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  دهيچك

در اين رابطه سـيبرت     . هستند ها رسانه عملكرد در نبايدها و بايدها كننده مشخص هنجاري، هاي هينظر
 از پـس . كرد معرفي را روسي كمونيسم و اجتماعي مسئوليت ليبرالي، اقتدارگرا، نظريه چهار )1963(
 اقتـدارگرا، ( گانـه  پـنج  بنـدي  تقسيم با هاچتن ،)ليبرالي اقتدارگرا،( دوگانه بندي دسته ارائه با مريل او

 و) پيـشرو  و ماركسيـسم  بازار، (نظريه سه با، آلتشول   )غربي و انقالبي بخش، توسعه روسي، كمونيسم
 چهارگانـه  تقـسيمات  به دموكراتيك مشاركت و بخش توسعه  نظريه دو افزودن با يلئكو مك سرانجام

  .كردند معرفي ها رسانه هنجاري نظريه عنوان به را آن نظريه، اين
هاي   ها، ديدگاه   هاي هنجاري رسانه    هاي اصلي نظريه    در اين مقاله تالش شده است بر اساس مؤلفه        

. اي، از ميـان سـخنان ايـشان اسـتخراج شـود      اهللا خامنـه  رهبران انقالب اسالمي؛ امام خميني و آيـت  
ها به شـش      هنجاري مطلوب آنان، با وجود برخي شباهت       نظام   ،دهد  دست آمده نشان مي     هاي به   گزاره

  .هايي است كه شايد بتوان به عنوان الگوي هفتم از آن سخن گفت نظريه ديگر، داراي ويژگي
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  مقدمه

ـ  نـوع  چهـار  تـوان  مي بندي تقسيم يك در  جمعـي  ارتباطـات  دانـش  حـوزه  در را هنظري
  :داد تشخيص

 هـاي  رسـانه  آثـار  و عملكـرد  ماهيـت،  به مربوط كلي احكام به كه اي  هنظري ؛نخست
  .است آمده دست هب ها رسانه عيني و منظم همشاهد از و پردازد مي جمعي

 اغلب و شوند مي محسوب اجتماعي هفلسف از اي شاخه كه 1هنجاري هاي نظريه ؛دوم
 تحقـق  ايـ  شود تيرعا  اجتماعي هاي ارزش باشد قرار اگر كه پردازند مي موضوع ناي به
 يـن ا ؟چيـست  ياجتمـاع  يهـا  ارزش نيا تيماه و كنند عمل چگونه ديبا ها رسانه ابد،ي

 اي ويـژه  اهميـت  از ،پـردازد  مـي  جمعـي  هـاي  رسانه نبايدهاي و بايدها به كه نظريه نوع
  .كند  ميايفا اساسي نقش ،رسانه دنها گيري شكل در زيرا است برخوردار
 باورهـاي  و پرداختـه  و سـاخته  هـاي  آگـاهي  از كه هستند كاربردي هاي نظريه سوم؛

  . اند شده تشكيل جمعي ارتباط وسايل اي حرفه عامالن و اندركاران دست
 عمـوم  كـه  اسـت  معرفتـي  آن از مراد كه است گرفته نام متعارف فهم نظريه ،چهارم

 دسـته  دو شايـستگي  البتـه  است؛ آمده دست به مخاطبان مستقيم جربهت از و دارند مردم
ترجمـه   ،2يـل ئكو مـك  (است سايرين از كمتر نظريه يك عنوان به آنها تلقي براي اخير،

  ).23ـ24 صص ،1382 اجاللي،

  يجمع يها رسانه يهنجار يها هينظر انواع

 ازجملـه . هستند ها رسانه عملكرد در نبايدها و بايدها كننده  مشخص ،هنجاري هاي  هينظر
 بـه  توان مي اند، جامعه يك فرهنگي و اجتماعي نظام از برخاسته كه نبايدها و بايدها اين

 موجـود  ضمني هاي فرض پيش و ايدئولوژي هاي باور ها، رسانه به مربوط مكتوب قوانين
   .دكر اشاره جامعه در

 اسـت  متنوعي نهادهاي در دهانباي و بايدها از اي مجموعه برآيند ،رسانه هنجاري ديدگاه
 موقعيت و شرايط نهادها، اين از يك هر با رسانه هابطر. دارند قرار رسانه با تعامل در كه

 نيـز  و رسـانه  گيري شكل هاي ريشه و آن گذاران پايه فكري و فلسفي مباني ، رسانه عمل
                                                      
1. normative theories       2. McQuail 
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 در جـاري هن هـاي  نظريه گيري شكل بسترهاي جمله از ديني اصول و ها آموزه و ها ارزش
  .روند مي شمار به جمعي ارتباطات

 هنجـاري  هـاي  نظريـه  از بندي دسته نخستين ،همكارانش همراه به ،)1963 (1سيبرت
 بـا  اهـداف  تفـاوت  دليـل  او. داد ارائـه  مطبوعات بر حاكم الگوهاي عنوان به را ها رسانه
 و اجتمـاعي  يساختارها از ها رسانه تأثيرپذيري از ناشي را مطبوعات رفتارهاي و اشكال
 مـسئوليت  ليبرالـي،  اقتدارگرا، نظريه چهار اساس، اين بر و دانست آنها بر حاكم سياسي

 گانـه  دو بنـدي  دسته ارائه با 2مريل او از پس. كرد معرفي را روسي كمونيسم و اجتماعي
 روسـي،  كمونيـسم  اقتـدارگرا، ( گانـه  پـنج  بنـدي  تقـسيم  بـا  3هاچتن ،)ليبرالي اقتدارگرا،(

 و) پيـشرو  و ماركسيـسم  بـازار،  (نظريـه  سـه  با 4آلتشول ،)غربي و انقالبي ش،بخ توسعه
 بـه  دموكراتيـك  مـشاركت  و بخـش  توسـعه   نظريـه  دو افـزودن  بـا  يـل ئكو  مك سرانجام

 كردنـد  معرفـي  هـا  رسـانه  هنجاري نظريه عنوان به را آن نظريه، اين چهارگانه تقسيمات
  .)164ـ180 صص ،1382  ترجمه اجاللي،ل،يئكو مك(

  گرا اقتدار نظريه. 1

 ارتبـاط  توسـعه  بـا  همزمـان  و هاسـت  رسـانه  هنجـاري  ديدگاه ترين قديمي 5اقتدارگرا نظريه
 از پـس  و رنـسانس  دوره اواخـر  بـه  كـه  شـد  مطرح اروپا در مطبوعات ظهور يعني جمعي،
 زا حمايـت  به ملزم و پادشاهي دربار به وابسته دوره، اين مطبوعات .گردد بازمي چاپ اختراع

 امـور  متـولي  را خـود  حكومـت  ها، رسانه اقتدارگرايي گفتمان در. بودند شاهانه هاي سياست
  .برد مي  بهره كنترل ابزار عنوان به ها رسانه از جامعه، امور اداره براي و دانست مي جامعه
. پـذيرفت  مي صورت كامل طور به ها، رسانه كار بر حكومت نظارت و كنترل رو، اين از
 ايـن  به مجموع در شود، مي زاده آن از اقتدارگرا گفتمان كه كلي فلسفي اصول و بيني جهان
 كنترلـي  نهادهـا،  و افـراد  بـين  روابـط  كننده تنظيم اجتماعي كنترل كه گردد بازمي كلي اصل
  .شود مي انجام) دولت (قوانين طريق از و حقوقي مشخص هاي سازمان سوي از كه است

                                                      
3. Hachten 2. Merill 1. Sibert 

 5. authoritarian theory 4. Altschol 

 1.  
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  ها رسانه ليبرالي هنظري .2

 هفـدهم  قرن در دولتي، كنترل از فارغ مطبوعات ظهور در ريشه ،1ها رسانه ليبرالي هنظري
 در مطبوعـات،  بـه  بخـش  مـشروعيت  اساسـي  اصـول  از يكي عنوان به هم هنوز و دارد

 نظريـه  كـه  شـد  آغـاز  حـالي  در هجـدهم  قـرن . است توجه مورد ليبرال هاي دموكراسي
 حكـومتي  انحـصارهاي  و كليـسا  دشاه،پا قدرت و زوال به رو ها، رسانه اقتدارگراي

 انقالب رخداد با كه قرن اين اواخر در. بود كامل فروپاشي حال در مسيحي، اروپاي
 آن بيان و عقيده داشتن در آزادي حق گسترش شامل ليبراليسم اصول بود، همراه فرانسه

 ايـن  .يافـت  اي ويـژه  جايگـاه  اساسـي،  هاي قانون اغلب در تشكل ايجاد حق همچنين و
. بودنـد  دموكراتيـك  ــ  ليبـرال  دولت هاي ارزش همان آنها، پشتيبان هاي ارزش و اصول

 تأكيـدات  از مـردم،  حاكميـت  نهايت در و پيشرفت و حقيقت خرد، فرد، برترين به باور
  ).1973 ،3اسميت و 1980 ،2ريورز (روند مي شمار به ديدگاه اين محوري

 را انـسان  اسـت،  ليبراليـسم  هفلـسف  از منبعـث  كـه  هـا  رسـانه  ليبرال هنجاري ديدگاه
 را او رضـايت  و خوشـبختي  ،رو ايـن  از و دانـد  مـي  تمـدن  هدهنـد  شـكل  واحد نخستين
 بـر  تأكيـد  جـاي  بـه  و آورد مـي  شـمار  بـه  هـا  رسانه و دولت جامعه، هدف ترين اساسي

 و 4سكوالريـسم  هفلـسف . كنـد  مـي  تكيـه  وجـود  عـالم  عقالنيـت  بـر  مـاورايي،  نيروهاي
 ايـن  اساسـي  هدف .است هكرد علم قد وجود از ييماورا درك مقابل در نيز 5خردگرايي

 از اسـتفاده  منظـور  بـه  بيرونـي  هـاي  محـدوديت  تماس از انسان آزادسازي روشنفكري،
  .بود خويش مشكالت حل براي خود خرد نيز و ها ظرفيت

  اجتماعي مسئوليت هنظري .3

 نيـاز  د،ش رو هروب جدي هاي الشچ با ،عمل و نظر در آزاد هاي رسانه هنظري آنكه از پس
 باشـد،  هـا  چـالش  ناي پاسخگوي ليبراليسم، اصول حفظ با بتواند كه اي نظريه طراحي به

 موضـوع  بررسـي  به اقدام ،مريكاا در مطبوعات آزادي كميسيون. گرفت قرار توجه مورد

                                                      
3. Smith 2. Rivers 1. free press theory 

 5. raitionalism 4. secularism 

 1.  
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 »1اجتمـاعي  مـسئوليت « هنجاري هنظري را آن كه نمود 1974 سال در اي نظريه طراحي و
 ها رسانه استقالل ميان پيوند ايجاد و فرد آزادي تعديل دنبال به نظريه اين. دينام ها رسانه

 اسـتقالل  عالوه به فردي يآزاد فرمول به ،ديگر عبارت به. آنهاست اجتماعي وظايف و
  .شد افزوده ها رسانه اجتماعي مسئوليت بود، ليبرال و آزاد هاي رسانه بيانگر كه ها سانهر

 خـود  هجامعـ  برابـر  در هـا  رسانه كه است تعهدي ،نظريه اين در جتماعيا مسئوليت
 رسـاني،  اطـالع  طرفـي  بـي  و صحت رعايت براي را الزم بستر بايد آن اساس بر و دارند
 هـاي  ارزش و اهـداف  تبيـين  و جامعه هيافت ساخت هاي گروه بازتاب آرا، و افكار تبادل

 ارتباطـات  ديگر بعد دو عنوان به نيز حكومت و جامعه اينكه ضمن. آورند فراهم جامعه
  ).1973 اسميت، (نمايند عمل بسترسازي جهت در خود وظايف به بايد اجتماعي

  شوروي هاي رسانه نظريه. 4

 سـيبرت  كتـاب  نگـارش  زمان در و شد ارائه جهان بر حاكم دوقطبي فضاي در كه نظريه اين
 عمـده  طـور  بـه  و بود استوار نيسمكمو ايدئولوژيك هاي بنيان بر گرفت، قرار وي توجه مورد
 هـاي  رسانه نظريه. داشت مدنظر را آن سياسي اقتدار حفظ و شوروي كمونيست حزب منافع

 كـرد،  مـي  تبعيت 4لنين كاربردي قواعد و 3انگلس و 2ماركس اساسي فرضيات از كه شوروي
   ).1970 ،5هاپكينز (نمود مي تعيين را ها رسانه عملكرد و حضور اصلي چارچوب

   گرا توسعه هاي رسانه نظريه. 5

 مطـروح  هنظريـ  چهـار  داد نشان توسعه حال در كشورهاي تحول به رو و خاص شرايط
ـ آور فـراهم  كـشورها  ايـن  بـراي  مناسبي دستورالعمل دنتوان نمي قبلي شده  كـاربرد  و دن

 گـزارش  دادن قـرار  محـور  بـا  يلئكو مك .دنباش داشته آنها هاي رسانه هحوز در چنداني
ـ  هنجـاري  هـاي  بنيـان  دكـر  سـعي  1980 سـال  در يونـسكو  المللـي  بين نكميسيو  هنظري
ـ  تـدوين  كشورها اين جمعي هاي رسانه براي مجزا صورت هب را گرا توسعه  توصـيه  .دكن

 هـاي  رسـانه  ديـدگاه  هـاي  ريـشه  توانـد  مـي  توسـعه  حـال  در كشورهاي به گزارش اين
                                                      

3. Engels 2. Marx 1. social responsibility theory 

 5. Hopkins 4. Lenin 

 1. 
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 ارتبـاط  ادغـام  اتكايي، خود تقاللاس تحكيم. كند تبيين ما براي حدودي تا را 1گرا توسعه
ــعه، در ــيم توس ــت، تحك ــاهش هوي ــگ ك ــاري آهن ــدن تج ــات، ش ــه ارتباط ــه توج  ب

 المللـي  بـين  جريـان  كـردن  دوسـويه  نگـاران،  روزنامه مسئوليت و آزادي ناپذيري جدايي
 .المللي بين هاي همكاري تقويت و ارتباط ساختن دموكراتيك اخبار،

 حاكم اصول با كه دش استنتاج هنجاري اصول از اي مجموعه ها، توصيه اين اساس بر
 را هـا  رسـانه  اصـلي  رسـالت  و بود متفاوت سوسياليستي و داري سرمايه جهان دو هر بر

ـ  مي كشور اقتصادي توسعه به مربوط هاي سياست بسط و تقويت ،حمايت  بـه  و ستدان
 رقـراري ب حـق  از حمايـت  و جامعـه  فرهنـگ  هويت و استقالل به نهادن ارج ،آن دنبال

  .دكر مطرح را مردم آحاد براي ارتباط

   ها رسانه دموكراتيك مشاركت نظريه. 6

 سـاير  بـه  واكـنش  در هـا  ديـدگاه  سـاير  مانند نيز 2ها رسانه دموكراتيك مشاركت ديدگاه
ـ  در و شـده  ظاهر ،موجود يعمل تجارب و ها نظريه  ينهادهـا  از جديـدتري  اشـكال  يپ
 لحـاظ  بـه  اما است شده  زاده  ،ليبرال پيشرفته جوامع در اساساً نظريه اين. است يا رسانه
 ارتباطـات  يجـا  به يافق ارتباطات« و »جامعه اصالت« همچون يعناصر بر فراوان تأكيد
  .دارد شباهت يا توسعه نظريه با »پايين به باال از يعمود
 نيازهـا،  بـه  پـرداختن  ،كراتيـك ودم مـشاركت  نظريـه  محور ،مقدمات اين به توجه با

 دريافـت  حـق  بـه  نظريه، اين. است يسياس جامعه يك در »مخاطب« يآرزوها و ئقعال
 و تعامـل  يبـرا  يارتبـاط  يابزارهـا  از استفاده حق و پاسخگويي حق مناسب، اطالعات

. پـردازد  يمـ  هـا  فرهنگ خرده و ها گروه عالئق انعكاس و كوچك جوامع در متقابل كنش
 بـاال  يها هزينه گرايي، تمركز ،يساز يكسان ضرورت مخالف كراتيكودم مشاركت نظريه

  . است ها رسانه يحكومت كنترل و باال بسيار ياستانداردها با گرايي تخصص ،)ارتباطات در(

  ها رسانه يهنجار يها هينظر ياصل يها لفهؤم

 بـه  و داد قـرار  تقـاطع  در  شـده  يـاد  يهنجـار  يالگوهـا  با توان يم را يفراوان يمعيارها

                                                      
1. development media theory       2. democratic-participant theory 
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 يـا  معيـار  مشخصه، يك بيانگر آنها از يك هر كه يافت دست تعددم يها خانه با يجدول
ـ ا در. اسـت  يا رسـانه  مختلـف  يهـا  نظـام  در جـستجو  قابـل  يهنجار لفهؤم  نـه يزم ني

 از يكي). 1386 باهنر، ؛241 ص ،1376 رضي و آشنا( است رفتهيپذ صورت ييها تالش
ـ ا در ،)1383 ، يجبلـ  (اسـت  شـده  ارائـه  مؤلفه 25 با يجدول قالب در كه ها ليتحل نيا  ني

 جـدول  آن در مندرج يها مؤلفه يتمام و گرفته قرار ديتأك مورد يمحور صورت به مقاله،
 افـزودن  بـا  جدول همان يريگ جهينت در. است شده استخراج و جستجو يرهبر اناتيب در

  .است شده ارائه و ليتكم ،يرهبر نظر مورد مدار آرمان رسانه عنوان به ژهيو يستون

   تحقيق هنجاري منابع

 حـضرت  و) ره (خمينـي  امـام  ،ياسـالم  انقـالب  رهبر دو سوي از كه سخناني مجموعه
 حـوزه  در) 1386 تـا  1357 هـاي  سـال  بـين  (انقـالب  پيـروزي  از پس يا خامنه اهللا تيآ

  :است زير منابع در مندرج ،شده مطرح ها رسانه وظايف
 ،سـازمان  ايـن  مختلف هاي مديريت زمان در ،رسانه كاركنان جمع در كه سخناني. 1

  .اند  شده ايراد سازمان از ايشان بازديد در گاه و مختلف هاي مناسبت به
  .اند شده ايراد مختلف هاي رسانه درباره جمعه نماز هاي خطبه در كه سخناني. 2
ـ آ و) ره (خمينـي  امـام  كه بياناتي. 3  در مختلـف  هـاي  مناسـبت  بـه  يا خامنـه  اهللا تي

 كـشوري  سران جمع در اسالمي تبليغات سازمان نظير ،كشور ديگر نهادهاي و ها سازمان
  .اند كرده يرادا ها رسانه عملكرد و وظايف خصوص در لشكري و

 وظيفـه  خـصوص  در ،نمـاز  سـاالنه  هـاي  اجـالس  در يا خامنه اهللا تيآ كه بياناتي. 4
  .اند كرده اظهار نماز ترويج به نسبت ها رسانه

 هـاي  حـوزه  در راهبـرد  و رهنمـود  930 حـدود  رد ،آمـده  عمل به هاي بررسي طبق
 دهشـ  ايـراد  )يا خامنه اهللا تيآ و) ره( خميني امام( رهبري مقام جانب از رسانه هنجاري

 از بعـضي  اسـت  ممكـن  البتـه ( است زير صورت هب بيانات اين فراواني توزيع كه است
  .)است دهش محاسبه بار يك ،مجموع در كه باشد مشترك حوزه چند بين ها ديدگاه

 شـرح  ينا هب ،كل به نسبت درصد2/68 فراواني، حسب بر: رسانه يكاركرد حوزه .1
  :است

 درصـد، 7/19 آموزشـي  درصـد، 1/18 سـرگرمي  و تفـريح  ،درصد7/24 تبليغ و بسيج
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 رسـاني  اطـالع  ،درصـد 2/10 اجتمـاعي  همبـستگي  ،درصد9/17 راهنمايي و نظام رهبران
  درصد9/8

  درصد1/14: ساختاري حوزه .2
 شـرايط  و ويژگي به مربوط درصد7/4 حوزه اين در البته ،درصد8/17: آفرينان يامپ .3

  .است راهكارها به مربوط درصد9/12 و آفرينان پيام 
) ره( خمينـي  امام به مربوط درصد5/15 ،هنجاري هاي ديدگاه و بيانات مجموع از .4

  .است يا خامنه هللا تيآ به مربوط درصد4/83 و

  انه آرماني رهبرانهنجارهاي ساختاري رس

 25از ديـدگاه رهبـري بـر اسـاس          ) با تأكيد بر صداوسـيما    (اي    هنجارهاي آرماني رسانه  
نظام عقيـدتي حـاكم بـر رسـانه،         :  مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه عبارتند از        ،مؤلفه

اي، نبايـدها،     هـا، اسـتقالل حرفـه       محوريت نظريه رسانه، جهت ارتباط، محتـواي برنامـه        
هاي خارجي، نظارت، روش تأمين هزينه، مالكيت، نظام سياسـي            ل بر رسانه  اهداف، كنتر 

آفرينـان،   حاكم بر رسانه، نظام اقتصادي حاكم بر رسانه، نقش اجتماعي رسانه، نقش پيـام   
بنـدي    رساني، واحد اجتماعي مورد خطاب، دسترسي به رسانه، اولويـت           نقش وسيله پيام  

 و طراز اول رسانه، اولويت نوع ارتبـاط، فرهنـگ           آل  معيارهاي كاركرد رسانه، انسان ايده    
  ... .توليد شده از سوي رسانه، وجه تمايز اصلي و 

ترتيب، سعي خواهد شد تا با افزودن يك ستون مستقل در جدولي كه براي تحليل                 اين  به
، گامي در   )1383جبلي،  (هاي مذكور در شش نظريه هنجاري قبالً ارائه شده است             مؤلفه

ظريه هنجاري مطلوب رسانه ملي از ديـدگاه رهبـران انقـالب اسـالمي بـه         جهت تبيين ن  
  .برداشته شودعنوان الگوي هفتم در پايان مقاله 

با توجه به لزوم اختصار در بيان استنادات، در اين نوشتار از ميان بيانات متعـدد رهبـران              
  .انقالب در هر محور تنها به دو يا سه نمونه اشاره خواهد شد

  مدار اسالم :اسالمي رسانه بر حاكم يگفرهن نظام

 و فعاليت ،آن مبناي بر بايد رسانه كه است ينشيب چارچوب و ها سياست اصول، ،منظور
 هـاي  سياسـت  كلـي  جهـت  رهبـري،  هـاي  ديـدگاه  اساس بر. كند ميتنظ را خود اهداف



  17 ���� ...ها از ديدگاه رهبران انقالب اسالمي  نظريه هنجاري رسانه

 

 دمـور  در اسـالم  نظـر  اينكـه  ضـمن  باشد، اسالمي هاي آموزه با منطبق دباي سازي برنامه
 امـام  زمينـه  ايـن  در .است استوار او معنوي عدب و مادي دعب شناخت اصل دو رب ،انسان

 و نهـضت  بـا  كـه  باشـد  صورتي به صددرصد بايد سازمان اين« :فرمايد مي) ره (خميني
 ببينـيم  ولـي  هست، اسالمي تلويزيون و راديو بگوييم ما اينكه نه بسازد، اسالمي انقالب

» ... آورد مـي  وارد لطمـه  اسـالمي  انقـالب  و اسالم به كه دزنن مي آن در هايي حرف يك
  .)84ـ85 صص، 1386 ،12 ج ، انقالب اسالميمركز مدارك فرهنگي(
 اگر دارد، نفوذ جا همه در روستاها حتي هاي خانه در كه تلويزيون و راديو دستگاه اين«

مركـز  (» ستا نشده پياده ايران در اسالم كه است اين معنايش نشود، اسالمي صددرصد
  .)84 ص ،12 ج ،1386 ،مدارك فرهنگي انقالب اسالمي

  يافق ـ يعمود :ارتباط جهت

. كند برقرار مردم با و جامعه با بايد رسانه كه است يا رابطه نوع ،ارتباط جهت از منظور
 و يعمـود ( رسـانه  ارتباط جهت نظر از .است هيسو دو ارتباط نيا ،دگاهيد نيا اساس بر
 يعمـود  ايـ  يافق يمعنا به تواند يم يرهبر يارتباط ـ يهنجار يها گاهديد يبعض) يافق

  . باشد رسانه ارتباط جهت بودن
 را رسـانه  يعمـود  جهـت  ،غيرمـستقيم  يـا  ميمستق صورت هب تواند يم زير جمالت

 پايين به باال از جامعه بر آن تأثيرگذاري و رسانه ارتباط جهت گوياي زيرا كند مشخص
  :است
 ،فرهنـگ  فكـر،  تيهـدا  و تيريمـد  :از است عبارت مايصداوس يرمحو  تيمأمور«
 يـي زدا بيآس ،يعموم فرهنگ و يعموم فكر به يده جهت جامعه، رفتار اخالق، ه،يروح

   ».جامعه اخالق و فرهنگ و فكر از
 باشـد،  طرفـه  كي صرفاًًٌ دينبا رسانه ارتباط جهت است معتقد رهبري ،گريد سوي از
 جامعـه،  مثبـت  يها جنبه و استعدادها ،ها تيظرف از استفاده روگ در ،رسانه تيموفق بلكه

ـ تأك كه چنان است، آن افراد و امكانات ـ با رسـانه  شـود   مـي  دي ـ ا از تـوان  تمـام  بـا  دي  ني
 ملـت  هـدف  و ملـت  ريمـس  نـد يبب كـه  است مايوس صدا فهيوظ و كند استفاده ها تيظرف

كز مـدارك فرهنگـي     مر (باشد ملت خدمت در و كند عمل ملت هدف مطابق و ستيچ
  .)20، ص 8/3/1358 اناتيب ،7 ج ،1386، انقالب اسالمي
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  :باشد رسانه يافق جهت يايگو تواند يم زير جمالت
 بهـره  عمـوم  يبـرا  ... يدانـشگاه  محافل و انيدانشگاه يهمكار از«: اي خامنه هللا آيت

ـ  ،107 ص ما،يسـ  صـداو  هـاي سياسـي سـازمان       اداره كـل پـژوهش    (» .شـود  گرفته  اتبيان
24/11/1372(.  

 كنـار  خودمـان  و ميبـده  اسـتقالل  م،يبـده  ارزش مردم به ديبا ما« ):ره( خميني امام
 باشـد،  مـا  دسـت  كارهـا  تمـام  نكهيا يول ميكن نظارت كارها شر و ريخ يرو و ميستيبا

 دستـشان  زيـ چ چيهـ  كننـد  يمـ  كـار  كه ها چارهيب آن اما باشد ما دست ونيزيتلو و ويراد
ـ ا مـن  نظـر  به باشد، ما دست ميهست كاره چيه كه ما يول نباشد، ـ ن حيصـح  ني  » ...ستي

  .)206 ص ،19 ج ،1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي(

  مدرسه ـ دانشگاه :رسانه ياجتماع نقش

 صـاحبنظران  كـه  شـود  اداره طوري دباي دارد، مردم با شاگردي و معلم نسبت كه رسانه
 بـر  مبتنـي  ،مـدار  اسـالم  عبـارت . كننـد  طريق ارائه زمينه اين در بتوانند اسالمي فرهنگي
 رسـالت  طـول  در كـه  اسـت  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  نظـام  بر حاكم اسالمي فرهنگ

  . است رسانه بودن خدامدار
 تأكيـد  بـه  توجـه  با اينكه ضمن. است اجتماعي بعد در رسانه وظيفه شناخت منظور

 مدرسـه  عنـوان  با حتي بياناتي  رد و است عمومي دانشگاه رسانه، اين ،)ره (خميني امام
  :است شده اشاره آن به نيز يعموم
مركـز مـدارك فرهنگـي انقـالب        (»  ...اسـت  آموزشـي  دسـتگاه  يـك  تلويزيون و راديو«

  .)210 ص ،5 ج ،1386 ،اسالمي
 هـا  مدرسـه  از ايـن  ... اسـت  بـاالتر  ها دستگاه همه از تلويزيون و راديو نقش امروز«
مركـز مـدارك فرهنگـي      (» .اسـت  كشوري سرتاسري عمومي سهمدر اين ... است باالتر

  .)83 ص ،16 ج ،1386 ،انقالب اسالمي
 برداشـت  انقالبـي،  اسالمي اصول تدريس براي بدانيد دانشگاهي يك را سيما و صدا«

 بيانـات  ،سيما و صدا هاي سياسي سازمان اداره كل پژوهش ( »... است اين سيما و صدا از ما
  .)115، ص 7/5/1369
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  كثرت نيع در وحدت :محتوا يريگ هتج

 كـه  نيـست  معنا نآ  هب اين اما است اسالمي جمهوري به متعلق و گرا وحدت ،رسانه اين
 و هـا  ارزش چـارچوب  در. باشند نداشته را خود هاي ديدگاه طرح حق ديگر يها انديشه
 طـرح  بـه  و ببرنـد  اسـتفاده  آن از تواننـد  مـي  هـا  گـروه  همـه  اسـالمي  جمهوري قوانين
  .بپردازند خود هاي انديشه
 كـه  طوري هب دستگاه اين از شود مراقبت كه است اين مهم وظيفه« ):ره (خميني امام

 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي    (»  ...باشد اسالمي جمهوري محتواي يك محتوايش
  .)11 ص ،10 ج ،1386

 در وحدت و محبت و همكاري فضاي و عمومي همگرايي ايجاد« :اي خامنه هللا آيت
 در را پيونـد  و ارتباط و همگرايي وحدت، محبت، هروحي بايد مردم ميان و كشور درون
  ).10، ص 11/9/83  رهبري،ناتبيا( ».دكن تقويت مردم ميان

  كشور مصلحت و قانون حدود در :اي حرفه استقالل

 فيوظـا  انجـام  در رسانه مسئوالن و خبرنگاران آزادي ميزان اي، حرفه استقالل از منظور
 حـدود  در آزادي ،مملكتـي  هـر  در) ره (خمينـي  امام نظر رب بنا .است اي رسانه يا حرفه

 مملكـت  ايـران  مملكـت  بشكنند را قانون كه نيستند آزاد مردم. است مملكت آن قوانين
 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسـالمي ( )1(.است اسالم قوانين ايران قوانين و است اسالمي

  .)271 ص ،6 ج ،1386
 مطلب اساس خواهيم، مي اسالم پناه در استقالل خواهيم، مي اسالم پناه در آزادي ما«

  .)259 ص ،6 ج ،1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي( »است اسالم
 قلمش كشور مصلحت ضد بر كسي كه نيست اين معنايش بيان آزادي و قلم آزادي«
مركـز مـدارك    ( »بنويـسد  دارد اگـر  لبيمطـا  كـه  است آزاد بيان...  بنويسد كه است آزاد

  .)192 ص ،6 ج ،1386 ،فرهنگي انقالب اسالمي

 ها تقابل

 بـا  خـود،  اهـداف  برابـر  در و خود هاي ي گير جهت در رسانه كه است اين ها تقابل از منظور
 سياسـتگذاري  يـك،  هر با متناسب و شناسايي را آنها بايد كه روست روبه موانعي و ها چالش
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 ايـن  در كـه  هـايي  تقابـل  انواع نظام، رهبران هاي ديدگاه و ملي رسانه اهداف به هتوج با. كند
  :از عبارتند كند، توجه آنها به بايد ملي رسانه و شود مي تعريف حوزه

  يجهان استكبار اهداف برابر در يانقالب ـ ياسالم يها ارزش )الف

 اي سـايه  در نـامرئي  شبكه هنر، و فرهنگ و عالم در شبكه يك امروز« :اي خامنه هللا آيت
 ،بيـشتر  جاهايي يك ـ دارد نفوذ هم جا همه در شبكه اين ... است فعال كشور داخل در

 هجـوم  انقـالب  و اسالم هاي ارزش به كه است اين به تصميمش و ـ كمتر جاهايي يك
 ،شـوراي ايثـارگران صداوسـيما     ( »... نماييد مطرحشان و كنيد پيدا را اينها شما...  بياورد
  .)243، ص 7/11/70 ،بيانات ،1386
 و كنيـد  سـپر  سـينه  خارجي هاي رسانه موذيانه حركت اين مقابل در واقعاً بايد شما«

 بعـداً  ايـد  نـداده  قـبالً  اگـر  را پادزهرش شما ،كنند مي تكيه اي نقطه روي ها رسانه جا هر
اداره كل  ( ».ندبايست اينها دروغين تبليغات مقابل در قوي خيلي بايد ما هاي رسانه. بدهيد

  .)181، ص 7/5/69، بيانات وسيما، صدا هاي سياسي سازمان پژوهش
 متوجه اي  رسانه فرهنگي و تبليغي هاي زمينه در جهاني استكباري اهداف از بسياري«
 ).8، ص 11/9/83  رهبري،بيانات(» .كنيم مجهز را خود آنها مقابل در بايد. ماست ملت

  ييزدا ديام برابر در يبخش ديام )ب

 اين ها، نويسنده اين اگر...  هستيم توانا بگويند را، ملت نكنند مأيوس« ):ره (خميني امام
 بـا  بريزنـد  هـم  جان به اينكه جاي به بكنند تراشي اشكال هم به اينكه جاي به ها گوينده

 ايجاد ملت در روحي استقالل كنند، ايجاد ملت در اطمينان ،كنند ايجاد ملت در اميد هم
 ج 1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي    ( ».هستيم پيروز آخر تا ما] بدانند [بكنند

  .)286 ـ287 صص ،13
 و تـاريكي  سـمت  بـه  را مـردم  زنـدگي  رونـد  و حركـت  پس... « :اي خامنه هللا آيت

 گيـري  جهت...  كند پيدا تحقق اين عكس ستيباي. خطاست دادن، نشان يأس و بست بن
 هـاي  رسـانه [ آنهـا  كه باشد گيري جهت همان مقابل نقطه درست بايد سيما و صدا اساسي
. دهنـد  جلوه آلود وهم و تيره را جوانان چشم مقابل افق خواهند مي آنها...  دارند] بيگانه

 ).8، ص 28/2/83  رهبري،بيانات(» .كنيد حركت آنها مقابل نقطه درست
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  انحراف برابر در يآموزندگ )ج

. اسـت  تـر  حـساس  ،هـست  كـه  هايي رسانه تمام از تلويزيون  و راديو« ):ره (خميني امام
مركز ( ».بكشد فساد به تواند مي و كند اصالح را مملكت يك تواند مي تلويزيون و راديو

  .)175 ص ،8 ج ،1386 ، فرهنگي انقالب اسالميمدارك
 داشـته  انحراف اگر و دارد آموزندگي ملت همه براي باشد آموزنده دستگاه اين اگر«
 ،1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقـالب اسـالمي      ( ».كشد مي انحراف به را ملت همه باشد

  .)175 ص ،9 ج

  اسالمي ريجمهو نظام مصالح و ها سياست تحقق و سازي انسان :اهداف

 دستيابي براي دارد  مي اظهار و داند مي سازي انسان را ملي رسانه هدف ترين مهم ،رهبري
 و هـا  سياسـت  اسـالمي  انقـالب  ،يردگ مي شكل آن پايه بر اسالمي نظام كه هدف اين به

 قـرار  توجـه  مورد بايد ملي رسانه هاي برنامه توليد و انتخاب يندافر در كه دارد مصالحي
  .باشد راهگشا تواند مي ها زمينه اين در رهبري بيانات رو اين از .گيرد

 تأثيرگـذاري  يعني داريم نظر در سيما و صدا كل از ما كه هدفي آن« :اي خامنه هللا آيت
 بـه  آنهـا  كـشاندن  و غيرايرانيان يتح مانايران زنمان، مردمان، ،خودمان مخاطبان روي بر

 بيانـات ،  1386 ،اي ايثـارگران صداوسـيما    شـور (» اسـت  آل ايـده  و مطلـوب  انـسان  سمت
  .)252 ، ص8/11/1370

 تـشكيل  اسـت،  مطـرح  ما براي هايي ارزش و داريم اهدافي اسالمي جمهوري در ما«
 نبايد ما و است؛ بوده هايي هدف اساس بر نظام اين مقررات و نظام اين ادامه و نظام اين

 گيـري  جهت از اندكي حتي نهاستت دنيا در امروز كه عظيمي رسانه اين كه بدهيم اجازه
 بيانـات  ،1380 ،شوراي ايثارگران صداوسـيما   ( )2(».كند تخطي اهداف اين گيري سمت و
  ).334ـ335صص ، 7/12/1370

 از ديگــر يكــي انقالبــي و ملــي و دينــي هويــت حفــظ مــسئله« :اي خامنــه هللا آيــت
ـ  بيانـات ( ».شود منتقل مردم به بايستي حتماً كه است هايي ارزش ، 15/11/1381 ري، رهب

  .)8ص 
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  كامل :خارجي هاي رسانه بر كنترل

 كامـل  كنترل شيوه به ،بيگانه هاي رسانه خصوص در رهبري هنجاري نگاه ،زمينه اين در
 صـحيح  گـزينش  صورت  در را نظام اهداف با مطابق هاي برنامه شانيا البته است، مطرح

 هـاي  رسـانه  بـا  برخـورد  در ،نظـام  نرهبرا تأكيد مورد و اوليه اصول از اما اند نكرده ينف
 و پارازيـت  پخـش  كـه   جـايي  تـا  هاسـت آن هاي برنامه و توليدات بر كامل كنترل بيگانه،

  :معتقداست زمينه اين در اي خامنه هللا آيت شود مي شمرده مجاز آنها سانسور
 كـرد،  تـصويب  اسـالمي  شوراي مجلس كه اي ماهواره تصاوير از استفاده ممنوعيت«
 سـازي  مـصون  براي الزم وسايل بايد آن موازات به و بجاست و درست كامالً قانون يك

 بيانـات  سـيما،  و صـدا  هـاي سـازمان     اداره كل پژوهش  ( )3(».شود فراهم جوانان هاي ذهن
  .)188 ص ،28/2/1378رهبري، 
 كنـد  مـي  خرجش دالر ميلياردها كرده درست دشمن كه چيزي آن« :اي خامنه هللا آيت

 هـم  پارازيت ما برساند بخواهد اگر .گيريم مي را جلويش حتي ما. رساندب ما گوش به تا
، بيانــات رهبــري( »... نيــست گفتنــي خبــري هــر .نــشود پخــش كــه كنــيم مــي پخــش
  ).8ـ9صص ، 298بيان ، 1369ـ1370

 درسـت  آنها وضع بايد ... بشود تفتيش آيد مي خارج از كه هايي فيلم«): ره (خميني امام
  ).104 ص ،12 ، ج1386 ،ركز مدارك فرهنگي انقالب اسالميم(» .شود اسالمي و

  انتشار از پس و حين پيش، :نظارت

 انتـشار،  از پـيش  بر نظارت ،رهبري ديدگاه رسانه، هاي برنامه بر نظارت حدود مورد در
  . شود مي شامل را انتشار از پس و انتشار حين در

 داشـته  كيفـي  نظـارت  و باشـيم  داشـته  توليد حين در نظارت بايد«: اي خامنه هللا آيت
 بعد كه بيهوده شود خرج پولي مبادا كنيد سركشي و ها برنامه دارد محتوا چقدر كه باشيم

 ).21ـ22، صص 11/9/1383  رهبري،بيانات(» .كنيد برطرف را اشكاالتش باشيد مجبور

 كنيـد،  سركـشي  دائمـاً ...  بخواهيـد  را تـرين  عـالي  نشويد، قانع كم به هنر زمينه در«
 ،395 ص ،شـوراي ايثـارگران صداوسـيما     ( »... بگماريد اينها بر را هنري داوران بهترين
  .)9/5/1375 بيانات
 حـين  در توليد، از پيش كه است مهمي بسيار امر مراقبت اي خامنه هللا آيت نظر رب بنا
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 دارد ضـرورت  ،توليد از پس ،محتوا بدون  برنامه پخش از جلوگيري صورت به و توليد
  ).1 ص ،202 بيان ،1369ـ70يانات رهبري، ب(

 كـار،  مـدت  طول تمام در بايد...  بشود مراقبت بايد ـ سيما در بخصوص ـ توليد از«
 چيـزي  چه ببينند .باشند داشته مراقبت بصيرتي از سرشار هاي بينش و ها چشم و ابزارها

  ).10ـ11 صص ، 202 بيان ،1369ـ70، ات رهبريبيان( ».آيد مي در آب از

  كامل :كنترل ميزان

 دهشـ  تعريف قانون حدود در ،رهبري ديد از كه رسانه اي حرفه استقالل ميزان اساس بر
 بـه  توجه با اينكه ضمن ، دكر بيني پيش توان مي نيز را رسانه بر رسمي كنترل ميزان ، است

 حـين  در پيش، نظارت به قائل كه  رسانه كاركنان بر نظارت نحوه و رهبري هاي ديدگاه
  .باشد كامل رهبري ديد از رسانه كاركنان كنترل رسد مي نظر به هستند، توليد از پس و

 كـار،  مـدت  طول تمام در بايد...  شودب مراقبت بايد سيماـ در بخصوص ـ توليد از«
 چيـزي  چـه  ببينند باشند داشته مراقبت بصيرتي از سرشار هاي بينش و ها چشم و ابزارها

  ).6 ص ،202 بيان ،1369ـ70، ات رهبريبيان( ».آيد مي در آب از

  المال بيت ):هزينه تأمين روش( رسانه بر محاك اقتصاد

 بـه  و سازمان هزينه تأمين روش درباره را ايشان نظر ،اي خامنه هللا آيت بيانات به توجه با
 اسـت  بهتـر  كـه  كرد تفسير صورت اين به توان مي رسانه بر حاكم اقتصاد ،ديگر عبارت
 در قـوا  تفكيـك  اصـل  به هتوج با زيرا شود تأمين المال بيت طريق از سازمان اين بودجه

  .است اسالمي جمهوري نظام از جزئي دولت ،اسالمي جمهوري
 متعلـق  كـه  هـم  دولت ـ است ملت اين به متعلق كه سيما و صدا اين«: اي خامنه هللا آيت

 مـصلحت  ترين بزرگ تواند نمي شود، مي اداره ملت اين جيب پول با و ـ است ملت اين به
  ).6 ص ،202 بيان ،1369ـ70، بيانات رهبري ()4(»...كند فدا و بگيرد ناديده را ملت

  ياسالم يجمهور نظام به متعلق: مالكيت

 جمهـوري  در رسـانه  مالكيـت  شـد،  اشـاره  هزينـه  تأمين روش بخش در كه طور  همان
  .گانه سه قواي از يكي نه است اسالمي جمهوري نظام كل به متعلق اسالمي،



  1388 تابستان)/ 58پياپي  (2شماره / سال شانزدهم/ هاي ارتباطي  پژوهش���� 24

  

 كـس   هـيچ  بـه  متعلـق  اسـت،  تشكيالت به متعلق يا رسانه راديو« :اي خامنه هللا آيت
 نوميكروفـ  صـاحب  كه كند مي خيال هست دستش در نيوميكروف كه نفر يك...  نيست
 نظـام  يعنـي  اوسـت  به متعلق نوميكروف كه كسي آن سياست طبق بايد هم شما...  است

ــوري ــالمي جمه ــل اس ــد عم ــيما  ( »كني ــارگران صداوس ــوراي ايث ــات ،1380 ،ش  بيان
   ).290، ص 29/11/1370

  :اند كرده اظهار ايشان نيز ديگر جاي در
 بـه  متعلـق  را آن و دارنـد  عالقـه  اينجـا  بـه  مـردم  و است مردم همه به متعلق اينجا«

 رضـايت  عـدم  اظهـار  يـا  كننـد  مـي  گله اي برنامه از گاهي بينيد مي اگر دانند مي خودشان
 خودشـان  مـال  را اينجـا  كـه  سـت ا اين خاطر به اينها دارند مي ابراز را توقعي و كنند مي
  ).385، ص 9/5/1375 بيانات ،1380 ،شوراي ايثارگران صداوسيما( ».دانند مي

  فقيه واليت :رسانه بر حاكم سياسي نظام

 مسئوليت اين پذيرش و اسالمي شوراي مجلس مصوب قوانين به توجه با ،زمينه اين در
 عهـده  بـر  رسـمي  طـور  بـه  انهرس بر حاكم سياسي نظام مسئوليت ،نظام رهبران سوي از

 و نـصب  را يرهبر اراتياخت از يكي ياساس قانون ودهم كصد ي اصل. است فقيه واليت
 در دوازدهـم  فصل رو، اين از. داند يم مايوس صدا سازمان سيرئ ياستعفا پذيرش و عزل

  :دارد يم انيب پنجم و هفتاد كصدو ياصل مطابق ،مايصداوس عنوان ليذ
 نيمـواز  تيرعا با افكار نشر و انيب يآزاد ران،يا ياسالم يرجمهو يمايوس صدا در«
ـ ر عزل و نصب و گردد نيتأم ديبا كشور مصالح و ياسالم  ي مايصداوسـ  سـازمان  سيئ

ــا ياســالم يجمهــور ــا راني ــران ب ــدگانينما از مركــب ييشــورا و اســت نظــام رهب  ن
 نظـارت ) رنفـ  دو كدام هر( ياسالم يشورا مجلس و هييقضا قوه سيئر و جمهور سيئر
 قـانون  را آن بر نظارت و سازمان اداره بيترت و يمش خط. داشت خواهند سازمان نيا بر
  .)8 ص ،1382 ،غفوريان( ».كند يم نيمع

  سازي انسان و آموزش ابزار ):رساني پيام وسيله( خود نقش از رسانه تصور

   .است رسانه ساختار چگونگي و جايگاه منظور آيد، برمي باال عبارت از كه گونه  همان



  25 ���� ...ها از ديدگاه رهبران انقالب اسالمي  نظريه هنجاري رسانه

 

 آن در...  باشـد  آموزنـده  دسـتگاه  يـك  بايـد ...  دسـتگاه  ايـن  ...« ):ره (خمينـي  امام
 تربيـت  را مـا  هـاي  جـوان ...  و باشـد  اخالقي امور باشد، فرهنگي امور باشد، آموزندگي

  .)75 ص ،9 ج ،1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي( ».كند
...  اسـت؛  طبيعي چيست؟ اسالمي جمهوري در اسيم و صدا هدف« :اي خامنه هللا آيت

 بيـنش  و اسـالم  كـه  انـساني  آن سـمت  بـه  آنها كشاندن ها؛ انسان روي بر گذاشتن تأثير
شـوراي ايثـارگران    ( )5(».بيـاورد  وجـود   بـه  و بـسازد  خواهـد  مـي  را آن اسالمي، انقالبي

  ).251، ص 8/11/1370 بيانات ،1380 ،صداوسيما

  فرزانه انقالبي، متدين، ):رسانه محصول و اول طراز ، آل هايد انسان (شناسي انسان

 آنهـا  بـر  يگذار ريتأث و ها انسان به يرسان اميپ در ها رسانه يواال هدف و آل دهيا مخاطب«
 بـه عبـارت ديگـر، تـصوير         .باشند فرزانه و يانقالب ن،يمتد ييها انسان آنان كه است نيا

 اسـت  عبـارت  ،زمينه اين در رهبري شناسي انانس و انسان از اسالم مطلوب و نظر مورد
شوراي ايثـارگران    (»فرزانه و يانقالب ن،يمتد مختصات با انسان از آنان آل ايده تصوير از

  ).251 ص، 8/11/1370 بيانات، 1380 ،صداوسيما
  :از عبارتند نهيزم نيا در يرهبر يها دگاهيد يبرخ
 بـر  تأثيرگـذاري  ،داريـم  نظر در سيما و صدا كل از ما كه هدفي آن« :اي خامنه هللا آيت

 بـه  آنهـا  كـشاندن  و غيرايرانيـان  حتـي  ايرانمـان  زنمان، مردمان، خودمان مخاطبان روي
 بيانـات  ،1380 ،شـوراي ايثـارگران صداوسـيما     ( ».اسـت  آل ايده و مطلوب انسان سمت

 انـسان  هـاي  ويژگـي  بعـضي  اي خامنه هللا آيت ديگر، جايي در و )252 ص،  8/11/1370
  :كند مي بازگو چنين را انقالب و اسالم نظر مورد و آل ايده

 كـردن،  انقالبي يعني مردم، كردن متدين يعني اين باشد، مردم بر اثرگذار سيما و صدا«
 از را مـردم  يعني مردم، فكري سطح آوردن باال يعني انقالب هاي ارزش با مردم كردن آشنا

 اينكـه  يعنـي  كـردن،  نزديك فرزانگي منطقه هب يا درآوردن فرزانگان شكل به عوامي حالت
  .)390 ص، 9/5/1375 بيانات ،1380 ،شوراي ايثارگران صداوسيما(» نباشند عامي مردم

  ايراني ـ اسالمي فرهنگ): حاكم فرهنگ( رسانه طريق از شده توليد فرهنگ

 شـي پرور و آموزشـي  مراكز اين سيما، و صدا بويژه گروهي هاي رسانه« ):ره (خميني امام
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مركـز مـدارك    ( »نماينـد  ايـران  و اسالم فرهنگ به اي گرانمايه خدمت توانند مي عمومي،
  .)109ـ110 صص ،19 ج ،1386 ،فرهنگي انقالب اسالمي

 كـه  اسـت  محتـوايي  و روح آن نمايشگر اسالمي ايران فرهنگ ...« :اي خامنه هللا آيت
 آن بـراي  و پـذيرفت  جـان  و دل بـا  را آن ايـران  ملت و آورد ارمغان به اسالمي انقالب
 فرهنگ قابل انتقال و تبيين و تبليـغ بـه حـساب آورد و        بايد را مجموعه اين. كرد تالش

هـاي    اداره كل پـژوهش   ( »... داد قرار توجه مورد نيز را ابزارها حتي آن انتقال و ارائه در
  .)147، ص 29/5/1375 بيانات سيما، و صدا سياسي سازمان

  :داند يم زير موارد شامل را ايراني ـ اسالمي فرهنگ مصاديق ترين ممه اي خامنه هللا آيت
 شناخت قرآن، و اسالم معرفتي مباني با آشنايي ديني، و اعتقادي هاي بنيان استحكام«

 شـناخت درسـت    امـروز،  بـه  نزديك هاي دوران در بويژه ملت افتخارات و كشور تاريخ
 عظـيم   حركـت  هاي پايه و سياسي هاي شهاندي و معاصر تاريخ بلند هقل) ره (خميني امام

 در دوران پيـروزي    ايرانيـان  كـه  درسـي  خـاطر  به سربلندي و تعز احساس او، انقالبي
 را كنوني نسل تواند مي كه هايي خصلت فراگرفتن. دادند جهان به مقدس دفاع و انقالب

 ،وجـدان كـار و انـضباط       پژوهـي،  دانـش  و دينـداري  ماننـد  برسـاند،  عظمت و اعتال به
 و محبت و امانت و انقالبي خلوص و سياسي آگاهي جوانمردي، و پاكدامني و شجاعت
 هـاي  برنامـه  همه طي كه است آن سيما و صدا اصلي وظيفه ... منشي آزاد و استقالل برادري،

 بيـرون  آن سـوي  و سـمت  از و بگيـرد  نظر در را حياتي نيازهاي اين برآوردن هدف خود
  ).149، ص 5/3/1378 بيانات سيما، و صدا ي سياسي سازمانها اداره كل پژوهش(» .نرود

  ياسالم نظام اهداف با تيضد ):قرمز خطوط (نبايدها

 ، اهـداف  بـا  معمـول  طـور  به كه هستند يا رسانه يها تيمحدود ، قرمز خطوط و ها دينبا
ـ تعر كاركرد و فلسفه  مـورد  در .گيرنـد  مـي  قـرار  تـضاد  در خـاص،  يا رسـانه  شـده  في

 كه شود مي شامل را هايي برنامه تمام ،نبايدها اين گفت توان مي رسانه نجاريه نبايدهاي
 انقـالب نيـستند و از       و اسالم نظام، هاي سياست و اهداف با مطابق ،نظام رهبران نظر از

 كاركردي رسـانه   حوزه در بويژه ،اند تعميم قابل رسانه وظايف هاي حوزه تمام به رو، اين
ـ ام نـا  جيتـرو  ابتـذال،  ،يمـوز آ بد چون يموارد شامل كه  افتـرا، تهمـت،    انحـراف،  ،يدي

  .است...  و ياجتماع يها ارزش ،يخصوص حقوق ،يزيانگ فتنه



  27 ���� ...ها از ديدگاه رهبران انقالب اسالمي  نظريه هنجاري رسانه

 

 ...« :انـد  كرده اظهار شوند مطرح رسانه در نبايد كه مواردي زمينه در اي خامنه هللا آيت
 مـن  باشـد، ن انقـالب  و اسالم هاي ارزش جهت در سيما و صدا هاي برنامه از كدام هر اگر

 بيانـات ،  1380 ،شوراي ايثارگران صداوسيما  ( ». ...ندارم رودربايستي آنها از كدام هيچ با
  ).287ـ288 صص، 29/11/1370

شـوراي ايثـارگران    ( ». ...نباشـد  اسـالمي  نظام اهداف ضد ها برنامه باشيد مواظب ...«
   ).334ـ335، صص 7/12/1370 بيانات ،1380 ،صداوسيما

   جامعه اصالح جهت در خدمتگذاري براي بزرگ مسئوليتي: تفاوت اصلي وجه

 رسـانه  ايـن  خـصوص  در اسـالمي  جمهـوري  رهبري ديدگاه اصلي تفاوت اصلي وجه
 اسـت  مخاطـب  بر آن منفي يا مثبت تأثيرگذاري ميزان لحاظ از ها، ديدگاه ساير به نسبت
 بـه  توجـه  بـا  زني مخاطب بر اثرگذاري هنحو خصوص در آفرينان پيام مسئوليت كه چنان

  :است مطلب اين مؤيد زير جمالت. گيرد قرار توجه مورد بايد مخاطبان گستردگي
 تر حساس هست، كه هايي رسانه تمام از تلويزيون و راديو بنابراين« ):ره(خميني امام

 بكـشد  فـساد  به تواند مي و كند اصالح را مملكت يك تواند مي تلويزيون و راديو است،
 در كـه  لفظـي  تبليغات نه تواند، مي تئاتر نه تواند، مي سينما نه تواند، مي روزنامه نه را اين

 ص ،8 ج ،1386 ،مركـز مـدارك فرهنگـي انقـالب اسـالمي         ( »... توانـد  مـي  است منابر
  .)176ـ175
 هـم  خـدمت  و اسـت  بزرگـي  بسيار مسئوليت يك) تلويزيون و راديو (اين مسئوليت«
 ،1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي     (» ...است بزرگي بسيار ارزنده خدمت يك

  ).82ـ83، صص 16 ج
ايـن يـك    ] تلويزيـون  و راديـو [ نكنيـد  حساب گروهي هاي رسانه ساير مثل را اين«

 كننـد  مـي  نگاه اين به ساله، چهار ساله، سه حدود هاي بچه اين كه دارد خاصي وضعيت
شـود تـا      مـي  گذاشـته  اثـر  آنها حرو در] تلويزيون و راديو[ اين از و] تلويزيون و راديو[

در خدمتگـذاري    كـه  اسـت  دسـتگاهي  يـك  اين و...  گيرند مي قرار تأثير تحت پيرمردها
مركز ( »... بكند را خيانت باالترين تواند مي خيانت در و باشد ها دستگاه بهترين تواند مي

  .)82ـ 83 صص ،16 ج ،1386، مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
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 جمهـوري  تـشكيل  و 1357 سـال  در اسـالمي  انقـالب  از پـس : گيري شكل ريشه

  ايران در اسالمي

 در اسـالمي  انقـالب  پيروزي و ايران در پهلوي طاغوتي نظام سرنگوني و فروپاشي از پس
 رسـانه  الگـوي  در بنيـادين  تحول خواستار ،اسالمي جمهوري ذارگبنيان ،1357 ماه بهمن
 جـاي  هب ،اسالمي معيارهاي بايد دكردن ماعال و ندشد اسالمي نظام اهداف با مطابق ملي

 زمينه اين در ايشان بيانات از نمونه چند به .باشد حاكم ملي رسانه بر طاغوتي معيارهاي
   :دشو مي اشاره

 بـود  طـاغوت  خـدمت  در بيشتر كه تلويزيونمان و راديو كه خواهيم مي ما«): ره(خميني امام
مركـز مـدارك فرهنگـي انقـالب         (»باشـد  اسـالم  خـدمت  در باشـد،  خدا خدمت در حاال

  ).75 ص ،9 ، ج1386 ،اسالمي
 مـا  گفتنـد  و كردند فدا را جانشان گفتند، اكبر هللا ها، خيابان در ريختند مسلمان مردم«

 اسالمي چيزش همه است اين معنايش اسالمي جمهوري ، خواهيم مي اسالمي جمهوري
  .)86 ص 12 ج ،1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي (»باشد

  كامل :منابع به تعهد ميزان

 نظـر  از بايد شود، مي تأمين المال بيت بودجه از ملي رسانه هزينه اينكه به توجه با رهبري نظر از
  .باشد داشته كامل تعهد نظام هاي آرمان و اهداف به نسبت توليدي، منابع با رابطه و توليد

 متعلـق  كـه  هـم  دولت ـ است ملت اين به متعلق كه سيما و صدا اين«: اي خامنه هللا آيت
 مـصلحت  ترين بزرگ تواند نمي ،شود مي اداره ملت اين جيب پول با و ـ است ملت اين به

  ).6ص  ،202 بيان ،1369ـ70، بيانات رهبري( )6(»... كند فدا و بگيرد ناديده را ملت

  اسالم جهان و جامعه كل :سودبرندگان

 قبـال  در هم ملي رسانه كه است اين شود مي شنرو نظام رهبران بيانات فحواي از آنچه
جهـان اسـالم بـر       برابـر  در المللـي  بين رسالتي هم و دارد مسئوليت ايران مردم و جامعه
 باشـد، و   ايـران  مردم عامه نفع به هم بايد آن توليدات خروجي يعني ،است گرفته عهده

  .جهان مسلمانان ديگر نفع به هم



  29 ���� ...ها از ديدگاه رهبران انقالب اسالمي  نظريه هنجاري رسانه

 

 بـر  بايـد  صداوسـيما  سازمان آتي هاي سال حركت ،اصلي حركت« :اي خامنه هللا آيت
 ها برنامه تا باشد استوار جامع نظارتي و دقيق ريزي برنامه ، ها برنامه كيفيت به كامل توجه

بـا اهـداف و      است سازمان اين هاي فعاليت و ها تالش حاصل كه صداوسيما توليدات و
 وسـيما،  صـدا  هاي سياسي سازمان    شاداره كل پژوه  (» ... .باشد منطبق اسالمي جامعه نيازهاي
  .)110، ص 16/4/1379 بيانات
بيانـات   (».بپـردازد  اسـالم  جهـان  بيـداري  نهـضت  بـه  سيما و صدا« : يا خامنه هللا تيآ

  ).19، ص 11/9/1383رهبري، 

 به متعهد و فهيم اشخاص همه): آفرينان پيام ويژگي و شرايط (رسانه به دسترسي

  نظام و اسالم

 نتيجـه  ايـن  بـه  ملـي  هرسان كاركنان خصوص در نظام رهبران بيانات سيبرر و تحليل با
 و تعهـد  لحـاظ  از بايـد  آن كاركنـان  ،ملـي  رسـانه  خطير وظيفه به عنايت با كه رسيم مي

 متعهـد  و فهـيم  اقشار همه ،يرهبر هاي ديدگاه بر بنا .باشند اي ويژه شرايط داراي تخصص
  . ندينما مشاركت محتوا ديتول و ينيآفر اميپ مختلف مراحل در توانند يم ياسالم نظام به

 اشخاص فهيم، اشخاص و گوينده اشخاص نويسنده، اشخاص... « ):ره (خميني امام
مركـز  ( »بكننـد  صـحبت  آنهـا  و بدهنـد  آنهـا  به فرصت...  بكنند صحبت اينجا در مطلع

  .)203 ص ،5 ج ،1386 ،مدارك فرهنگي انقالب اسالمي
 مجريـان  و گوينـدگان  و نويـسندگان  و هنرمنـدان  از اسـتفاده  من« :اي خامنه هللا آيت

 بيانـات  ،1380 ،شـوراي ايثـارگران صداوسـيما     ( »كـنم  مـي  حمايـت  شـدت  به را خوب
  .)347، ص 7/12/1370

مركز ( »باشد جو مفسده عده يك دست در نبايد تلويزيون و راديو« ):ره (خميني امام
  .)85 ص ،12 ج ،1386مدارك فرهنگي انقالب اسالمي، 

 جهـت  در هنگـام  بـه  ، مفيـد  ، الزم هدفمند،): گزينش هاي مالك( خبري هاي ارزش

   انقالب و اسالم

ـ  بودن، مفيد ،خبر تنظيم و تهيه در كار اصلي مباني« :يا خامنه هللا تيآ  و بـودن  هنگـام  هب
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 و مفيـد  مـردم  بـراي  آن از اطـالع  كه گفت آنچنان بايد را خبر و است آن بودن هدفمند
 ما،يسـ  و صـدا  هاي سياسي سـازمان     اداره كل پژوهش  ( »شود مند بهره آن از كشور و الزم

  .)221، ص 10/7/1374 بيانات
 معيارهـاي  و اسـالمي  معيارهـاي  طبـق  بـر  بايـد  ها هدف ها، گيري جهت ها، سياست«

  .)291، ص 29/11/1370 بيانات ،1380 ،شوراي ايثارگران صداوسيما( ».باشد انقالب

  قانون طريق از: كنترل نحوه

 هـاي  ابزار و قانون طريق از ها سازمان و افراد فعاليت كنترل«: )ره (خميني امام نظر رب بنا
 كـساني  اگـر . اسـت  مملكـت  قـوانين  حدود در ها سازمان و افراد آزادي و است قانوني

 برخورد قانون طريق از آنها با بگيرند ناديده را نظام مصالح و بشكنند را قانون ، بخواهند
  .)271 ص ،6 ، ج1386 ،مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي( )7(. شود مي

 كـس   هيچ به متعلق است، تشكيالت به متعلق اي رسانه راديو«: اي خامنه هللا آيت
 صـاحب  كـه  كنـد  مـي  خيـال  هـست  دسـتش  در ميكروفـوني  كـه  نفر يك ... نيست

 بـه  متعلـق  نميكروفـو  كـه  كـسي  آن سياست طبق بايد هم شما ... است ميكروفون
 بيانـات  ،1380 ،شوراي ايثارگران صداوسـيما   (» كنيد عمل اسالمييعني نظام    اوست

  ).290، ص 29/11/1370

  هدايت ـ اصالح ـ آموزش :جامعه با رابطه

 از .دريافـت  را جامعـه  با آن رابطه شكل و نوع توان مي رسانه براي شده تعريف نقش از
 اصالح ـ آموزش تواند مي رسانه رابطه شكل بيميا درمي رهبري نظريات تحليل با رو، اين

 كـه  هـستيد  عظيمـي  دانـشگاه  كننـدگان  اداره تنها حقيقت در شما«. باشد گري هدايت و
اداره كـل   (» دارنـد  وجـود  دانـشگاه  ايـن  در جامعـه  اقشار همه و مردمند آن دانشجويان

  .)121، ص 10/1/1362 بيانات سيما، و صدا هاي سياسي سازمان پژوهش
 هـاي  انديـشه  رفتـار،  بر تأثيرگذار دستگاه يك عنوان به سيما و صدا« :اي خامنه هللا آيت
 صـالح  و خيـر  جهـت  در جامعه هدايتگر بايد عمومي، فرهنگ و مذهبي عقايد سياسي،

  ).128، ص 5/7/1373 بيانات سيما، و صدا هاي سياسي سازمان اداره كل پژوهش( ».باشد



  31 ���� ...ها از ديدگاه رهبران انقالب اسالمي  نظريه هنجاري رسانه

 

 گفـتم كـه    را مطلـب  اين هميشه تلويزيون و راديو هب راجع اول از«: )ره(خميني امام
مركـز مـدارك    ( »شـود  مي اصالح امور از خيلي ، اين اصالح با و بشود اصالح بايد اينجا

  .)179ـ180 ص ،12 ، ج1386 ،فرهنگي انقالب اسالمي

  شده اصالح و گذشته صافي از :جامعه دسترسي نحوه

 ،دارند دسترسي رسانه به كه كساني ،بريره ديدگاه از ،رسانه هنجاري الگوي با متناسب
 سـوابق  و شـوند  گـزينش  ،ديگر عبارت به و باشند شده اصالح و گذشته صافي از بايد
   .شود بررسي هايشان خانواده و آنان

 متخـصص  كنيـد  فرض ولو مركز اين براي هستند مضر كه كساني« ):ره(خميني امام
 اينهـا بايـد كنـار      است، مضر صمتخص غير از بيشتر ضررش مضر، متخصص باشند، هم

 ،مركز مدارك فرهنگي انقـالب اسـالمي      . (بشود تصفيه وتلويزيون راديو هللانشاءا و بروند
 افراد كه است افراد يكي هست، شما بر كه چيزي آن بنابراين،« ).105 ص ،12 ج ،1386

ك مركـز مـدار   (» ... .بـشود  معلـوم  سوابقـشان  بـشود،  معلـوم  بايـد  بشود، شناسايي بايد
  .)85 ص ،16 ج ،1386 ،فرهنگي انقالب اسالمي

 رسـانه  عنوان تحت ،1 جدول در مستقل ستون يك ارائه با است شده سعي پايان در
 جهـت  در گـامي  آن، اصـلي  هـاي  مؤلفه تدوين و تفكيك با و رهبري ديدگاه از مدار آرمان
  .شود برداشته اسالمي انقالب رهبران ديدگاه از ملي رسانه مطلوب هنجاري الگوي تبيين

   يريگ جهينت

 هـاي  رسـانه  خـصوص  در شـده  مطـرح  هنجاري ي ها نظريه انواع به كلي ينگاه از پس
 بـر  و شـد  اشـاره  يـك  هـر  نظر مورد ياصل يهنجارها و مختصات از يبرخ به ،يجمع

 حـوزه  در ياسـالم  انقـالب  رهبران يآرمان رسانه هنجاري هاي ديدگاه لفه،ؤم 25 اساس
 و) ره (خمينـي  امـام  ،ياسـالم  انقـالب  رهبر دو سوي از كه سخناني انيم از ،ساختاري
ـ ا) 1386 تـا  1357 هـاي  سال بين (انقالب پيروزي از پس يا خامنه هللا تيآ حضرت  رادي

  .گرفت قرار يبررس مورد بود، شده
بيني ارتبـاطي مطـرح شـده     ها بر اساس جهان هاي هنجاري رسانه نظريه،  1در جدول   

  ).1386باهنر، (است 
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  ارتباطي بيني جهان پايه بر ها رسانه هنجاري هاي نظريه ـ1 جدول
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و  16قرون  اقتدارگرا
  انگلستان17

فلسفه قدرت 
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 مدار انسان
دار فردگرا

يام
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ت رشد گريز
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ده گرا كثرت
تو
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 سكوالر
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بـا تكنيـك و     مدار ار ديـدگاه رهبـري و          ، با ارائه معيارهاي رسانه آرمان     2در جدول   
هاي اصلي آن، گامي در جهت تبيين الگوي هنجاري مطلوب رسانه ملي از               تدوين مؤلفه 

  .ديدگاه رهبران انقالب اسالمي برداشته شده است

  الگوي آرماني هاي هنجاري و ـ هنجارهاي ساختاري در نظريه2جدول 
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تاحدي  كامالً عمودي تاحدي افقي تاحدي افقي كامالً افقي افقيـ عمودي جهت ارتباط 1
 عمودي

 كامالً عمودي

 بازار  مدرسه،دانشگاه نقش اجتماعي 2
بازار 

 شده كنترل
بلندگوي 

 قدرت
بلندگوي 

 قدرت
ابزار كسب و 

 تجارت
 غاتابزار تبلي

وحدت در عين  محتوا 3
 كثرت

منفعل قابل 
 تغيير

تاحدي فعال، 
 گرا كثرت

تاحدي فعال، 
 گرا وحدت

كامالً فعال، 
 گرا وحدت

 تقريباً منفعل تا
 گرا حدي كثرت

فعال 
 گرا وحدت

استقالل  4
 اي حرفه

حدود قانون  در
 مصلحت نظام و

 حدي تا نسبتاً كامل هيچ نسبتاً كامل كامل كامل

 تقابل 5

هاي   ارزش:لفا
 ـ  اسالمي

انقالبي در برابر 
اهداف استكبار 

  جهاني
 اميدبخشي :ب

در برابر 
  اميدزدايي

   آموزندگي : ج
 در برابر انحراف

آزادي 
مخاطب عام 
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 مخاطب

مسئوليت 
اجتماعي 

 آزادي
 دولت آزادي  آزاديتوسعه

سودآوري 
 آزادي

منافع حزب 
 آزادي

  كاملتقريباً  هيچتقريباً كامل تاحدي هيچ هيچ كامل ميزان كنترل 6

حين و  پيش، نظارت 7
 پس از انتشار

 پيش از انتشار پس از انتشار پيش از انتشار پيش از انتشار پس از انتشار پس از انتشار
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دولتي  دولت  كمك خودگردان خودگردان دولتي هزينه 8
 خصوصي

سودآوري 
 تجارت

كمك حزب، 
 عمومي

 مالكيت 9
متعلق به نظام 

جمهوري 
 اسالمي

خصوصي، 
 سهامي

خصوصي، 
 سهامي

  دولتي، 
 سهامي

 ،دولتي
 خصوصي

 خصوصي

دولتي، 
عمومي، 

خصوصي، 
 سهامي

كراسي ودم قيهواليت ف سياست حاكم 10
 غربي

كراسي ودم
 غربي

كراسي ودم
كشورهاي در 

 حال توسعه
كراسي ودم استبدادي

 غربي

بيشتر 
سوسياليستي، 
 بلوك شرقي

11 
تصور رسانه از نقش 

 خود
 ابزار آموزشي و

 سازي انسان
 كننده توزيع

كننده،  توزيع
 محقق

 مفسر كننده توزيع مفسر مفسر

12 
دسترسي به 

 رسانه

همه اشخاص 
 و متعهد فهيم

 به اسالم و نظام
 هر كس بتواند

هر كس 
چيزي براي 

 گفتن دارد
 عامالن توسعه

وابستگان به 
 اعضاي حزب هر كس بتواند قدرت

 گرا حزب سودگرا گرا اقتدار مدار توسعه مدار جامعه فردمدار  ايرانيـ اسالمي حاكم  فرهنگ 13

 خطوط قرمز 14
ضديت با اهداف 

 نظام اسالمي
، افترا، تهمت

 انگيزي فتنه

ناديده گرفتن 
جدي حقوق 
خصوصي و 

هاي  ارزش
 اجتماعي

استبداد 
داخلي، سلطه 

 خارجي

ساختار 
سياسي و 

 قدرت

حريم افراد و 
حريم 

 خصوصي

حزب و 
رهبران نظام 

 آن

داري  سرمايه داري سرمايه داري سرمايه المال بيت اقتصاد حاكم 15
 شده كنترل

داري  سرمايه
 شده كنترل

 سوسياليستي يدار سرمايه

16 
وجه تفاوت 

 اصلي

داراي مسئوليتي 
بزرگ براي 

خدمتگذاري در 
جهت اصالح 

 جامعه

ابزار انتقاد از 
دولت و 

پرداختن به 
ساير نيازهاي 

 اجتماع

مسئوليت 
اجتماعي از 
درون و در 
غير اين 

صورت نظارت 
 از بيرون

محور و  توسعه
معيار و مدار 

 همه چيز

كنترل شديد 
ه رسانه ب

 بازوي عنوان
 قدرت

رسانه هم 
مانند ساير 
ابزارها در 

جامعه، وسيله 
سودآوري 

 است

ابزار تأثيرگذاري 
هاي  سياست

دولت ولو اينكه 
در مالكيت 
 دولت نباشد

 اهداف 17

 سازي و انسان
ها  تحقق سياست

مصالح نظام  و
جمهوري 
 اسالمي

رساني،  اطالع
 سازي سرگرم

 كشف حقيقت

رساني،  اطالع
 سازي سرگرم

عرصه به 
بحث كشيدن 

 مجادالت

دستيابي به 
هاي  اولويت

توسعه، 
 رساني اطالع

خدمت به 
دولت و 
پيشبرد 

هاي  سياست
 آن

 درآمدزايي
كمك به 

استمرار اقتدار 
 حزب
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 شناسي انسان 18
  فرزانه،
  انقالبي،
 متدين

آزادي مطلق، 
 جو حقيقت

آزادي 
مشروط، 

جو،  حقيقت
 جو سود

  آزادي
  مشروط

آزادي 
مشروط، 

 كودك نابالغ

آزادي كامل و 
 سودجو

قابل انعطاف، 
خودي خود  هب

  غيرمهم، 
نيازمند رهبري

19 
ريشه 

 گيري شكل

پس از انقالب 
  اسالمي در 

   و 1357
تشكيل جمهوري 

  اسالمي 
 در ايران

 1688پس از 
مريكا و ادر 

انگليس و 
سپس جاهاي 

 ديگر

قرن بيستم در 
 مريكاا

پس از جنگ 
دوم جهاني، 

 يونسكو

 17 و 16قرن 
 در انگليس

قرن نوزدهم 
رشد صنعت و 

 تجارت

تفكر 
ماركسيستي 
لنينيستي با 
تركيبي از 

تفكرات هگل، 
  روسيه19قرن 

ميزان تعهد به  20
 نابعم

حدي  تا تعهد بي تعهد بي كامل
 متعهد

حدي  تا كامل
 متعهد

 تقريباً كامل

21 
نحوه دسترسي 

 جامعه
 از صافي گذشته و

 شده اصالح
مستقيم با 

 مستقيم صافي
بدون كنترل 

 جامعه
بدون كنترل 

 جامعه
مستقيم 

 مشورتي اصالح شده

 كل جامعه و سودبرندگان 22
 جهان اسالم

صاحبان  گروهي خاص  جامعهكل كل جامعه گروهي خاص
 رسانه

 گروهي خاص
 )حزب(

23 
هاي  ارزش

 خبري

  هدفمند، الزم، 
   و مفيد

   به هنگام در
  راستاي اسالم

 انقالب  و

مصالح 
 اجتماعي

هاي  اولويت
 توسعه

  مصالح 
 دولت

  مصالح 
 مالكان

  مصالح 
  حزب

بازار آزاد  از طريق قانون نحوه كنترل 24
 افكار، دادگاه

ي، افكار عموم
رفتار مخاطبان، 

 اي افكار حرفه

سانسور، 
 سوبسيد

  سانسور
  ابزارهاي

كنترلي مانند 
 آگهي، امتياز

هاي  كمك
 مالي مالكان

سانسور، 
 سوبسيد

  آموزش اصالح رابطه با جامعه 25
 هدايت

اجبار،  منفعت  اجبار حدي اجبار تا منفعت منفعت
 هنجاري
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  نوشت پي

 و قواعـد  چـارچوب  در هـا  رسـانه  آزادي بـر  مبنـي  اسـالمي،  يجمهور بنيانگذار كلي اعالم به نظر. 1
 سـازمان  هـاي  برنامـه  اصـول  و كلـي  مـشي  خط قانون به گذرا نگاهي محترم خوانندگان است الزم قوانين،

 اسـالمي  شوراي مجلس در يك و هزاروسيصدوشصت  يك سال در كه ايران اسالمي جمهوري صداوسيماي
 وپنج شصت و مقدمه بر مشتمل قانون اين. بيندازند است، رسيده باننگه محترم شوراي تأييد و تصويب به

  ).20ـ28 صص ،1382  صداوسيما،سازمان مقررات و قوانين مجموعهبه  ك رـ. (است تبصره يك و ماده
 مرجـع  باالترين سوي از بايد قانون طبق اسالمي جمهوري فرهنگي سياست اصول اينكه به توجه با. 2
 و اهـداف  تواننـد  مي گرامي خوانندگان است، فرهنگي انقالب عالي شوراي عهده بر مهم اين و شود تعيين
 گرفته قرار بررسي و بحث مورد متعدد جلسات طي كه را ايران اسالمي جمهوري فرهنگي سياست اصول

 رسـيده  نهـايي  تـصويب  بـه  فرهنگي انقالب عالي شوراي 288 جلسه در 2/5/1371 تاريخ در نهايت در و
 ).12ـ26 صص ،1371 ،اسالمي جمهوري فرهنگي سياست اصول به ك رـ. (كنند همطالع ،است

با عنايت به نظر مقام معظم رهبري مبني بر درست بودن قانون ممنوعيـت بـه كـارگيري تجهيـزات                 . 3
 23/11/1373 قانون مصوب    توانند براي كسب اطالعات بيشتر به       ، خوانندگان گرامي مي   دريافت از ماهواره  

 از مـاهواره    كـارگيري تجهيـزات دريافـت       نامه اجرايي قانون ممنوعيـت بـه           اسالمي و آيين   مجلس شوراي 
  صداوسـيما،  مجموعه قوانين و مقـررات سـازمان      به  ك    رـ. ( هيئت وزيران مراجعه كنند    9/1/1374ب  مصو

 ).315ـ317صص  و 410ص  ،1382
ش تـأمين هزينـه سـازمان،       هـاي رو    هاي مختلف اين پـژوهش در زمينـه         با توجه به اينكه در بخش     . 4

انـد، بـه    و مقام معظـم رهبـري بيانـاتي را فرمـوده    ) ره(ها و تشكيالت مختلف، امام خميني     مالكيت، هدف 
توانند براي كسب اطالعات بيـشتر، كليـات اساسـنامه             خوانندگان گرامي مي   ،جهت تطابق با بيانات رهبري    

  ).1382،  صداوسيماموعه قوانين و مقررات سازمانمجبه ك  رـ. (سازمان را در اين زمينه مطالعه فرمايند
مـورد نظـر اسـالم و    » انسان«هاي  با توجه به اينكه باالترين مرجع براي تعريف و بازشناسي ويژگي       . 5

توانند ديدگاه مطرح شده در مـورد انـسان را            انقالب، شوراي انقالب فرهنگي است، خوانندگان گرامي مي       
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