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 چکیده
با اینکه آغاز به کار مطبوعات در ایران دولتی بوده و پس از آن نیز تحت نظر دولت وقت شکل گرفت، 

که مطبوعات ایران ای  بر مطبوعات حاکم بوده، به گونهامنیتی های  و کنترلنوعی نگاه پس از آن نیز 

افت و خیزهای ها  رسانهزیادی را در این سالها سپری کردند. بعد از انقالب اسالمی های  فراز و نشیب

بررسی عوامل موثر بر فراوانی را از جنبه آزادی و استقالل تجربه کرده اند. هدف از این پژوهش، 

و کاربردی  این تحقیق با روش کیفی باشد. می ارتقای آن ارائه راهکارهایی برایو ها  هاستقالل تحریری

تن از مدیران مسئول  10ه اشباع تئوریک با مصاحبه نیمه ساختاریافته به شیوبرای این منظور،  است.

. صورت گرفتبه روش تحلیل مضمون غیردولتی و صاحبنظران عرصه رسانه های  و دبیران خبرگزاری

ضعف اقتصادی رسانه و معیشت ناکافی خبرنگاران، عدم امنیت شغلی دهد  می تحقیق نشانهای  یافته

ولتی و دولتی شدن جذب آگهی، فقدان تشکل صنفی ی داه و تداوم ناپایدار کار، شیوه توزیع یارانه

مستقیم و های  خبرنگاری قوی، ترس از سابقه دارشدن امنیتی خبرنگاران، خودسانسوری، کنترل

غیرمستقیم دولتی و عدم امکان بروز خالقیت عواملی هستند که بیشترین تاثیر را در روند استقالل 

 دارند. ها  خبرگزاری

 غیردولتی، استقالل خبری، عوامل استقالل رسانههای  تحریریه، خبرگزاری: استقالل کلمات کلیدی
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 مقدمه

پس از آنکه به مرور مطبوعات فارسی زبان غیردولتی ابتدا در خارج و سپس در داخل کشور به 

که مطبوعات ای  بر مطبوعات هستیم به گونهامنیتی های  و کنترلشاهد نوعی نگاه  وجود آمد

زیادی را در این سالها سپری کردند. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز های  نشیبایران فراز و 

توان به چند دوره تقسیم کرد؛ از دوره آزادی مطلق تا به امروز افت و  می فعالیت مطبوعات را

 بوده ایم.ها  با رسانهها  خیزهای فراوانی در نوع تعامل دولت

جایگاه و موقعیت مطبوعات در دستیابی به اهداف توسعه ملی و همه  ،در شرایط کنونی

معتقدند مطبوعات ابزار حکومت و ها  جانبه در کشور مشخص نیست. برخی از مقامات و دستگاه

و منویات آنها را به اطالع مردم برسانند. ها  و برنامهها  و از این رو باید سیاست هستنددولت 

مدافع تکثر آنها نیز  ،راتری برای مطبوعات قائلند و عالوه بر تعددبرخی دیگر نقش و کارکرد ف

ابزار و دستگاه ایدئولوژیک دولت نیستند بلکه با استقالل  ،مطبوعات ،هستند. از نظر این عده

توانند  می خود و اطالع رسانی صحیح و به موقع و همچنین نقد عملکرد حکومت و دولتمردان

توافق درباره جایگاه و موقعیت  این عدمظ حکومت کمک کنند. به معنای واقعی به بقا و حف

جدی  -اعم از مکتوب و دیجیتال  -ها  تا استقالل تحریریه رسانهسبب شده است ها  رسانه

 گرفته نشود و حرکت در این مسیر با کندی مواجه شود. 

ین در اآغاز شد،  1378خبری خصوصی و غیردولتی در ایران از سال های  گسترش سایت

رسید که فضای باز اطالع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه ایرانی به وجود آمده  می به نظرزمان 

غیردولتی در های  خبرگزاری نحوه تاسیس آئین نامهباشد و این امیدواری با تدوین و تصویب 

 این زمان هم دیری نپائید وبه اوج خود رسید اما  و اواخر دولت اصالحات 1384ایران در سال 

مخالف دوره قبل )دولت هشتم( روبرو شدیم و آن، کنترل شدید ای  با رویهدر دولت نهم 

و بسته شدن فضای نقد دولت بود. طی این دوره چندین سایت خبری به ها  مطبوعات و رسانه

 دالیل متعددی بسته شدند. 

هایی  خبرگزاریبه دو دسته دولتی و غیردولتی قابل تقسیم هستند؛ نوع اول، ها  خبرگزاری

مختلف دولت و نیز اخبار های  هستند که ماهیتا وابسته به دولت بوده و اخبار مربوط به بخش

هستند که هایی  غیردولتی آن دسته خبرگزاریهای  کنند. خبرگزاری می موافق دولت را مخابره

ت، شوند و مستقل از دول می با سرمایه غیردولتی و توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس

کنند. بزرگترین خبرگزاری دولتی در  می مختلف را مخابرههای  اخبار و اطالعات در زمینه
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 1378راه اندازی شد و تا سال  1315کشور، خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( است که سال 

انحصار خبری در ایران را داشت. اولین و بزرگترین خبرگزاری که با عنوان غیردولتی تاسیس 

به عنوان موسسه فرهنگی  1378زاری دانشجویان ایران )ایسنا( است که در سال شد، خبرگ

های  ضر آمار دقیقی از تعداد خبرگزاریخبری ذیل جهاد دانشگاهی تاسیس شد. درحال حا

غیردولتی در ایران در دست نیست اما بعد از تاسیس خبرگزاری دانشجویان ایران، 

 شدند. زیادی در این قالب متولدهای  خبرگزاری

در وهله اول به استقالل، بی طرفی، رعایت عینیت، توازن و تعادل در ای  یک خبرنگار حرفه

و رقابت آزاد نیاز ها  گزینش و ارائه اطالعات، فضای باز سیاسی، عدم دخالت و تحمیل دولت

ی، دارد اما این شرایط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران فراهم نیست) فرقان

مغرضانه، های  ساز و کارهای حرفه ای، کژفهمی، جهت گیریگیری  عدم شکل. (4؛ 1369

 در امر قانونگذاری و اجرای آن از جمله عواملی هستند که باعثها  اهمال و سهل انگاری

درگیر مسائل تکراری و گویا الینحل شود. این عوامل عالوه بر  حرفه روزنامه نگاریشود تا  می

د. با نکن می جبران ناپذیری هم به جامعه تحمیلهای  ر سر راه رسانه، خسارتایجاد مانع ب

چون آزادی بیان و عقیده، حق هایی  گیری دکترین جریان آزاد اطالعات و گفتمان شکل

مستقل، آزاد و کثرت گرا، بسیاری از های  رسانهگیری  دسترسی آزاد به اطالعات و لزوم شکل

راستای ارتقای سطح کمّی و کیفی رسانه ها، قوانین خود را مورد کشورها از جمله ایران در 

نگاهی  بازنگری قرار دادند اما تمامی این تغییرات در جایگاه نظری پذیرفته شده است چراکه با

عمیق بین مباحث نظری و آنچه که در جهان واقع جریان دارد، های  دقیق تر، خالها و شکاف

 .(32؛ 1394)فرقانی،  شود. می مشخص

 5که در طول ای  به گونه بودیمشاهد فراز و نشیب زیادی در ایسنا  1392تا  1384از سال 

مدیرعامل عوض شد و فشار سیاسی برای دولتی کردن کامل آن توسط دولت حاکم  7سال، 

از ناحیه رئیس دولت و سازماندهی شده بود و برخی ها  ادامه داشت که برخی از این تالش

سلب  گرفت. می ادارات دولتی صورتهای  اندهی شده و از طریق زیرمجموعهاوقات هم غیرسازم

استقالل یک خبرگزاری بزرگ به ظاهر غیردولتی، محافظه کاری مدیران، تغییر پی درپی 

مختلف از سوی مراجع باالدستی سبب شد تا پیرامون های  مدیران عامل و ابالغ مداوم بخشنامه

تواند استقالل تحریریه یک رسانه را در معرض  می لیاین موضوع تحقیق شود که چه عوام

و مطبوعات را افزایش ها  توانند استقالل روزنامه می چگونهها  مدیران رسانه؟ تهدید قرار دهد
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این  تاثیرکند تا  می تالش، این پژوهشکدامند؟ ها  عوامل موثر بر استقالل خبری رسانه ؟دهند

برای تقویت استقالل خبری  راهکارهایی، در پایانو  هتحلیل کرد رسانهعوامل را با استقالل 

 .ارائه دهد

 آزادی مطبوعات

و کسب آزادانه اخبار و اطالعات  یجست و جو، جمع آورشامل عام،  یمطبوعات به معنا یآزاد

های  و پخش آزادانه برنامهها  ، انتقال و مخابره آزادانه آنها، انتشار آزادانه روزنامهیعموم دیو عقا

،  بیترت نیبه ا شود. می و مطالعه آزادانه مطبوعات افتی، درینترنتیو ا یونیزیو تلو ییویراد

طرفانه و واقع  یو پخش آزادانه و ب مجالتو ها  خبرنگاران، انتشار آزادانه روزنامه تیفعال یآزاد

در  یعموم دیعقا وو انعکاس آزاد افکار  ینترنتیو ا یونیزیو تلو ییویرادهای  برنامه نانهیب

 ؛)معتمدنژاد شوند یمحسوب مها  رسانه یآزاد یاساس طی، از شراخبرگزاری هامطبوعات و 

به  یو اثرگذار نینوهای  است که با گسترش رسانه یموضوع «هیریاستقالل تحر». (1386

گوید که  می . دنیس مک کوایلکند می دایپ یشتریب تیاهم یآنان در جامعه جهان شتریمراتب ب

مجوز انتشار و فقدان مجازات  افتیبه در ازیدر گرو فقدان سانسور، عدم ن یبه طور اساس یآزاد

در  دیمردم با نی. همچنستین یرقانونیباشد که انتشار آنها غ می بعد از انعکاس و چاپ مطالب

نظریه هنجاری دنیس مک کوایل قابل ها  در زمینه آزادی رسانه آزاد باشند.ها  استفاده از رسانه

» »، «آزاد»، «اقتدارگرا»های  را از نظر میزان آزادی و استقالل به رسانهها  توجه است. وی رسانه

 تقسیم« مشارکت کننده - کیدموکرات» و « توسعه بخش»  ،«یشورو» ،«یاجتماع تیمسئول

های  یدموکراس یدهـ تیاصـل مشـروع نیرا مهـم تـر« مطبوعات آزاد» ـهینظرکند. او  می

مبارزات مربوط به آزادی مطبوعات  یخیکند و برای آن به لحاظ سابقه تار می یآزادی گرا، تلق

 (89؛ 1399زاده،  یقائل است. ) مهد ادییز اریبس تیاهم

 خبرنگارانای  حرفه ینظامها

 کیتفک گریکدیتوان دو دسته را از  می یو روزنامه نگار یخبرنگار یا حرفه ینظامها انیدر م

 جادیاای  حرفه یخبرنگاران و نهادهاای  حرفه یسازمانها تیکه فعالهایی  کرد؛ دسته اول، نظام

گونه سازمانها  نیکه به ا ییگذارند و دسته دوم، نظامها می آنها را آزاد لهیشده به وس

الزاماً  دیمذکور با یآورند که سازمانها می را به وجود یینهادها ایکنند  می لیرا تحمهایی  تیفعال

 یروزنامه نگار یدولت ریو غ یخصوصای  حرفه ینوع نظامها نیکاملتر. ندیدر آنها مشارکت نما
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که هایی  کشور انجمن نیشده است. در ا جادیا سییدوم در سو یپس از جنگ جهان در دوره

روزنامه نگاران را در  ندگانیمطبوعات و نما رانیمالکان و مد ندگانیو نما شده لیآزادانه تشک

عالوه بر  دست زده اند. یمهمهای  تیبه فعال ریاخهای  کنار هم متشکل ساخته اند، در دهه

نروژ  سوئد، گرا مانند انگلستان، ینظام آزاد یدارا یاز کشورها گرید یاریدر بس ،سییسو

 نیمطبوعات و همچن رانیمالکان و مدای  حرفههای  و زالندنو انجمن ای،کانادا، استرال

آزادانه  گریکدیمشترک  یبا همکار ایروزنامه نگاران، به طور جداگانه و ای  حرفه یکاهایسند

طرف ای  حرفه یو نهادها بیو تصو نیخود را تدو یمورد نظر اعضاای  اصول و قواعد حرفه

و  یمطبوعات یکاهایو سندها  انجمن یاعضادر این کشورها،  .ندینما می سیرا تأس شیتوجه خو

 برخوردارای  روزنامه نگاران حرفه یاینهادها، از تمام مزا نیدر ا تیآنها از زمان عضوای  رسانه

خبرنگاران در جهان وجود دارد که توسط فرانسه تاسیس ای  نوع دیگری از نظام حرفه شوند. می

 یکاهایسندو ها  ، انجمنمطبوعات رانیدولت و مالکان و مد یبا همکارشده که در آن 

شود توسط بسیاری از  می این شیوه که از آن به نظام مختلط یاد شده است. جادیا خبرنگاران

آن است ای  کشورها از جمله ایران مورد اقتباس قرار گرفته است. یکی از معایب این نظام حرفه

استقالل »کند و  می تا حدود زیادی سلبها  که آزادی و استقالل الزم در انتشار خبر را از رسانه

 اندازد. می را به خطر« تحریریه

 غیردولتیهای  عوامل موثر بر استقالل خبرگزاری

غیردولتی تاثیرگذار هستند که های  و بویژه خبرگزاریها  عوامل مختلفی  بر استقالل رسانه

کمک شایانی ها  تواند به رفع موانع استقالل تحریریه در رسانه می شناخت کامل و تحلیل آنها

توان تقسیم بندی کرد.  می «برون سازمانی»و « درون سازمانی»این عوامل را به دو دسته کند. 

ذی نفوذ و صاحب قدرت، نهادها و های  توان به نفوذ گروه می «برون سازمانی»در بخش عوامل 

سیاسی اشاره کرد. دنیس های  دولتی، صاحبان آگهی، حامیان مالی، احزاب و تشکلهای  ارگان

افتن یبه آن توجه کرد  دیبا شتریکه ب یموضوعنویسد:  می این زمینه مک کوایل در

 ریامکان پذها  هیریبر استقالل تحر ژهیاثرات انحصار را به و یابیاست که ارزهایی  شاخص

افکار و مواضع جانبدارانه و  انیب شتر،یب یعبارتند از: درج اخبار محل یاصلهای  سازد. شاخص می

 ،یدر مسائل محل ژهیسخت به و یخبرهااستفاده افزونتر از  ،یسرسختانه در مسائل محل

پرداختن به موضوعات مورد بحث و جدل در و  هیریدر امور تحر شتریب ییاز توانا یبرخوردار

در انتخاب محتوا و  شتریتنوع ب یریبه کارگ ،یالملل نیب یجامعه، انتشار گسترده تر خبرها
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های  به آژانس یدسترس ،یبر آگه یخبر یریتحر یمحتوا یافزون ن،یقابل طرح. عالوه بر ا دیعقا

توان به عنوان  می را یریتحرهای  تیفیباال بردن ک یبرا یتعهدات مال یو ادا شتریب یخبر

 .برشمردای  هیریاستقالل تحر دیمو یرونیبهای  نشانه

دولتها و مطبوعات و  نیحاکم ب نانهیبدب دیبه دها  خبرگزاریاز عدم تحقق آزادی  یبخش

 ضروری استنکته  نیمربوط است. توجه به ا رانیا درها  رسانهبه نظام حاکم بر  گرید یبخش

 فهیکه بتوانند به وظای  شود به گونه ایکه فضای مساعد برای رشد مطبوعات مه یدر صورت

 راحت تر زیانعکاس وضع موجـود جامعـه و نقـد سـازنده بپردازند، دولتها ن یعنیخود  یصلا

)محمد  جامعه بپردازند تیو رفع آن و بهبود وضع یتوانند در جهت شناخت کاست می

 (.33؛ 1391پورخبازی، 

به  بیقر یمهم و وابستگهای  خبرگزاریانحصار  انگریب هم کشورهای  رسانه تینمودار مالک

است. پس از  یدولتهای  ارانهی ایدولت و  ،یحکومت یکشور به نهادهاهای  خبرگزاریاتفاق انواع 

و  نیتر نییاپدر  یحزب ریغهای  خبرگزاری ،یحزب ای یو دولت یحکومتهای  خبرگزاری

بودن به  یکه منزلت مل میشاهد ،یتیواقع نیچن لیاند. در ذ هقرار گرفت گاهیجا نیمتزلزلتر

استقالل  ن،یبودن، تنزل داده شده و عالوه بر ا یبودن و منزلت مستقل بودن به حزب یدولت

شده است.  لیما تبدای  ناشناخته و نامستقر در ساختار رسانه تیبه رسم یبه موضوع یهریتحر

 دایپ یحزب ای یدولت یتیبوده و ماه هیسو کی عات،اطال یاصل انیاست که جر یعیطب نیبنابرا

ذاتا مثبت است اما روشن  یامرها  و بویژه خبرگزاریها  رسانه یرو، اگرچه تکثر عدد نیکند. از ا

استقالل  رشیو مهمتر، بدون پذ تیدر مدل مسلط مالک رییبدون تغای  است که توسعه رسانه

و استقرار  یقیحق کثرمنجر به ت ،یو همه جانبه نگر یطرف یبه صحت، ب یبندیو پا یریتحر

رو  شیرا پ یدیاقتضائات جد یفناور شرفتیکه پ ستیدر حال نینخواهد شد. ا ییچند صدا

 یتهایبا استفاده از ظرفها  رسانه تیریو مد تیتوان به بسط مالک می قرار داده که بر آن اساس

 انحصار یسال پس از انقالب شکوهمند اسالم 30اقدام کرد، اما به طور مثال  یدولتریغ

 (1389 ؛کشور ناسازگار است.) فاتحای  با جبران ضعف رسانه یونیزیو تلو ویرادهای  شبکه

اقتصادی های  بررسی بخش اقتصادی هم باید در نظر داشت که عوامل یا شاخصهدر 

کند؛ اگر ساختار اقتصادی در  می ارتباط مستقیمی با ساختار و شکل حکومت پیداها  خبرگزاری

در صورت هماهنگ شدن دولت با دیگر ها  یک جامعه منحصرا در دست دولت باشد، خبرگزاری

تری را تجربه خواهند کرد. هرچه ساختار اقتصاد در جامعه عوامل اقتصادی، محدودیت بیش
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در آن جامعه بیشتر است. برخی صاحبنظران ها  کمتر به دولت متکی باشد، آزادی بیان و رسانه

هم برای ها  و دیگر رسانهها  بر این باورند که وقتی اقتصاد در چنبره دولت باشد، خبرگزاری

کند فعالیت کنند و این مساوی مرگ  می لت تعیینکسب درآمد ناچارند در چارچوبی که دو

ها  ( آنچه مسلّم است اینکه اقتصاد نقش مهمی در فعالیت خبرگزاری1389آنهاست.) علمداری؛ 

هستند که هایی  کند؛ دستمزد خبرنگاران، بیمه، سبد معیشت و یارانه از جمله شاخص می ایفا

بررسی قرار گیرند. اطالع رسانی، آگاهی توانند مورد  می در استقالل یا وابستگی خبرگزاری

مطبوعات و خبرگزاری هاست اما امروز شاهد های  بخشی و فرهنگ سازی از کارکردها و رسالت

برای تداوم حیات خود ناچار به ها  و مجالت و حتی خبرگزاریها  این مسئله هستیم که روزنامه

مستقل های  که از تعداد خبرگزاریحال آناند  تبلیغ و جذب آگهی هستند و درواقع، تجاری شده

 شود. می کاسته

در ایران، برای داشتن مخاطبان میلیونی، ضریب نفوذ بیشتر، ها  بویژه خبرگزاریها  رسانه

و کسب و کارهای رسانه ای، داشتن منابع پایدار درآمدی و استقالل مالی و در ها  توسعه فعالیت

راهکارهای عملیاتی جدید برای درآمدزایی و رونق نهایت استقالل تحریریه نیازمند یافتن 

از طریق کاربست راهکارهای پیشنهادی هستند. تولید و ای  بخشی به کسب و کارهای رسانه

اعم از متن، صوت، تصویر و فیلم، راه اندازی و ای  اطالعاتی چند رسانههای  فروش محتوا و بسته

طبوعاتی، تبلیغاتی و انتشاراتی، راه هلدینگ و مادرتخصصی مهای  گسترش موسسات و شرکت

تلویزیونی و ماهواره ای، تبلیغات کاالها، محصوالت و خدمات مالی، پولی، های  اندازی شبکه

مستقیم های  و بویژه خبرگزاری ها، انجام فعالیتها  تجاری و اقتصادی، خصوصی سازی رسانه

ی، فروش خدمات مرتبط با حرفه دولتهای  و وامها  اقتصادی و تجاری، دریافت بودجه ها، کمک

های  رسانه اعم از خدمات آموزشی، پژوهشی، خبری، فنی، تبلیغاتی و صنفی از جمله مولفه

 (6؛ 1392شوند.) عسگری،  می محسوبها  مربوط به منابع درآمدی خبرگزاری

جامعه ایرانی به دلیل شرایط و وضعیت خاصی که در طول تاریخ بر روند پیدایش و توسعه 

وعات حاکم شده است، علیرغم پشتوانه قدرتمندی که در زمینه فرهنگ مکتوب داشته مطب

مواجه شده ها  با یکسری ناکارآمدی و کاستیها  است، اما در مواجهه با پدیده نوین خبرگزاری

رفت با سرنگونی  می انتظار 60( با وقوع پیروزی انقالب اسالمی و بویژه دهه 92است.) خانیکی؛ 

مردمی و داوطلب و سندیکاها و به تبع آن مطبوعات حیات های  پهلوی، گروهرژیم مستبد 

اجتماعی مجددی پیدا کنند و شاهد ظهور مطبوعات در اشکال مختلف باشیم. اما شروع جنگ 
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تحمیلی و شرایط جامعه در آن برهه، مجال توسعه در مطبوعات را گرفت و عمال تا اواخر دهه 

 گرفت. می بوعات دولتی و صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا صورتاطالع رسانی تنها توسط مط 70

غیردولتی با راه اندازی خبرگزاری دانشجویان ایران های  توان گفت حیات جدی خبرگزاری می

غیردولتی به های  آغاز شد چراکه بعد از آن به مرور، شاهد ظهور خبرگزاری 1378در سال 

در جوامع ها  خبرگزاریگیری  این همه، شکل دلیل بازشدن نسبی فضای سیاسی هستیم.  با

 توسعه نیافته برخالف جوامع پیشرفته به دلیل جدیدبودن و تازگی با مقاومت اجتماعی مواجه

نهادهای گیری  شوند. عدم شکل می شوند و حتی مخل نظم معمول اجتماعی شمرده می

داوطلب و نیز از بین بردن های  و گروهها  اجتماعی و سیاسی مانند احزاب، سندیکاها، انجمن

ها  نهادهای مذهبی و اعمال تجددگرایی آمرانه عرفی و مردمی موجب شد که حتی خبرگزاری

ها  خود سیاسی شده یا سیاسی انگاشته شوند. به همین دلیل، خبرگزاریهای  و قالبها  در شکل

ماعی نقش موثری نظیر جامعه ما، کارکردی سیاسی پیدا کرده و در تحوالت اجتهایی  در جامعه

های  بویژه خبرگزاریها  داشته اند. طبیعی است که در چنین شرایطی، آسیب پذیری خبرگزاری

غیردولتی هم باال رفته و عدم وجود و ضعف و قدرت آنها، تابعی از وضعیت توسعه سیاسی در 

ت تاحدودی بر گسترش دامنه مشارکت و رقابها  جامعه بوده است. کارکرد سیاسی خبرگزاری

در  یروزنامه نگارای  استقالل حرفه نیو تضم نیتام اجتماعی تاثیر گذاشته است.  ضرورت

 شرفتیو رشد و پ یغرب یکشورها یو صنعت یاقتصادهای  یگرگوند طی، در شرا19اواخر قرن 

به استقالل  دنیرس ینگاران برا، روزنامه مورد توجه قرار گرفت. از آن پس یخبرهای  رسانه

  .کردند یفراوانهای  تالش ی،حرفه ا

سلطنت استبدادی قاجـار  دنبـال مبـارزات طـوالنی آزادیخواهـان علیـه در ایران به

درواقع، شناخته شد.  مشروطیت اصل آزادی مطبوعات بـه رسـمیت سـرانجام بـا انقـالب

هادهای مکتوب شده نهای  از قوانین، مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها، سیاستای  مجموعه

باشند. ها  توانند اهرم و عاملی تاثیرگذار بر فعالیت خبرگزاری می دولتی و عرف رسانه ای، همگی

قانون اساسی در اصل سوم دولت را موظف به فراهم کردن شرایط الزم برای آگاهی رسانی از 

به رسمیت شناخته شده ها  کرده و در اصل بیست و چهارم هم آزادی رسانهها  طریق رسانه

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و بعد از  64است. اولین قانون عادی مطبوعات در سال 

پدیده نوینی بودند و قانون مدونی درباره ها  اصالح گردید. از آنجا که خبرگزاری 79آن در سال 
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اصالح و موارد مربوط به  1388از این قانون در سال هایی  فعالیت انها وجود نداشت لذا بخش

 اینترنتی بدان افزوده شد.های  نهرسا

شود؛  می خبرنگاران مربوط« امنیت شغلی»و « دستمزد»مهمترین عوامل درون سازمانی به 

 یکوتاه انیندارد و سال یخبرنگاران و روزنامه نگاران در کشور ما قدمت مهیمتاسفانه بحث ب

 یعاد نیضوابط و قوانبراساس  خبرنگاران در کشور فراهم شده است. مهیاست که ساز و کار ب

و مطبوعات موظف ها  یخبرگزار ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمهای  مصوب مجلس و بخشنامه

فراوان است و هنوز  نهیزم نیهمه خال در ا نیکردن خبرنگاران متبوع خود شدند. با ا مهیبه ب

نیستند. اداره نشدن بیمه کشند اما  می خبر را به دوش هیو ته یهستند که بار جمع آور یافراد

با عنوان ای  از قِبَل خبرنگاری و افزایش قیمت کاال و خدمات در کشور سبب شده تا پدیده

کشور اضافه شود و خبرنگاران برای گذران ای  هم به جمع مشکالت فضای رسانه« کارت هدیه»

، برای شوند می متبوع خود مواجههای  زندگی، وقتی با دستمزدهای پائین از سوی خبرگزاری

 ربایند. می گوی سبقت از یکدیگرها  هدیه از سوی ادارات و سازمانهای  دریافت کارت

 که کمتر به آن توجهها  یخبرگزار یاستقالل خبر نهیمسائل مورد توجه در زم گریاز د

و  ستین یعلم وهیبه ش رانیدر ا یاست. ورود افراد به عرصه خبرنگار «آموزش»شود، بحث  می

صرف  یخبر و برخ یو جمع آور هیبه کار ته یافراد صرف عالقمند یعنیاست  یتجرب شتریب

آورند. مع  می یحرفه رو نیبه اها  جهت استخدام در ادارات و دستگاه یانبریرابطه و م یبرقرار

روابط های  یباشند، منش ریپذ تیاز آنکه خبرنگاران ما خالق و مسئول شیاالسف، امروزه ب

فراوان و صرف  یشدند و هرآنچه آنان خواسته باشند با سانسورهاها  سازمانادارات و های  یعموم

 کنند.  می خود منتقل یخبر نیرابط میبهتر بگوئ ایخود به خبرنگاران  داز عملکر دیو تمج فیتعر

 نیباورند که صدور ا نیبر ا یمباحث قابل تامل است. برخ گریاز د «یکارت حرفه ا صدور»

کار جمع  گرید یداده و از سو تیشغل رسم کیبه عنوان  یدولت، به خبرنگار یکارت از سو

استقالل و  یآن را مناف گرید یسازد. اما برخ می لیاو تسه یاطالعات و خبر را برا هیو ته یآور

به منبع قدرت و  یعمل، عدم وابستگ یدانند. دکتر معتمدنژاد معتقد است: آزاد می رسانه یآزاد

که  یطیشرا نیو تضم یتخصص، بدون احترام و منزلت اجتماع ت،ید، صالحثروت، بدون تعه

از حقوق  یپاسدارای  حرفه فیکند، انجام وظا لیمسئوالنه مطبوعات را ممکن و تسه تیفعال

  .ستین ریکشور، امکانپذ یمنافع مل فظمردم و ح یو اجتماع یفرد
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 پیشینه پژوهش

 1جدول

 ردیف
تاریخ 

 پژوهش
 پژوهشگران

 عنوان

 پژوهش
 نتایج

 اسماعیل زاده 1397  .1

استقالل 

ای  حرفه

 همشهری محله

وابستگی به نهادهای قدرت سیاسی و یا اقتصادی  .1

 مانعی بر سر راه آزادی عمل نشریات به شمار

رود. این محدودیت یا از طریق دخالت مستقیم  می

در محتوای نشریه یا دخالت در فرآیند انتصاب 

. 2شود می خبرنگاران دیدهمدیران یا استخدام 

نشریه همشهری محله هم به دلیل ساختار و هم 

 کشور هیچوقت نههای  شرایط حاکم بر رسانه

 تواند و نه تاکنون توانسته مستقل عمل کند.  می

2.  1395 

اسماعیل تبار، 

سیدرضا صالحی 

امیری، 

محمدتقی 

 ایمانی

بررسی 

های  چالش

مطبوعات در 

 ایران

مطبوعات در ایران: افزایش .نقاط قوت وضعیت 1

-سطح سواد رسانه ای، پیشینه تمدنی ایرانی

اسالمی، استقبال عمومی و مستمر مردم از 

مطبوعات، کاهش انحصار تولیدات فرهنگی، افزایش 

کارشناسان حوزه مطبوعات و افزایش ضریب نفوذ 

. نقاط ضعف: دخالت مستقیم دولت، 2اینترنت.

مطبوعاتی، عدم ضعف قانون مالکیت، ضعف اخالق 

استقالل اقتصادی مطبوعات، و مدیریت تمرکزگرا. 

اجتماعی، توسعه های  . فرصت ها: افزایش شبکه3

های  الکترونیکی، گسترش زیرساختهای  رسانه

تحصیلی در های  اطالعات و ارتباطی، گسترش رشته

. 4زمینه رسانه بویژه در مقط تحصیالت تکمیلی، 

ات ایران در تهدیدات: عدم حضور جدی مطبوع

های  عرصه بین المللی، مقبولیت نه چندان شبکه

های  برون مرزی صداوسیما، ضعف تسلط بر زبان

و مشکالت ها  بین المللی در عرصه مطبوعات، تحریم

 اقتصادی و تهاجم فرهنگی

3.  1392 

نصیری، ابراهیم 

عسگری، 

حمیدرضا 

نقش منابع 

درآمدی بر 

استقالل 

.عدم وابستگی مالی و تشکیالتی به جریانها، 1

احزاب، نهادها، سازمان و اشخاص دولتی و 

غیردولتی مهمترین شاخص استقالل این رسانه 
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 پژوهشگران

 عنوان

 پژوهش
 نتایج

خبرگزاری  حسینی دانا

یان دانشجو

 ایران)ایسنا(

. همزمان با افزایش منابع درآمدی ایسنا، 2است. 

.ایسنا 3یابد. می استقالل این خبرگزاری هم افزایش

ایجاد منابع درآمدی  توانایی و پتانسیل الزم برای

« تبلیغات.»4را دارد. ای  متنوع، مستقل و پایه

مهمترین روش درآمدی است و با افزایش منابع 

درآمدی، اعتماد مشتریان، مخاطبان و صاحبان 

 یابد. می آگهی به این خبرگزاری افزایش

 پورخبازی 1391  .4

بررسی عوامل 

سیاسی موثر در 

توسعه آزادی 

مطبوعات در 

 ایران

توان به آزادی مطلوب در زمینه  می .در صورتی1

مطبوعات دست یافت که در قانون مطبوعات به 

مواردی از قبیل حقوق روزنامه نگاران، حق آزادی 

.در 2بیان و آزادی مطبوعات پرداخته شده باشد. 

موارد، عدم اجرای مفاد مرتبط با مطبوعات ای  پاره

وسعه آنها مندرج در قانون اساسی، مانعی در مسیر ت

.بخشی از عدم تحقق آزادی 3شود.  می تلقی

و ها  مطبوعات به نگاه بدبینانه حاکم میان دولت

مطبوعات و بخش دیگر به نظام حاکم بر مطبوعات 

ها  .استراتژی مطبوعاتی دولت4ایران مربوط است. 

نسبت به مطبوعات و روزنامه نگاران ای  تا اندازه

ت در ایران پایین .آزادی مطبوعا5سختگیرانه است. 

 تر از حد متوسط است.

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی است و ابزار گردآوری اطالعات هم 

غیردولتی و برخی دست های  مصاحبه است. در این روش، با مدیران مسئول، دبیران خبرگزاری

روزنامه نگاری بوده یا سابقه بیش از یک دهه که دارای مدرک مرتبط با ها  اندرکاران رسانه

، به عنوان نماینده و معرف موضوع مورد مطالعه مصاحبه به فعالیت در عرصه رسانه را دارند

گیری  به روش نمونه مورد مطالعهجامعه پذیرد.  می صورت آزاد و نیمه ساختاریافته انجام

. انتخاب شدندحوزه رسانه  انو دست اندرکارمدیران مسئول، دبیران،  میان از هدفمند
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 تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسید.، در ادامه، ها  مصاحبه

 شدند. عمیق نیمه ساختاریافته استخراج شدند، تحلیل های  که از بطن مصاحبهها  داده

 (: مشخصات مصاحبه شوندگان2جدول )

 سن سابقه کار سمت فعلی کد

 سال 50 ( تاکنون1381از بدو تاسیس ) مدیرعامل خبرگزاری  1

 سال 50 ( تاکنون1378از بدو تاسیس ) مشاور مدیرعامل خبرگزاری  2

 سال 40 تاکنون 1388از سال  سردبیر خبرگزاری 3

 سال 70 1398تا  1351از سال  استاد دانشگاه و پیشکسوت رسانه ای 4

 سال45 تاکنون 1379سال  از سردبیر خبرگزاری در شهرستان  5

 سال 70 تاکنون 1378از سال  مدیرمسئول سایت خبری 6

 سال 60 1356از سال  رسانه ایمرکز آموزش و پژوهش موسسه  ریمد 7

 سال 38 تاکنون 1384از سال  مدیرمسئول خبرگزاری  8

 سال 41 تاکنون 1382از سال  مدیر داخلی روزنامه و فعال رسانه ای 9

 الس 52 تاکنون 1378از سال  مدیرعامل پایگاه خبری 10

انجام شده، چند مصاحبه نمونه، های  بازآزمون از میان مصاحبه قابلیت اعتمادبرای محاسبه 

باهم مقایسه ها  انتخاب شده و کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبه

پژوهش  نیدر ا.رود می گذاری پژوهشگر به کار کداند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات  شده

 جینتا کهاند  شده یکدگذار ماه مجدداً کی یسه مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب و با فاصله زمان

 شده است: هئارا (2)در جدول 

 مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب(: 3جدول)

 پایایی بازآزموندرصد  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبه

1 40 36 4 90% 

2 33 29 4 77% 

3 43 37 6 81% 

 %76 14 102 116 کل

 60از  شتریمقدار ب نی%است و ا 76بازآزمون  قابلیت اعتماد زانیکه م نیتوجه به ابا 

 مورد قبول است. یگذار کد اعتماد تی%است، قابل
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 انیاز دانشجو یکیگذار، از  دوکد یبا روش توافق درون موضوع قابلیت اعتمادمحاسبه  یبرا

مشارکت  یآزمون به عنوان همکار پژوهش نیعلوم ارتباطات درخواست شد تا در ا یدکترا دوره

 جینتا. ردیگ می مورد استفاده قرار ییایکه به عنوان شاخص پا یدرون موضوع توافق کند. درصد

 .آمده است( 4)دست آمده در جدول  به

 : قابلیت اعتماد(۴)جدول

 تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبه
تعداد عدم 

 توافقات

درصد پایایی 

 دوکدگذار

1 36 27 9 58% 

2 38 34 4 83% 

3 48 37 11 69% 

 %69 22 98 122 کل

%است،  60از  شتریمقدار ب نی%است و ا 69دوکدگذار  ییایپا زانیکه م نیا توجه به اب

 مورد قبول است. یگذار کد اعتماد تیقابل

نظر  مورد ت مطرح شده اهدافسؤااال ایآ نکهیو ا پژوهش ییپژوهشگر به منظور بررسی روا

 ندارد، آن را در اختیار جمالتمانعی از نظر نگارش و ابهامات در  نکهیرا پوشش می دهد و ا

  ژگییو ستگیی. آنها پس از بررسی دقیق، شاداداستادان صاحب نظر قرار  گریو د راهنما استاد

 کردند. یدینظر را تأ مورد

 ها یافته

پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده و در طول های  برای جمع آوری داده

 واستفاده شده که بتوانیم مفاهیم را شناسایی کرده ای  فرآیند مصاحبه از سئواالت باز به گونه

، پیاده سازی و نسخه نوشتاری بعد از انجام مصاحبه در پایان به سئواالت تحقیق پاسخ دهیم.

آن تهیه گردید و پس از مفهوم پردازی در هر مصاحبه، به تدریج نکات کلیدی و مقوالت 

و  اتیاشاره شده در ادب میمفاه (حذف و ادغام) مذکور راتییپس از اعمال تغ استخراج شدند.

  208 هیبر آن شد کل میتصم تیقرار گرفت که در نها یقیتطب یمورد بررس مجدداًها  مصاحبه

 د.انتخاب شو مؤلفه 7مفهوم بر اساس
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 پژوهش های  مولفه (.5جدول )

 فراوانی مفاهیم مولفه ردیف

 استقالل رسانه 1

 آزادی
 شناسه زیرمفاهیم

6 

24 

44 

212 

 30 8 استقالل

 114 4 حاکمیت

 18 5 بحران

 6 1 وابستگی

 سیاسی 2

 12 دولت

53 

162 

343 

 19 4 انتقاد

 72 15 مدیریت سیاسی

 5 2 انقالب

 26 6 کنترل

 54 11 احزاب

 4 2 استبداد

 1 1 اخبار رسمی

 امنیتی  3

 2 تعطیلی رسانه

17 

5 

62 
 30 5 امنیتی

 21 6 کنترل رسانه

 6 4 دستگاه قضایی

 اقتصادی 4

 7 حقوق و دستمزد

42 

48 

259 

 39 8 حمایت مالی

 48 11 آگهی

 17 6 اقتصاد دولتی

 107 10 اقتصاد

 اجتماعی 5

 12 منابع انسانی

40 

34 

147 

 55 13 جامعه

 28 7 اجتماعیهای  شبکه

 10 2 اعتماد

 21 5 صنف

 2 1 رانت
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 فراوانی مفاهیم مولفه ردیف

 فرهنگی 6

 3 رسانه ها

22 

11 

102 

 16 3 نیروی کار

 5 2 اصول حرفه ای

 31 5 مسائل صنفی

 21 3 وزارت ارشاد

 11 3 آموزش

 7 3 هویت رسانه

 حقوقی 7

 2 قوانین

10 

20 

51 

 2 1 تفسیرهای سلیقه ای

 9 2 قانون مطبوعات

 5 1 مالکیت

 7 1 مدیریت

 1 1 موانع قانونی

 6 1 قانون اساسی

 1 1 اجرای قانون

    208  1176 

 و پیشنهادگیری  نتیجه

در نگاه ها  دهد که عوامل سیاسی اولین نقش را در استقالل رسانه می پژوهش نشانهای  یافته

های  کند و عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در رتبه می پاسخگویان ایفا

 گیرند. می بعدی قرار

تصدی و دخالت »دهد که  می عوامل تاثیرگذار بر استقالل خبری در ایران نشانتحلیل 

بزرگ در ایران های  دو عامل اساسی در استقالل تحریریه است. وابستگی رسانه« اقتصاد»و « دولت

سبب شده است که امکان رقابت و رشد مطبوعات آزاد عمال ناممکن شود. دولت عالوه بر در 

متعدد نیز نموده است. پدیده های  ا، اقدام به تاسیس روزنامه و خبرگزاریاختیارداشتن صداوسیم

شبه دولتی است به های  و خبرگزاریها  رسد، مختص ایران است، رسانه می دیگری که به نظر

روزنامه و های  خبری با اهداف سیاسی در قالبهای  نظامی کشور، رسانههای  طوریکه بخش

حضور گسترده در فضای رسانه یکی از عوامل موثر بر عدم رشد  خبرگزاری دارند. بزرگی دولت و

های  احزاب و گروهمستقل و تحت تاثیر قرارگرفتن استقالل خبری آنهاست. عالوه برهای  رسانه
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هستند و مطالب را در جهت منافع ها  عامل نفوذ در رسانه هم ثروتهای  از گروه کیهر ی،اسیس

های  که این امر به کاهش اعتماد عمومی و از دست رفتن مرجعیت رسانه دهند می خود سوق

حکومت شدند. به  یمردم باشند، صدا یآنکه صدا یبه جاها  یخبرگزارانجامد.  می داخلی

شود، اخبار  می زنند. هر آنچه گفته ینم ادیمردم را فرهای  پردازند، چالش یمردم نمهای  دغدغه

ها  دولت»( 7)کد  «.شود یمردم منعکس نمهای  است. خواستهمختلف حکومت های  بخش یرسم

بزرگتر و های  خواهند رسانه می بعد از دولت هشتم، در عمل نشان دادند که به طرق مختلف ژهیبو

وضعیت ( 10)کد .«کنند یرا به خود وابسته کرده و آنها را جهت ده شترینفوذ ب بیضر یدارا

مسئوالن امنیتی به دالیل گوناگونی »هم مناسب نیست. از حیث امنیتی ساختن فضا ها  رسانه

بخواهد ای  کنند جلوی انتشار اخبار را بگیرند و اگر رسانه می سعی« مصلحت عمومی»چون 

جدی برای انتشار و حیات مواجه خواهد های  مستقال دست به انتشار بزند حتما با ممانعت

به حداقل ای  رسانههای  تیرانه به فعالاست که نگاه جرم انگا ی اینخواست عموم( 2کد «.)شد

های  تیانجام فعال لیبدلها  رسانه ازیو سلب امت فیو حبس و زندان روزنامه نگاران و توق دهیرس

 تیبه رسم لتخبرنگاران توسط دوای  حرفه تیفعال دیمنظور با نیا یحذف شود.  براای  رسانه

 لیو مقابله با آنها بلکه جهت تسهها  تحت فشار قرارگرفتن رسانه ینه برا ینیشناخته شود و قوان

و آن را  ردیدولت حضور رسانه منتقد را بپذ نیخبرنگاران وضع شود. همچنای  حرفه تیانجام فعال

 و کمک به حرکت متعادل جامعه بداند. دهیعق یکشور و بقا یعامل بقا

 تیوضعو معیشت سخت خبرنگاران عامل مهم دیگری است. ها  اقتصاد متزلزل خبرگزاری

قرار دارد و دستمزدها ها  گروه رینسبت به سا ینییدر مرتبه پا یشتیخبرنگاران از لحاظ مع

 به خبرنگاران یدادن حقوق و پاداش مکف کهیدهد درحال یساده را نم یزندگ کیکفاف 

هم بهتر از  یردولتیغهای  یزارخبرگ رانیمد تیتواند قلم آنها را محکمتر کند. وضع می

مجموعه خود را ندارند و به  یاداره خبرنگاران و حت یینها تواناآاز  یاریو بس ستیخبرنگاران ن

ها  رسانه یبرا یحداقلهای  رساختیاگر ز» آورند که وهن رسانه است. می یرو ییناچار به کارها

به لحاظ  «یغاتیتبل یآگه»جذب  قیتوانند از طر می و فراهم باشد، ایمهای  طبق اصول حرفه

در » (8)کد .«سانسور آنها نباشند ای یکرده و مجبور به انعکاس اخبار رسم نیخود را تام یمال

ای  قرار دارند و دغدغه یاداقتصهای  کارتل ای یبزرگ اقتصادهای  مجموعه لیذها  رسانه ایدن

کند و اندک  می نیآنها را تام ،یالزم ندارند و آن مجموعه اقتصاد یمنابع مال نیتام یبرا

آنکه اقتصاد کشور  لیبه دل رانیآورند اما در ا می خود به دست داتیهم از قِبَل تول ییدرآمدها
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ها  حتی اگر رسانه ردیگ می صورتها  درباره رسانه یادیزهای  یریاست، سختگ «یدولت»

های  رف حساب آنها مجموعهبخواهند درآمدی هم داشته باشند از قِبَل آگهی و رپورتاژ، بازهم ط

 (2)کد « و اپراتورهای تلفن هستند که مدیریت دولتی دارند ها  دولتی از قبیل بانک ها، بیمه

تحقق استقالل  یرا وابسته کرده است. براها  است که رسانهای  در حال حاضر، بستر به گونه

 دهیکند. پد دایرونق پها  توسط رسانه یکند و جذب آگه رییو بستر تغ طیشرا نیا دیرسانه با

و ها  سازمان یخبر یبانیپشت»شود  می افتیامروز به وفور ها  که در رسانه نیخطرآفر دیجد

 ،یتوافق نانوشته ا یصورت که مسئول آن رسانه با فالن نهاد، ط نیمختلف است به اهای  ارگان

 ردیگ می که یپول قیخود را از طر یو درمقابل، کمبود مال ردیگ می اخبار آن را برعهده هیته

مسئله مهم دیگری است که در زمینه اقتصادی بر استقالل ها  یارانه( 6)کد « کند. می جبران

که به شکل « یارانه»خبری تاثیرگذار است. در سیاستی که از سوی دولت یازدهم اتخاذ شد، 

و ها  روزنامه گرفت، تبدیل به پول نقد شد و عالوه بر می مکتوب قرارهای  کاغذ در اختیار رسانه

و ها  اعم از مکتوب و اینترنتی شد. در طی آن، سایتها  نشریات مکتوب شامل حال تمام رسانه

در هایی  رسانهشاهد امروز خبری زیادی تاسیس شدند و این تکثّر سبب شد تا های  پایگاه

 یکه فقط در حدّ نام هستند و بروز و ظهور باشیم یفهرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

است ای  االن بستر به گونه ». شکل گرفتند «یارانه دولت»و تنها جهت برخورداری این  ندارند

کند  رییبستر تغ نیا دیبا میکند و ما اگر دلسوز رسانه هست می ما را وابستههای  که کامال رسانه

 باید روند دادن مجوزهای تاسیس رسانه( 6)کد  .«رسانه به دولت قطع شود یو کامال وابستگ

ها  و غیراستاندارد که سبب سوء استفاده از رسانهای  تغییر کرده و از دادن مجوزهای رابطه

خواهند  می شود به جدیت پرهیز شود بلکه ساختاری تعبیه گردد و شرایطی برای کسانی که می

 رسانه تاسیس کنند در نظر گرفته شود تا اخذ مجوز به سهولت انجام نگیرد.

باشد.  می جمله عوامل موثر فشار بر جریان خبری آزاد و مستقالنهقوانین محدودکننده از 

از جمله این قوانین است که بعضا با تفسیرهای بسیار گسترده و « قانون مطبوعات فعلی»

 از آن مواجه هستیم و همین امر، بازنگری جدی در آن را بیش از پیش ضروریای  سلیقه

ای  حرفههای  یآزاد نیتضمجهت عادالنه و منصفانه  نیقواننماید ضمن آنکه نیازمند وضع  می

 یگروههانیز و  یدولت یفشارها واهمه از و یو حقوق یبدون دغدغه قانون هستیم تا خبرنگاران

 رسالت خود را به انجام رسانند.  فشار
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 دیکه در جامعه باهایی  و شاخص ارهایوقت ها، مع یلیکه خ مینشان دادها  ای ما رسانه»

 شیقانون مطبوعات گرچه پ کهیدرحال میریگ می به قانون رادیو ا میکن ینم تیرا رعا میکن تیرعا

 یرقمت نیو اصالح قرار گرفته، از جمله قوان ینیاز انقالب نوشته شده و بعد از انقالب هم مورد بازب

 نکهیواهمه دارند به گمان ا یبروزرسان نیرسانه از ا یبروز شود و اهال دیبا نکهیا نیاست درع رانیا

 (6)کد  «.است، حذف خواهد شد شیرسانه هادر آن کم و ب یکه برا یازاتیامت

ای  حرفه یروهایشود، عدم حضور ن می آنچه خال آن به شدت احساس یدر حوزه فرهنگ

 دیانکه مطالبات مردم را به گوش مسئوالن برسانند بای آبراها  یاست. خبرگزار دهیآموزش د

 یکرده و با شجاعت و شهامت وارد عرصه شوند اما فضا افتیرا درای  الزم رسانههای  آموزش

 افتیاست که به اسم خبرنگار بدون در یامروز کشور پر از خبرنگارنماها و کسانای  رسانه

تجربه و آموزش  افتیپس از در یوارد بازار رسانه شدند و بعد از مدت کوتاه یآموزش حداقل

 ند.شو می جذب ادارات

و به موقع از استقالل و وجود یک تشکل صنفی قوی و کارآمدی که حاضر در صحنه باشد 

خبرنگاران . در حال حاضر، ، یک ضرورت استدفاع کندها  رسانه تیو موجود یوجود تیتمام

انجمن یا صنف مستقل « انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران»و « خانه مطبوعات»جز 

با تابلوی روزنامه هایی  مکتوب در ایران، انجمنهای  به دلیل قدمت رسانهدیگری ندارند اما 

تشکل مربوط به  7نگاران از پیش از انقالب اسالمی در کشور به وجود آمد. تا پیش از انقالب 

انجمن دفاع »مختلف صنفی و تعاونی تشکیل شدند که عبارتند از های  روزنامه نگاران در حوزه

ای  مربوط به تامین و تضمین حقوق حرفههای  که در فعالیت(« 1378از آزادی مطبوعات )

که مالکان و (« 1365شرکت تعاونی مطبوعات)»روزنامه نگاران نقش مستقیمی ایفا نمی کند. 

روزنامه نگاران قرار نمی گیرد. ای  در آن عضویت دارند اما در ردیف تشکل حرفهها  مدیران رسانه

که از وزارت کشور مجوز گرفته است که در آن، حمایت (« 1384)انجمن روزنامه نگاران جوان »

انجمن »روزنامه نگاران پیش بینی شده است. ای  حقوقی و صنفی از اعضا و بازآموزی حرفه

که در اداره کار و امور اجتماعی تهران به ثبت (« 1380صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران )

( به تصویب وزارت کشور رسید و هدف آن 1377انجمن روزنامه نگاران زن )»رسیده است. 

ارتقای کمّی و کیفی وضعیت روزنامه نگاران زن عنوان شده است. انجمن روزنامه نگاران 

( هم دیگر 1374( و انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران )1376مسلمان )

رفه روزنامه نگاری یک هستند که یکی پس از دیگری تاسیس شدند. درحقیقت، حهایی  انجمن
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برای اخاذی، داللی و حق السکوت گرفتن بود. ای  رفت و وسیله می حرفه فرعی به شمار

 (1386)معتمدنژاد؛ 

خود ای  رسانههای  بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران به دلیل فعالیتدر حال حاضر،  

شدند اما متاسفانه هیچ یک از ای  حرفههای  برند یا مواجه با محدودیت می در زندان به سر

خبرنگاران تشکیل ای  نهادهای صنفی که تحت عناوین مختلف به منظور دفاع از حقوق حرفه

 از انقالب را ادامه شیپ ریکه مس دیآ می بنظر نیچن شدند، مواضع جدی در این باره نداشتند.

هم  یدولتهای  شود و کمک می دهید یبسان حرفه دالل یکه روزنامه نگار ییجا م؛یده می

 اعتراض آنها خاموش شود. یبلکه مزد سکوت هستند تا صدا« کمک»نه  قتیدرحق

 نیتضم یبراای  عادالنه و منصفانه در مورد حقوق مطبوعات و فعاالن رسانه نیوجود قوان»

از  ای یو فرادولت یدولت یو فشارها یحقوق ،یو انجام بدون دغدغه قانونای  حرفههای  یآزاد

و حذف حبس، زندان ای  رسانههای  تیبه فعال ینگاه جرم انگارانه حداقل زیفشار و ن یگروهها

 شیاز پای  رسانههای  تیانجام فعال لیبدلها  یخبرگزار ازیو سلب امت فیروزنامه نگاران و توق

 (5)کد «.مستقل است یخبرگزار کیوجود  یازهاین

یکی از مسائل مطرح درباره رسانه، مالکیت و اداره آن است که این یک موضوع جهانی است 

توسط خبرنگاران و بلکه ها  انتخاب مدیران خبرگزاریو در ایران هم بسیار محل بحث است. 

هم سبب تقویت استقالل آن شده و هم ای  انتخاب سردبیران و دبیران توسط مجموعه رسانه

 و بندهای سیاسی که بزرگترین عامل تهدیدکننده رسانه است را پایینمیزان البی و زد 

 یک رسانه مستقل است.های  وجود تیم قوی، منسجم و کارآمد از پیش ضرورت»آورد.  می

شود تا بحث مشارکت  می آن سبب یراه انداز یرسانه و حت نیتام یالزم برا هینداشتن سرما

به سمت اداره کم هزینه و ها  رسانه  (3)کد  .«شود رنگرسانه کم تیروزنامه نگاران در مالک

درنتیجه کاستن از نیروها و روند مشارکتی در حال حرکت هستند. بهترین شیوه مدیریت در 

 هستند. ریمالک و مدها  هیریتحر و کاردان است که در آنای  رسانه، مدیریت شورایی، حرفه

ضروری است نگاه  دولتها به رسانه داخلی های  برای دادن اعتبار و مرجعیت به رسانه

را به عنوان عنصر آگاهی بخش مردم به رسمیت « رسانه»تغییر کند و چندصدایی و استقالل 

در پرتو این آزادی فکر و بیان بتوانند نقش واسط خود بین مردم و ها  بشناسد تا رسانه

هدید بلکه یک فرصت را نه ت« رسانه»بایست  می حاکمیت را به خوبی ایفا نمایند. حکمرانان

از آنها به عنوان ابزاری برای ها  بدانند و با به رسمیت شناختن استقالل و آزادی عمل رسانه
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تحقق اهداف عالیه کشور استفاده کنند. دولت همچنین از دخالت در اداره رسانه خودداری 

بیجا مانع  های کرده و این کار را بسان کارهای تخصصی دیگر به اهل فن بسپارد و با دخالت

الزم برای مشارکت های  شود زمینه می از نشر اندیشه و افکار نشود. همچنین پیشنهاد

ها  بایست در اختیار تحریریه می خبرنگاران در مالکیت و مدیریت رسانه فراهم شود. مدیریت

قرار گیرد تا اعضای آن به لحاظ فکری از یکدیگر پشتیبانی کرده و منسجم در ارائه اطالعات 

مناسب نیز ها  رسانه به «ارانهی»تحت عنوان  یدولتهای  کمکاخبار به مردم عمل کنند.  و

 یبیبر مطبوعات بکاهد و ترتها  امر از اهرم فشار دولت نیسپرده شود تا اها  است به تشکل

شود تهدیدات  می از سوی دیگر پیشنهاددهند.  اتیبتوانند ادامه حها  اتخاذ شود که رسانه

امنیتی و قضایی مانند اجبار به حذف مطلب از روی رسانه، توقیف یا سلب امتیاز رسانه، 

حبس خبرنگاران و روزنامه نگاران برداشته شود و به رسانه و خبرنگاران اجازه داده شود که 

انند )م ثیاز هر ح یشغل تیامنبه عنوان نهاد مدنی به ایفای رسالت و کارکرد خود بپردازند. 

 شیو مالکان رسانه به افزا نیتامباید خبرنگاران و روزنامه نگاران  یتجمعات( برا یبرگزار

 حقوق و دستمزد خبرنگاران و روزنامه نگاران اجبار شوند.
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