 
و مطبوعــات ابزارهــای نویــن و فضــای اســتفاده از ایــن ابزارهــا را شناســاند و ســپس بــه 
آنــان آمــوزش داد کــه چطــور می تواننــد از ابزارهــای نویــن و قالب هــای گوناگــون محتــوا 
بــرای ارائــۀ مطالبشــان اســتفاده کننــد. آمــوزش می توانــد هــم از طریــق دانشــگاه ها در 
قالــب کالس هــای کوتاه مــدت، هــم از طریــق نهادهــای صنفــی روزنامه نــگاری و هــم از 
راه خــود رســانه ها باشــد. آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ایــن آموزش هــا کاربــردی و 
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کوتاه مــدت باشــند. می تــوان ابتــدا بــا انجــام پژوهــش و تحقیــق در ایــن زمینــه دریافــت 
کــه روزنامه نــگاران مطبوعــات چــه نیازهــای آموزشــی ای دارنــد و ســپس بــر اســاس این 

نیازهــا، کالس هــای عملــی آمــوزش روزنامه نــگاران را برگــزار کــرد. 
مســئله ای کــه ممکــن اســت در اینجــا پیــش آیــد ایــن اســت کــه برخــی از مدیــران 
مطبوعــات در ایــن موضــوع تردیــد دارنــد کــه اســتفاده از فناوری هــای نویــن 
ــد.  ــریات کن ــب نش ــد را نصی ــتری در کســب درآم ــت بیش ــد موفقی ــی می توان ارتباط
ــد در فضــای مجــازی و رســانه های اجتماعــی و  ــا بتوانن ــا و مجله ه اینکــه روزنامه ه
ــا نیســت کــه درآمــد بیشــتری از  ــن معن ــه ای ــاً ب ــده شــوند لزوم ــر دی پیام رســان ها بهت
فــروش نســخۀ چاپــی یــا دیجیتــال خــود کســب کننــد یــا آگهی هایــی بــا مداخل بیشــتر 
داشــته باشــند. در ایــن مــوارد، خدمــات ارائۀ مشــاورۀ کســب وکار مطبوعاتــی از جانب 
نهادهــای صنفــی یــا دولتــی نیــز می توانــد یکــی از راهکارهایــی باشــد کــه در امتــداد 
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای در حــوزۀ رســانه های نویــن بــه کار مطبوعــات می آیــد. 
معمــوًال مدیــران مطبوعاتــی خیلــی ســنتی با کســب وکار اقتصــادی برخــورد می کنند و 
بنابرایــن اگــر نهــادی باشــد کــه بــه آن هــا مشــاوره هایی در ایــن زمینــه بدهــد،  می تــوان 

امیــد داشــت کــه به تدریــج اقتصــاد کســب وکار مطبوعــات نیــز متحــول شــود. 
از ســوی دیگــر، اســتفاده از ابزارهــای نویــن ارتباطــی،  همچــون درســت کردن 
محتواهای چندرســانه ای یا اینفوگرافیک های پیچیده، به امکاناتی همچون اســتودیوهای 
فیلم بــرداری و صدابــرداری و ســخت افزارهای گران قیمــت نیاز دارد. یکــی از راهکارهایی 
کــه می توانــد بــرای مطبوعــات بــه کار بیایــد ایــن اســت کــه بــرای نشــریات بــا اســتفاده از 
بودجه هــای عمومــی امکاناتــی فراهــم شــود تــا بتواننــد به طــور اشــتراکی از آن امکانــات و 

تجهیــزات بــرای تولیــد محتواهــای غیرچاپــی خــود اســتفاده کنند. 
ــه  ــال ١٣٩٨ ازجمل ــای س ــه در برخــی از رویداده ــری ک ــه ای دیگ ضعــف حرف
پوشــش خبــر قتــل میتــرا اســتاد مشــهود بــود کم توجهــی بــه اصــول اخــالق حرفــه ای 
روزنامه نــگاری اســت. راهــکار سیاســتی اصلــی در این زمینــه آمــوزش روزنامه نگاران 
اســت. می تــوان دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و نهادهــای صنفــی روزنامه نــگاری 
ــای  ــۀ ارتق ــی را در زمین ــز میثاق نامه های ــردی و نی ــی کارب ــه متون ــرد ک ــویق ک را تش
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اخــالق حرفــه ای تدویــن کننــد و همچنیــن مطالعاتــی مــوردی بــر اســاس اتفاقــات 
خبــری روز انجــام دهنــد تــا به تدریــج بــا زوایــای تاریــک اخــالق حرفــه ای کار 
ــه اخــالق حرفــه ای بســیار پیچیده انــد و اگــر  خــود آشــنا شــوند. مباحــث مربــوط ب
ــارۀ آن هــا  ــه اتفاق نظــر در امــوری کــه اختــالف درب ــرای رســیدن ب ــگاران ب روزنامه ن
وجــود دارد وقــت بگذارنــد، می تواننــد خیلــی راحت تــر فعالیت هــای روزمــرۀ خــود 
را بــا اصــول حرفــه ای منطبــق ســازند. از ســوی دیگــر، ایــن اتفاق نظرهــا نــوع رابطــۀ 
آن هــا بــا حاکمیــت و کارفرمایــان و همــکاران خــود را نیــز روشــن می کننــد و نوعــی 

ــد. ــه وجــود می آورن ــران ب ــگاری امــروز ای ــات و ســنت در روزنامه ن ثب

راهکارهای اقتصادی

بــه نظــر می رســد مشــکل اصلــی کشــور در ســال ١٣٩٩ کــه با بحران کرونا تشــدید شــده 
اقتصــاد باشــد و بنابرایــن مطبوعــات بیش از گذشــته دچار مشــکالت درآمدی شــوند و 
روزنامه نــگاران نیــز بیش ازپیــش تحــت فشــار معیشــتی قرار گیرنــد. مطبوعــات به  دلیل 
رکــود اقتصــادی کشــور بــا کاهــش آگهی هــا و کاهــش تک فروشــی مواجــه خواهنــد شــد 
و ناچــار خواهنــد بــود کــه از هزینه هــای خــود بکاهنــد. همیــن امــر روزنامه نــگاران را 
بــا خطــر تعدیــل یــا تغییــر قراردادهــای کاری مواجــه خواهــد کــرد،  چنان کــه برخــی از 
روزنامه هــای بخــش خصوصــی بعــد از تعطیــالت نــوروز ١٣٩٩ شــماری از نیروهــای 
خــود را تعدیــل کردنــد و شــکل اســتخدامی برخــی از آنــان را نیــز از قراردادهــای دائــم 
بــه حق التحریــری تغییــر دادنــد. بنابرایــن حاکمیــت بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــته 
باشــد کــه در آینــده تعــداد بیشــتری از روزنامه نــگاران بیــکار خواهنــد شــد و مطبوعــات 
بــا مشــکل اقتصــادی مواجــه خواهــد بــود و از هم اکنــون بایــد بــرای آن هــا برنامه ریــزی 
کنــد. راحت تــر کــردن امــکان برقــراری بیمــه کاری روزنامه نــگاران از طریــق صنــدوق 
ــال  ــد دســت کم خی ــکار می شــوند می توان ــی کــه بی ــرای روزنامه نگاران ــر ب ــاری هن اعتب

آن هــا را بابــت نداشــتن بیمــه در ایــام بیــکاری راحــت کنــد.
ــر  ــوان از روش هــای مؤثرت ــز می ت ــه مطبوعــات نی ــرای کمک هــای اقتصــادی ب ب
توزیــع یارانــۀ مطبوعــات بهــره گرفــت. تعــداد قابل توجهــی از روزنامه نــگاران و 
اســتادان ارتباطــات، به خصــوص روزنامه نگارانــی کــه در بخــش خصوصــی کار 
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می کننــد، ارائــۀ یارانــه بــه مطبوعــات را یکــی از عوامــل ریشــه نگرفتن و قوت نگرفتــن 
مطبوعــات ایــران می داننــد. یکــی از راهکارهــای اقتصــادی کــه می توانــد مــورد 
توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه به جــای تخصیــص یارانــۀ نقــدی بــه مطبوعــات، 
ــرای  ــه ب ــۀ کمک هزین ــه شــود. ارائ بخشــی از آن  به صــورت کمک هــای غیرنقــدی ارائ
ســخت افزارهایی همچــون اســتودیو و چاپخانــه بــه مطبوعــات می توانــد بــا اســتفاده 
از ایــن یارانه هــا انجــام شــود. امــا شــاید یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای ارائــۀ یارانــۀ 
مطبوعــات ایــن باشــد کــه یارانــه نــه بــه مطبوعــات بلکــه بــه مخاطبــان ارائــه شــود. 
تجربــۀ شکســت خوردۀ ســامانۀ اشــتراک نشــریات، کــه در ســال های ١٣٩٣ تــا ١٣٩۶ 
بــرای ارائــۀ ۵٠ درصــد تخفیــف خریــد مطبوعــات بــه مخاطبــان تأســیس شــد، در 
ــر اســاس همیــن فکــر مبنــای نظــری خوبــی داشــت امــا در عمــل به خوبــی  اصــل ب
ــا  ــوان ب ــان می ت ــا همچن ــل شــد. ام ــر از ســه ســال تعطی پیــش نرفــت و بعــد از کمت
ــان کار کــرد.  ــه مخاطب ــۀ مطبوعــات ب ــۀ یاران ــدۀ ارائ ــری روی ای برنامه ریزی هــای بهت
مشــکل بــزرگ اقتصــادی دیگــری کــه مطبوعــات در ســال ١٣٩٨ بــا آن مواجــه بودند 
ــان قیمــت  بحــران نایــاب شــدن کاغــذ بــود. ایــن بحــران حــل شــده اســت امــا همچن
بــاالی کاغــذ مطبوعــات را رنــج می دهــد. یکــی از راهکارهــای اقتصــادی بــرای کاهــش 
مشــکالت مطبوعــات می توانــد ایــن باشــد کــه از نظــر تأمیــن کاغــذ بــه آن ها کمک شــود، 

البتــه بــا نظارت هایــی کــه تجربه هــای فســادآور و تلــخ گذشــته دوبــاره تکــرار نشــوند.  
مشــکل دیگــر،  به خصــوص بعــد از اینکــه شــیوع کرونــا بحرانــی ملی درســت کرد، 
کاهــش شــدید فــروش مطبوعــات بــود. ایــن مشــکل تــا مدت هــا ادامــه خواهد داشــت 
تــا ثبــات اقتصــادی بــه کشــور بازگــردد. یکــی از راهکارهــای کوتاه مدتــی کــه می توانــد 
ایــن معضــل مطبوعــات را کاهــش دهــد ایــن اســت کــه خریــد مطبوعــات بــه  کمــک 
بنگاه هــای دولتــی و همچنیــن تشــویق نهادهــای خصوصــی رونــق بگیــرد. امــا ایــن کار 

نیــز همچــون بحــران تأمیــن کاغــذ به راحتــی می توانــد بــه فســاد آمیختــه شــود.  

دولت چه می تواند بکند؟

ــت نقشــی در ایجــاد  ــر حاکمی ــور کلی ت ــا و به ط ــه دولت ه ــوان گفــت ک به ســختی می ت
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ــد در  ــا می توان ــش آن ه ــته اند. نق ــی نداش ــریات چاپ ــادی نش ــه ای و اقتص ــران حرف بح
عبــارت «محدودیت هــای شــدید مطبوعــات» خالصــه شــود. بایــد پذیرفــت کــه طــی 
بیســت ســال گذشــته، دولت هــا و نهادهــای نظارتــی حاکمیتــی، کــه بر مطبوعــات احاطه 
داشــتند و عمــًال می توانســتند بــا ممانعــت از انتشــار آن هــا حیــات و ممــات مطبوعــات 
ــا انــواع محدودیت هــای  را تعییــن کننــد، روزنامه نــگاران نشــریات چاپــی را به شــدت ب
محتوایــی و حرفــه ای مواجــه کرده انــد. ایــن محدودیت هــا از ســویی روزنامه نــگاران 
را بســیار محافظــه کار کــرده و از ســوی دیگــر، باعــث شــده اســت روزنامه نگارانــی کــه 
می خواســته اند پیشــروتر باشــند رضایــت شــغلی نداشــته باشــند و تعــداد چشــمگیری از 
آنــان کار در مطبوعــات را کنــار بگذارنــد. بــه هــر جهــت، چنیــن محدودیت هایــی باعــث 
شــده اســت بخــش زیــادی از مخاطبــان، به ویــژه جوان ترهــا، مطبوعــات را کنــار بگذارنــد 
و کل نظــام مطبوعاتــی بنیــۀ اقتصــادی خــود را از دســت بدهــد. رونق اقتصادی اســت که 
باعــث می شــود یــک حرفــه جنب وجــوش و نــوآوری داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت 
در رکــود اقتصــادی کنونــی مطبوعــات تــالش می کننــد از هزینه هــای خــود بکاهنــد و بــه 
نوآوری هایــی کــه می تواننــد باعــث افزایــش مخاطــب شــوند بــه  دلیــل هزینــه زا بــودن آن ها 
نپردازنــد. همیــن رکــود و کاســتی در نــوآوری در طــول زمان باعث ریزش بیشــتر مخاطب 

هــم خواهــد شــد. ایــن عینــاً اتفاقــی اســت کــه در مطبوعــات ایــران رخ داده اســت. 
اگــر دولــت و نهادهــای حاکمیتــی مشــتاق اند کــه مطبوعــات رســانه هایی جریان 
اصلــی باشــند کــه مســئولیت محتــوای خــود را بپذیرنــد و بتواننــد بــا حرفه ای گرایــی 
ــد  ــد، بای ــا منافــع عمومــی ســوق دهن ــه جهت هــای همراســتا ب ــکار عمومــی را ب اف
آن هــا را در مقابــل رســانه های جایگزیــن همچــون شــبکه های اجتماعــی و کانال هــا 
و گروه هــای پیام رســان های اجتماعــی تقویــت کننــد تــا مطبوعــات به تدریــج بتواننــد 
ــاره روی پــای خــود بایســتند. یکــی از  ــد و دوب ــدۀ قــوای خــود را جمــع کنن باقی مان
مهم تریــن کمک هــای دولــت بــرای تقویــت مطبوعــات ایــن اســت کــه دســت آن هــا 
را بــرای ایجــاد تکثــر و دامنــۀ بازتــر در انتقــاد و پوشــش مســائل کشــور بــاز بگــذارد. 
اگــر مطبوعــات دوبــاره بتواننــد بــا آزادی بیشــتری فعالیــت حرفــه ای خــود را انجــام 
دهنــد، دوبــاره می تواننــد بخشــی از مخاطبــان را بــه خــود جــذب کننــد و اقتصادشــان 
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دوبــاره رونقــی نســبی بگیــرد. در ســال ١٣٩٩، مشــکالت اقتصــادی تحــت تأثیــر 
شــیوع ویــروس کرونــا بســیار جــدی اســت و مطبوعــات را نیــز درگیــر خواهــد کــرد. 
اگــر دولــت نتوانــد، بــه هــر ترتیــب کــه شــده، بــا بازکــردن فضــا بــه مطبوعــات کمــک 
شــایان توجهی بکنــد، شــاید اوضــاع مطبوعــات بــه نقطــۀ برگشــت ناپذیری برســد و 

بســیاری از آن هــا نتواننــد فشــارها را تحمــل کننــد و تعطیــل شــوند. 
عــالوه بــر کمکــی کــه دولــت می توانــد در بازکــردن فضــای مطبوعاتــی و ترغیــب 
دیگــر نهادهــای حاکمیتــی بــرای افزایــش ســعه صدر خــود در قبــال مطبوعات بکنــد، در 
ســال ١٣٩٩ کــه ســایۀ رکــود شــدید اقتصــادی از هم اکنــون به وضــوح دیــده می شــود، 
ــی باشــد.  ــز یاری رســان نشــریات چاپ ــی نی ــد در کســب وکار مطبوعات دولــت می توان
دولــت می توانــد بــا ارائــۀ یارانــه یــا کمک هــای مالــی و کاالیــی و زیرســاختی تاحــدی بــه 
مطبوعــات یــاری برســاند. امــا ایــن کمک هــا از ســویی فســادآمیزند و از ســوی دیگــر، 
ــا  ــر ی ــر و محلی ت ــای پایین ت ــا تیراژه ــر ب ــات ضعیف ت ــه مطبوع ــد ب ــدان نمی توانن چن
تخصصی تــر ارائــه شــوندــ یعنــی مطبوعاتــی که ازقضا بیشــترین نیاز بــه کمــک را دارند. 
تجربــۀ ارائــۀ یارانــه بــه مطبوعــات نیــز نشــان داده اســت کــه چند نشــریۀ بســیار بــزرگ و 
ملــی می تواننــد از صدهــا میلیــون کمــک یارانــه ای دولت به مطبوعــات برخوردار شــوند 
و اساســاً مــوارد فســادآمیز درخورتوجهــی در توزیــع یارانــه بــه وجــود می آینــد. بنابرایــن 
توزیــع یارانــه بــه مخاطبــان به جــای مطبوعــات می توانــد راه حلــی در ایــن زمینــه باشــد، 

به شــرطی که نظــارت کافــی بــرای جلوگیــری از فســاد در آن لحــاظ شــود.
کمک هــای زیرســاختی دولــت می توانــد در قالــب خدمــات زیرســاختی بــه 
ــی از  ــداد کم ــه تع ــم ک ــند. می دانی ــردم باش ــه م ــات ب ــی مطبوع ــات و معرف مطبوع
مطبوعــات می تواننــد اســتودیوی فیلم بــرداری یــا صدابــرداری یــا حتــی تــوان چــاپ 
باکیفیــت داشــته باشــند. دولــت می توانــد از امکانــات ســخت افزاری نهادهــای 
رســانه ای و غیررســانه ای عمومــی بــرای تولیــد محتواهــای مطبوعــات بهــره بگیــرد. 
ــای  ــات از فناوری ه ــتفادۀ مطبوع ــج اس ــرای تروی ــد ب ــا می توان ــن کمک ه ــده ای عم
ــا  ــدارد ت ــه ای ســرمایۀ الزم را ن ــر مجل ــال، اگ ــرای مث ــه کار رود. ب ــن ارتباطــی ب نوی
محتــوای ویدئویــی بــرای وب ســایت خــود تهیــه کنــد یــا پادکســت بســازد، نهادهــای 
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ــه  ــار آن مجل ــود را در اختی ــتودیوی خ ــاعت اس ــد س ــاه چن ــد در م ــی می توانن دولت
ــد  ــد و چن ــن پادکســت را بخوان ــا مت ــرد ی ــری بگی ــا مصاحبه هــای تصوی ــد ت بگذارن

ــه نشــریه تحویــل دهــد.  ســاعت بعــد فیلم هــا و صداهــای خــام را ب
آنچــه در مقطــع زمانــی کنونــی، کــه مرجعیــت رســانه های جریــان اصلــی در ایــران به 
کمتریــن حــد خــود رســیده و افــکار عمومــی را رســانه های اجتماعــی و تلویزیون هــای 
ماهــواره ای در دســت گرفته انــد، مهم تــر از کمک هــای اقتصــادی بــه مطبوعــات بــه نظــر 
می رســد کمک هــای فرهنگــی و اجتماعــی بــه مطبوعــات اســت. ایــن کمک هــا می تواند 
در قالــب یــک کارزار بــزرگ تبلیغــات بــرای آشــتی دادن مــردم بــا مطبوعــات صــورت 
ــۀ مطبوعــات را  ــد بخشــی از یاران ــوان شــد، دولــت می توان ــرد. همان طــور کــه عن بگی
در قالــب تخفیــف خریــد نشــریات بــه مخاطبــان ارائــه کنــد. امــا مهم تــر آن اســت کــه 
دولــت از انــواع تریبون هــا و امکاناتــی کــه دارد اســتفاده کنــد تــا روزنامه هــا و مجــالت 
بــه مــردم معرفــی شــوند. حتــی می توانــد بــا صداوســیما و رســانه های حاکمیتــی نیــز بــه 
توافــق برســد تــا ســهمیه ای بــرای معرفــی مطبوعــات در نظــر گرفتــه شــود. البتــه کــه در 
ایــن میــان بســیار الزم اســت بــا تمــام مطبوعاتــی کــه مجــوز انتشــار دارنــد و طبــق حدود 
و حقــوق مصــرح در قانــون مطبوعــات منتشــر می شــوند برخــوردی یکســان شــود و 
همــۀ مطبوعــات بتواننــد از امکانــات زیرســاختی و فرهنگی و اجتماعــی دولتی بهره مند 
شــوند، کــه در غیــر ایــن صــورت، چنانچــه در معرفــی نشــریات بــه مــردم یــا فراهم کردن 
زیرســاخت ها بــه نشــریات حب وبغــض صــورت بگیــرد و برخــی از آن هــا نادیــده گرفتــه 
شــوند و بــه برخــی دیگــر بیــش از انــدازه توجــه شــود، عمــًال نقــض  غــرض صــورت 

خواهــد گرفــت و چنیــن کارزاری راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.

 نتیجه گیری
مطبوعــات در ســال ١٣٩٨ توأمــان دچــار بحــران شــدید اقتصادی و حرفــه ای بودند. 
از همــان ابتــدای ســال ١٣٩٨ تــا پایــان فروردیــن ســال ١٣٩٩، بحران هــای بزرگــی 
ــر مســتقیم داشــتند  ــا روی مطبوعــات اث ــه برخــی از آن ه ــد ک ــه روی دادن در جامع
ــــ همچــون بحــران کرونــا کــه روی اقتصــاد مطبوعــات تأثیــر گذاشــت ــــ و برخــی 
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ــل  ــرای قت ــد ــــ همچــون ماج ــی را روشــن تر کردن ــی از کار مطبوعات ــز جنبه های نی
میتــرا اســتاد و حــوادث آبان مــاه کــه آشــکار کــرد مطبوعــات در اخــالق حرفــه ای یــا 

ــد.  ــان کاســتی هایی جــدی دارن پوشــش خواســته های مخاطب
ــر  ــه در ســال های قبل ت ــزرگ مطبوعــات در ســال ١٣٩٨، کــه البت دو معضــل ب
نیــز وجــود داشــتند امــا در ایــن ســال شــدت گرفتنــد،  بی بهــره بــودن از فناوری هــای 
ــا چــاپ  ــود. شــیوع کرون ــن ارتباطــی و تضعیــف بیشــتر اقتصــاد مطبوعــات ب نوی
ــا  ــی و ب ــای غیرچاپ ــا نتوانســتند از راه ه ــا آن ه ــود ام ــرده ب ــل ک مطبوعــات را تعطی
اســتفاده از فناوری هــای نویــن ارتباطــی درآمــدی کســب کننــد و اگــر تعطیلــی چــاپ 
ــه  ــده، ک ــی در آین ــای دولت ــدون کمک ه ــه ب ــود ک ــخص نب ــرد مش ــدا می ک ــه پی ادام
دســت کم در مطبوعــات خصوصــی اســتقالل حرفــه ای را تضعیــف می کنــد، چقــدر 
می تواننــد دوام آورنــد. بــا اینکــه مشــخص نیســت فناوری هــای نویــن ارتباطــی چــه 
ــا خــود مطبوعــات و  ــد، ام ــی مطبوعــات کمــک کنن ــه درآمدزای ــد ب ــدازه می توانن ان
نهادهــای دولتــی بایــد هرچــه زودتــر در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری کننــد و از طریــق 
آمــوزش و ترویــج ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای حضــور بیشــتر و مؤثرتــر مطبوعات در 
قالب هــای جدیــد محتــوا، نشــریات مکتــوب را بــه فناوری هــای روز نزدیــک کننــد. 
نکتــۀ مهــم دیگــری کــه مدت هاســت اهالــی مطبوعــات بــدان اشــاره می کننــد امــا 
هیــچ گاه بــا جدیــت مــورد توجــه مســئوالن فرهنگــی قــرار نگرفتــه داشــتن ســعه صدر 
بیشــتر در قبــال فعالیت هــای روزنامه نــگاران و گشــودن فضــای مطبوعاتــی بــه  نفــع 
روزنامه نــگاران رســانه های جریــان اصلــی اســت تــا بتواننــد تاحــدی مرجعیــت 
ــا حــد  خبــری خــود را بازیابنــد و بخشــی از عرصــۀ افــکار عمومــی را کــه اکنــون ت
بســیار زیــادی در اختیــار رســانه های جایگزیــن قــرار گرفتــه اســت بازپــس گیرنــد. 
اجمــاع نظــام سیاســی بــر ســر اینکــه مطبوعــات گشــوده تر و آزادانه تــر از قبــل فعالیت 
کننــد می توانــد بخشــی از مخاطبــان را بــه رســانه های مکتــوب بازگردانــد و باعــث 
ــر اینکــه مطبوعــات  شــکوفایی اقتصــاد مطبوعــات شــود. بدیــن ترتیــب، عــالوه ب
می تواننــد بخشــی از ضعف هــا و ضررهــای گذشــته را جبــران کننــد، نظــام سیاســی 

ــد شــود. ــرات آن بهره من ــد از اث ــز می توان نی
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اوکراین».  مسافربری  هواپیمای  سقوط  دربارۀ  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ه). «اطالعیۀ  ایرنا (١٣٩٨ 
www.irna.ir/news/83628809                           :دستیابی در تاریخ ٢٨ فروردین ١٣٩٩ به نشانی

ایرنا (١٣٩٨ و). «جزئیات اینترنت رایگان هدیۀ دولت به خبرنگاران». دستیابی در تاریخ ٢٩ فروردین 
www.irna.ir/news/83428848                                                                     :١٣٩٩ به نشانی

ایرنا (١٣٩٨ ز). «قوچانی: روزنامۀ سازندگی فردا منتشر می شود». دستیابی در تاریخ ۵ اردیبهشت 
www.irna.ir/news/83387321                                                                     :١٣٩٩ به نشانی

ایرنا (١٣٩٨ ح). «مشکل کاغذ رسانه ها حل شد». دستیابی در تاریخ ۵ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی:

www.irna.ir/news/83436772/

ایرنا (١٣٩٩). «انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران خواستار بازگشایی مطبوعات شد». دستیابی در 
www.irna.ir/news/83738437                                         :تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی

اردیبهشت  تاریخ ٢  در  دستیابی  دارم».  اعتراض  مطبوعات  هفته ای  تعطیلی ٢  ایسنا (١٣٩۴). «به 
https://www.isna.ir/news/94121811535                                                    :١٣٩٩ به نشانی

ایسنا (١٣٩٨). «تصمیم نظام». دستیابی در تاریخ ٢٩ فروردین ١٣٩٩ به نشانی:

https://www.isna.ir/news/98082516263/

ایلنا (١٣٩٨). «ثبت نام ١۵ هزار نفر برای استفاده از اینترنت رایگان خبرنگاران». دستیابی در تاریخ 
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-797520                            :٢٩ فروردین ١٣٩٩ به نشانی

بازخورد (١٣٩٨). «رسانه ها در آبان ٩٨ صدای مردم نبودند»، بازخورد، شماره ١٢، بهمن و اسفند 
١٣٩٨، صص ١۵‑١٩.

بازخورد (١٣٩٩). «کرونا: ویروس رسانه ها»، بازخورد، شماره ١٣، فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩، ص ۴.

باشگاه خبرنگاران جوان (١٣٩٨). «اسلحه ای که شهردار اسبق تهران با آن به همسر دومش شلیک کرد 
https://www.yjc.ir/00T9lV                :فیلم». دستیابی در تاریخ ٢٧ فروردین ١٣٩٩ به نشانی +

باشگاه خبرنگاران جوان (١٣٩٩). «کدام اصناف این روزها باید تعطیل باشند؟». دستیابی در تاریخ
https://www.yjc.ir/00Uc6q                                                        :٢ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی 

تسنیم (١٣٩٨). «چرا ادعای سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک دروغ است؟». دستیابی در 
https://tn.ai/2178813:تاریخ ٢٨ فروردین ١٣٩٩ به نشانی

جار (١٣٩٨ الف). «بایگانی روزنامۀ ایران» (انتخاب تاریخ: فروردین ١٣٩٨). دستیابی در تاریخ 
https://www.jaaar.com/kiosk/archives/iran                              :٢٧ فروردین ١٣٩٩ به نشانی
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جار (١٣٩٨ ب). «بایگانی روزنامۀ شهروند» (انتخاب تاریخ: فروردین ١٣٩٨). دستیابی در تاریخ 
https://www.jaaar.com/kiosk/archives/shahrvand                      :٢٧ فروردین ١٣٩٩ به نشانی

جار (١٣٩٩ الف). «بایگانی روزنامۀ ایران» (انتخاب تاریخ: فروردین ١٣٩٩). دستیابی در تاریخ
https://www.jaaar.com/kiosk/archives/iran                                 :٢ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی

تاریخ در  دستیابی   .(١٣٩٩ فروردین  تاریخ:  (انتخاب  شرق»  روزنامۀ  «بایگانی  ب).   ١٣٩٩) جار 
https://www.jaaar.com/kiosk/archives/shargh                               :٢ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی 

جماران (١٣٩٩). «محسنیان راد: کرونا آخرین ضربه را به مطبوعات نحیف ایران می زند». دستیابی در 
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1399361             :تاریخ ٣١ فروردین ١٣٩٩ به نشانی

خبرآنالین (١٣٩۶). «حسین انتظامی در چشم شب روشن: مجموع تیراژ ١٧٠ روزنامۀ کشور حدود 
٨٠٠ هزار نسخه است». دستیابی در تاریخ ١۴ تیر ١٣٩٩ به نشانی:

khabaronline.ir/news/726920

سازندگی نیوز (١٣٩٨). «قصۀ پرغصه». دستیابی در تاریخ ٢٧ فروردین ١٣٩٩ به نشانی:
https://sazandeginews.com/News/5577

شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز (١٣٩٩). «آرشیو قیمت های دالر». دستیابی در تاریخ ٧ اردیبهشت 
https://www.tgju.org/chart/price_dollar_rl/2                                              :١٣٩٩ به نشانی

شرق (١٣٩٨). «به نام مطبوعات به کام شرکت های خاص»، شرق، شماره ٣۴٨١، ٣١ تیر ١٣٩٨. ص ١٢.

شفقنا (١٣٩٨ الف). «از زیر سؤال رفتن مرجعیت رسانه تا عذرخواهی خبرنگاران داخلی؛ واکنش 
اهالی رسانه به اعالم دیرهنگام خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی». دستیابی در تاریخ 
https://fa.shafaqna.com/news/870684                                     :٢٨ فروردین ١٣٩٩ به نشانی

شفقنا (١٣٩٨ ب). «سه روزنامۀ سراسری شرق، وطن امروز و آفتاب یزد تذکر گرفتند». دستیابی در 
https://media.shafaqna.com/news/493984                      :تاریخ ١ اردیبهشت ١٣٩٨ به نشانی

شفقنا (١٣٩٨ ج). «روزنامۀ ایران و همشهری از فردا تعداد صفحات خود را کم می کنند». دستیابی در 
https://media.shafaqna.com/news/480713                     :تاریخ ۵ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی

شفقنا (١٣٩٩ الف). «مدیران هفت روزنامه در نامه ای به رئیس جمهور خواستار اتخاذ تدابیری جهت 
انتشار روزنامه ها شدند». دستیابی در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی:

https://media.shafaqna.com/news/494207

شفقنا (١٣٩٩ ب). «اطالعیۀ کمیتۀ اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد نشر نسخۀ کاغذی 
رسانه ها از شنبه ٢٣ فروردین». دستیابی در تاریخ ٢ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی:

https://media.shafaqna.com/news/494434

شهروند (١٣٩٨). «کرونا رسید»، شهروند، شماره ١٩١۶، ١ اسفند ١٣٩٨، ص ١.

 ١۶  ،٩٠۶ شماره  نو،  صبح  هفته»،  یک  فعًال  تعطیل کرد،  را  روزنامه ها  نو (١٣٩٩). «کرونا  صبح 
فروردین ١٣٩٩، ص ١٢.

فراز (١٣٩٩). «کدام روزنامه ها بیشترین یارانه را می گیرند؟». دستیابی در تاریخ ۶ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی:
https://cutt.ly/Yypv3m5
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معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی (١٣٩٨). «پیش نویس شیوه نامۀ جدید محاسبه و تخصیص 
یارانۀ مطبوعات در سال ٩٨». دستیابی در تاریخ ٧ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی:

https://cutt.ly/6yp5Cds

 ۶ تاریخ  در  دستیابی  رسانه ها».  یارانۀ  اطالع رسانی (١٣٩٩). «فهرست  و  مطبوعاتی  امور  معاونت 
https://cutt.ly/Cypbnux                                                             :اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (١٣٩٨). «دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد؛ توزیع 
حواله های کاغذ با قیمت مصوب در روزهای آینده». دستیابی در تاریخ ۵ اردیبهشت ١٣٩٩ به نشانی:
https://cutt.ly/fyimcee

همشهری (١٣٩٨ الف). «رسانه ها خالی از صدای مردم»، همشهری، شماره ٧٨١٣، ٣ آذر ١٣٩٨، ص ٢٢. 

همشهری (١٣٩٨ ب). «مطبوعات در اغما»، همشهری، شماره ٧۶۶٠، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٨، ص ١٣.


