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نگاه اقتصاددان

   تحلیل دکرت موسی غنی نژاد درباره این کتاب

این کتاب از معدود آثار پژوهشــی درباره معضالت مطبوعات خصوصی 
در ایران اســت که با تاکید بر تحلیل اقتصادی موضوع نوشته شده و با توجه 
با رویکرد آن از منظر اقتصاد سیاســی اهمیت به سزایی دارد. کتاب های زیاد 
و بعضا ارزشــمندی درباره تاریخ مطبوعات و تحوالتشان در کشور ما نوشته 
شــده اما در این دست از آثار پژوهشــی اغلب جنبه های سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی مــورد توجه قرار گرفته و به جایگاه مطبوعات به عنوان مســئله 
اقتصادی مستقل پرداخته نشده است. گویی این پژوهشگران فرض را بر این 
گذاشته اند که مطبوعات اساسا و صرفا پدیده ای فرهنگی و اجتماعی است و 
وجه اقتصادی آن جنبه فرعی و ثانوی دارد. علت این رویکرد هر چه باشــد 
نتیجه آن عمال و نهایتا چیزی جز توجیه وابســته کردن مطبوعات به دولت و 
نهادهای حکومتی نخواهد بود. علت این امر روشن است: اگر ضرورت وجود 
پدیده پر اهمیتی مانند مطبوعات را بپذیریم اما ساز و کار مستقلی برای تامین 
مالِی تاســیس و داوم حیات آن از لحاظ اقتصــادی در چارچوب نظام بازار 
نیندیشــیم ناگزیر دولت متولی آن خواهد شد. به سخن دیگر، نادیده گرفتن 
و کنار گذاشــتن جنبه اقتصادی تولید مطبوعــات، به رغم اذعان به ضرورت 
وجودی شان، موجب می شود آنها به نوعی کاالی عمومی تلقی شوند که بخش 
خصوصی انگیزه ای برای تولید آن ندارد. از این رو، یا دولت به ابتکار و هزینه 
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خود باید آن را تولید کند یا بخش خصوصی را با دادن کمک و یارانه تشویق 
به این کار نماید. آنچه در طول زمان در کشور ما اتفاق افتاده و تبدیل به یکی 

از معضالت بزرگ مطبوعات در کشور ما شده همین مسئله است.
اگر در گذشته مطبوعات به صورت نوشته های مکتوب کاغذی تنها شکل 
رسانه همگانی بود، با گذر زمان و پیشرفت های تکنولوژیک وضع عوض شد. 
امروزه ما با رسانه های همگانی متفاوت و متنوعی، از رادیو و تلویزیون گرفته 
تا شــبکه های اجتماعی متکی به تکنولوژی های جدیــد دیجیتالی و اینترنت 
روبه رو هستیم که مطبوعات کاغذی را به چالش کشیده اند گرچه نتوانسته اند 
تمام و کمال جایگزین آن شوند. در هر صورت، پدیده مطبوعات را در دنیای 
امروزی نمی توان فارغ از سایر رســانه ها مورد بررسی قرار داد. مضافا اینکه 
معضل رابطه دولت با مطبوعات که پیش از این به آن اشاره شد در خصوص 
سایر رسانه ها نیز کامال صدق می کند. تولیدات رسانه ای یا باید در چارچوب 
بازار آزاد رقابتی صورت گیرد یا باید تابع منطق اقتصاد دولتی باشــد. اگر این 
اصل یا آرمان مهم را بپذیریم که مطبوعات رکن چهارم دموکراســی اســت 
ناگزیر باید روی استقالل مالی مطبوعات از قدرت سیاسی تاکید کنیم. منظور 
از تلقی مطبوعات به عنوان رکن چهارم مطبوعات این است که سه رکن دیگر 
نظام سیاســی یعنی قوای اجرایی، تقنینی و قضایی باید زیر نظارت و ذره بین 
مطبوعات مستقل، در مقام نماینده افکار عمومی، باشند. چنین نظارتی، از یک 
ســو، از انحراف مسئوالن قوای حاکمیتی از عمل به وظایف تعریف شده شان 
جلوگیری می کند و از سوی دیگر، مانع ائتالف سه قوا به زیان منافع عمومی 
می گردد. طبیعی است که وابستگی مالی به دستگاه سیاسی حاکم این استقالل 
را مخدوش می ســازد و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراســی تا حد 
زیادی موضوعیت خود را از دســت می دهد. واقعیت این است که مطبوعات 
آزاد و مســتقل از همان آغاز شکل گیریشــان در جوامع مدرن با قدرت های 
سیاســی حاکم کم و بیش در تنش بودند. اما بــا نگاهی به تحوالت تاریخی 
می توان گفت هر اندازه حکومت قانون و دموکراســی واقعی در این جوامع 

تحکیم می یافت تحمل مطبوعات آزاد هم رسمیت بیشتری پیدا می کرد.
واقعیت این اســت که قدرت حاکم مســتقر در تقریبا همه جوامع دنیا با 
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اقتصــاد آزاد رقابتی در درجه نخســت و به تبع آن با مطبوعات مســتقل به 
لحاظ سیاســی اصطکاک پیدا می کند. البته چگونگی و شدت این اصطکاک 
تابعی از میزان توســعه یافتگی سیاسی کشورها است؛ هر اندازه جامعه توسعه 
یافته تر باشد رابطه صلح آمیزتر و مالیم تر است و هرچه جامعه عقب مانده تر 
باشــد تنش تندتر و خشن تر خواهد بود. این واقعیت ریشه در ماهیت قدرت 
و میل ذاتی آن به افزایش تســلط بر همه ابعــاد روابط اجتماعی دارد. قدرت 
حاکم یا دولت در معنای عام آن، عمال انحصار اِعمال قدرت سیاســی را در 
اختیار دارد. اگــر قدرت اقتصادی هم در اختیار دولــت قرار گیرد دیگر در 
ســپهر عمومی فضایی برای آزادی شــهروندان وجود نخواهد داشت و همه 
شهروندان ناگزیر تابع اراده قدرت سیاسی مستقر خواهند شد. نظام اقتصادی 
مبتنی بر بازار آزاد بر خالف نظام اقتصاد دولتی یا سوسیالیســتی، شهروندان 
را به لحاظ معیشــتی از زیر سیطره قدرت سیاســی بیرون می آورد و به آنها 
اســتقالل می دهد. از ایــن رو نظام بازار را باید مهم تریــن نهاد جامعه مدنی 
دانست که در کنار سایر نهادهای مدنی، از جمله مطبوعات، عرصه عمومی را 
از انحصار قدرت سیاســی مستقر خارج کرده و از حقوق و آزادی های فردی 
انسان ها محافظت می کند. به سخن دیگر، دو عامل یا نهاد مهمی که برای ایجاد 
حوزه حفاظت شــده ای برای آزادی ها و حقوق فردی انســان ها ضرورت تام 
دارد اقتصاد بازار و مطبوعات مســتقل است. از آنجا که این دو نهاد بر سیطره 
انحصار قدرت مهار می زنند، دولتمردان و سیاســیون حرفه ای به طور غریزی 
و شــاید ناخودآگاه معموال در پی محدود کردن و تحت کنترل درآوردن آنها 
هســتند. تنش و کشاکش میان نهادهای مدنی و قدرت حاکم بخش مهمی از 
تاریخ جوامع مدرن را تشــکیل می دهد. جوامع آزاد و پر رونق آنهایی هستند 
که توانســته اند به تعادل نسبتا مطلوبی در این خصوص دست یابند. به دالیل 
مختلف این تنش در جوامع در حال توســعه مانند کشــور ما پر مخاطره تر و 
رسیدن به تعادل مناسب دشوارتر است. مسئله ریشه در دور باطل نقش دولت 
و تصــور و توقع مردم از نقش دولت در این گونه جوامع دارد. دولت بیش از 
اندازه بزرگ و ناکارآمد در جوامع در حال توســعه زمینه ساز بخش عمده ای 
از مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و مردم به درستی این مسئله 
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را حس می کنند و معترض به وضع موجود هستند. اما وقتی به تحلیل مسئله 
و یافتن راه حل ها می پردازند با تناقض بزرگی روبه رو می شــوند. ناکارآمدی 
دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی و اجتماعی اغلب این گونه تعبیر 
می شود که شیوه دخالت نادرست است و نه اصل دخالت؛ این تصور نادرست 
به دور باطل دخالت بی پایان دولت تداوم می بخشــد. سیاست های نادرست 
اقتصــادی دولت ها در حوزه پولی و مالی تــورم را به وجود می آورد، اما راه 
حلی که اغلب پیشنهاد می شود و مقبولیت عام در افکار عمومی دارد سرکوب 
قیمت هاســت که خود نوعی دیگر از دخالت دولت در امور اقتصادی اســت 
و نهایتا به هیچ وجه چاره ســاز نیست. کنترل همه جانبه دولت بر مطبوعات و 
تحدید/تهدید آزادی آنهــا اغلب مورد اعتراض همگانی قرار می گیرد، اما در 
عین حال توقع بر این است که دولت از مطبوعات حمایت مادی و مالی کند. 
ظاهرا فراموش می شود که چنین توقعی از دولت راه را برای مداخله و کنترل 

باز می کند و در واقع نقض غرض است. 
تاریخ تاســیس عمده نهادهای مدرن از جمله مطبوعات آزاد در کشور ما 
به دوران نهضت مشروطه بازمی گردد. با پیروزی نهضت مشروطه خواهی در 
سال 1285 شمسی )1906 میالدی(، ایران در جرگه معدود کشورهایی درآمد 
که آن زمان دارای قانون اساسی بودند. آزادی مطبوعات در ذیل فصل حقوق 
ملت در اصل بیســتم متمم قانون اساسی مشــروطه به رسمیت شناخته شد. 
نکته بســیار مهم در این اصل تاکید بر مسئولیت نویسنده و مصونیت ناشر از 
مجازات است. نگاهی به این اصل که بیش از صد و ده سال از عمر تصویب 
آن می گذرد خالی از لطف نیست: »عامه مطبوعات غیر از کتب ضالل و مواد 
مضره به دیــن مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع اســت، ولی هرگاه چیزی 
مخالف قانون مطبوعات در آنها مشــاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق 
قانون مطبوعات مجازات می شــود اگر نویســنده معروف و مقیم ایران باشد 
ناشر، طابع و موزع از تعرض مصون هستند.« البته باید اذعان کرد که این قانون 
مترقی و منطقی در کمتر دوره ای در کشور ما رعایت شد و توانست مفید واقع 
شــود. از همان آغاز تاسیس مشروطیت در ایران، تعدادی از مطبوعات تحت 
تاثیر ایدئولوژی های افراطی، حدود قانون را رعایت نکردند و با سوءاستفاده 
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از آزادی به فحاشــی، تهمت و افترا به مخالفان سیاسی و عقیدتی خود روی 
آوردند. این بهترین بهانه را به حاکمان سیاسی با گرایش های استبدادی می داد 
تا به سرکوب کلیه مطبوعات آزاد دست یازند و تنها به مطبوعات مطیع قدرت 
حاکمه اجازه فعالیت دهند. به ســخن دیگر، نگاهی به تاریخ مطبوعات ایران 
نشــان می دهد که هر زمان دولت مرکزی به هر دلیلی تضعیف می شــد و از 
اقتدار کافی برخوردار نبود مطبوعات آزاد و منتقد حکومت سر برمی آوردند. 
اما چون تهمت زنی و باج خواهی در میان برخی مطبوعات رواج پیدا می کرد، 
ایــن آزادی تا زمانــی دوام می آورد که دولت اقتدار و قــدرت الزم را برای 
ســرکوب پیدا می کرد. این دور باطل در ســال های پس از مشروطه و بعدتر 
دوران حکومت پهلوی ها با افت و خیزهایی تکرار شد. البته هم پهلوی اول و 
هم جانشین او به محض اینکه قدرت دیکتاتوری خود را تحکیم کردند تقریبا 

همه روزنه های مطبوعات سیاسی آزاد را بستند. 
با انقالب اسالمی و سقوط دیکتاتوری سلطنتی، مطبوعات در ایران وارد دوران 
جدیدی شد. با وجود اینکه در اوایل پیروزی انقالب، برخی مطبوعات به افراط 
گراییدند و به تبع آن دچار تضییقاتی شدند، هیچ گاه همانند دوران رژیم سلطنتی 
همه منفذهای آزادی های سیاسی و مطبوعات آزاد مسدود نشد. این بار آفتی از نوع 
دیگر دامن مطبوعات و رسانه های همگانی را گرفت که بی ارتباط با روند دولتی تر 
شدن اقتصاد ایران نبود. رویکرد اقتصادی انقالب اسالمی در ده ساله نخست پس 
از پیــروزی عمدتا گرایش به اقتصاد دولتی داشــت و این را به وضوح در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی می توان مشاهده کرد. با اینکه اصل 24 قانون اساسی بر 
آزادی نشریات و مطبوعات به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم و حقوق عمومی 
نباشد تاکید دارد، اما مطابق اصل 44 همین قانون، رادیو و تلویزیون در چارچوب 
مالکیت عمومی تعریف شده و در اختیار دولت قرار می گیرد. مضافا اینکه مطابق 
قانون نانوشته ای مطبوعات صرفا کاالی فرهنگی به معنای نزدیک به مفهوم کاالی 
عمومی در اقتصاد تلقی می شد که دولت یا خود مستقیما به تولید آن می پرداخت 
یا به تولید آن توســط دیگران یارانه می داد. طرفه اینکه به رغم تحول اساسی در 
دیدگاه های اقتصاد از آغاز دهه دوم انقالب اســالمی و بروز گرایش آشــکار به 
تجدیــد نظر در اقتصاد دولتی و اقبال به اقتصاد بازار، رویکرد به مطبوعات تغییر 
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چندانی نیافت. با اینکه از اوایل دهه 1370 و به ویژه در دوران اصالحات، پس از 
خرداد 1376، تنوع، شکل و شمایل، و محتوای مطبوعات با تحوالت چشمگیری 
همراه شــد اما رویکرد به آن به مثابه کاالی عمومی همچنان تداوم یافت و حتی 
تشدید هم شد. نکته تاسف بار این اســت که بسیاری از مدافعان پر شور آزادی 
مطبوعات در کشور ما در عین حال طرفداران جدی کمک اقتصادی و مالی دولت 
بودند. آنها از انواع مختلف یارانه  از ســهمیه کاغذ گرفته تا سهمیه ارزی و کمک 
نقدی دفاع می کردند. آنها ظاهرا متوجه تناقض موجود در این رویکردشان نبودند 
و هنوز هم نیستند. مطبوعاتی که حیات و مماتشان وابسته به کمک های دولتی باشد 
ناگزیر و نهایتا استقاللشان در معرض خطر قرار می گیرد. به عالوه، کمک دولتی به 
صورت یارانه یا هر شکل دیگری، در مطبوعات مانند هر بخش دیگر، به تبعیض 
و فساد می  انجامد و موجب اتالف منابع می شود. بررسی از منظر تحلیل اقتصادی 
درباره تعدد و تنوع ناشران کتاب و مطبوعات نشان می دهد بسیاری از آنها که اتفاقا 
محصوالتشــان از حداقل های کیفیت حرفه ای نیز برخوردار نیستند تنها به دلیل 
وجود یارانه پدید آمده اند و ادامه حیات می دهند. تالی فاسد این گونه کمک های 
دولتی عالوه بر اتالف منابع و رواج فساد، تنگ تر شدن عرصه بر فعاالن حرفه ای 
و کارآمد است. هر چه این عرصه تنگ تر شود کیفیت محصوالت هم بیشتر تنزل 
می یابد. متاسفانه به دالیلی اغلب متولیان دولتی و حتی خصوصی تمایل چندانی 
به بررسی این مسئله از منظر تحلیل اقتصادی ندارند. تا زمانی که روابط اقتصادی 
و مالی میان دولت و مطبوعات به روشــنی در معرض داوری افکار عمومی قرار 
نگیرد بسیار از معضالت کنونی مطبوعات در کشور را نمی توان چاره جویی کرد. 
مطبوعات آزاد رکن مهم جامعه مدرن در تنویر افکار عمومی، مبارزه با سوء استفاده 
از قدرت سیاســی و اقتصادی و مهار زدن بر فساد است. اما الزمه وجود و تداوم 
مطبوعات آزاد استقالل اقتصادی و مالی آنها از دولت است. بنابراین، تحلیل این 
موضوع گام مهمی برای بهبود وضع مطبوعات و قرار دادن آن در جایگاه مطلوب 
خود در جامعه ماست. کتاب پیش رو نخستین گام را در این جهت برداشته است، 

امید که این راه رهروان بیشتری پیدا کند. 


