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اقتصاد سیاسي

آنتوان "است که « علم اقتصاد»اقتصاد سیاسی، نام سنتی •

اندیشمند ( Antoine De Monthchretien" )دومونکرتین

ین فرانسوی، نخستین بار آن را، عنوان کتاب خود قرار داد و با ا

اد ابداع، بر اهمیت قاطع فعالیت های تولید و مبادله کاالها در ابع

(.11، ص 1375مون بار ، یر)جامعه تاکید کرد 

یر اقتصاد سیاسی، همانند هر دانش اجتماعی دیگر، نمایی از تفس•

واقعیت عینی و محسوس جامعه است و برای درک ماهیت اقتصاد

سیاسی، همه ی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

.جامعه و کنش متقابل این نهادها باید مورد توجه قرار گیرند



یستاقتصاد سیاسی و ساختارگرایان مارکس

ولید و اقتصاد سیاسی بر پایه این فرض استوار است که ت•

توزیع فرهنگ متناسب با ویژگی های نظام اجتماعی و

بین از این نظر. مبتنی بر شیوه تولید سازماندهی می شود

هواداران اقتصاد سیاسی و مارکسیست های ساختارگرا

یاسی در حالی که تاکید اقتصاد س: تفاوتی عمیق وجود دارد

سانه بر فرآیندهای اقتصادی و سیاسی مالکیت و کنترل ر

هاست، ساختارگراها بر فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی

د قدرت ایدئولوژیک و هژمونیک در متون رسانه ای تاکی

.  می کنند



اسیتفاوت دیدگاه استوارت هال و اقتصاد سی

هال با دنبال کردن مفاهیم ایدئولوژی و هژمونی در صدد •

پاسخی برای این موضوع است که چگونه ایده ها و ارزش 

در متون رسانه ای مانند ( نخبگان حاکم)های فرهنگ مسلط 

ن اما هواداران اقتصاد سیاسی بر ای. اخبار رمزگذاری می شود

ژیکی، بدون نکته تاکید می کنند که این فرآیند بازتولید ایدئولو

وزیع می تحلیل بافت و زمینه اقتصادی که متن در آن تولید و ت

بل شود و فشار ها و الزام هایی که این بافت اعمال می کند، قا

ئولوژی پس کسانی مانند هال بر مفاهیم فرهنگی اید. فهم نیست

ید می و هواداران اقتصاد سیاسی بر مفاهیم اقتصادی قدرت تاک

.کنند



اقتصاد سیاسی به معنای گسترده

عه اقتصاد سیاسی به معنای گسترده عبارت است از مطال•

تولید روابط اجتماعی به ویژه روابط قدرت که بطور متقابل

اد از نظر اقتص. و توزیع و مصرف منابع را شکل می دهد

ادین و سیاسی رسانه مناسبات قدرت نیروها و فرآیندهای بنی

مورد تعیین کننده در بازار باید در تحلیل های ارتباطاتی

.  توجه قرار گیرند



تعریف مك كوئیل

مراد از اصطالح قدیمی نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها، مشخص کردن »•
ادی آنها ره یافتی است که بیش از محتوای ایدئولوژیک رسانه ها بر ساخت اقتص

تصادی، تاکید دارد و با پذیرش وابستگی ایدئولوژی به زیربنای اق( رسانه ها)
ا و تحقیقات را به سوی تحلیل تجربی ساختار مالکیت و مدیریت رسانه ه

از این نقطه نظر، نهاد رسانه  را باید . می دهدعملکرد نیروهای بازار سوق
ویژگی .بخشی از نظام اقتصادی دانست که البته پیوندی با نظام سیاسی دارد

ا حد ت،غالب معرفتی را که رسانه برای جامعه و درباره ی جامعه تولید می کند
برای تحت شرایط فشار)زیادی می توان با ارزش مبادله انواع گوناگون محتوا 

یرندگان و همچنین با منافع پنهان اقتصادی صاحبان و تصمیم گ( گسترش بازار
این منافع، بر لزوم سودآوری فعالیت رسانه ای و سودآوری. آن توضیح داد

سایر بخش های تجارت به عنوان نتیجه ی  گرایش ها و فرایندهای انحصاری
«  مربوط می شودادغام افقی و عمومی ناشی از آن



اقتصاد سیاسیهاي زیر مجموعه
ر تاثیر دیدگاه های مارکسیستی؛ که با وجود اختالف نظر شدید بین آنها، همه ب-•

.  تعیین کننده اقتصاد بر سیاست تاکید می کنند

ی محوری همه آنها، پذیرش اصل قضیه. نظریه های مربوط به وابستگی-•
العات در وابستگی به دلیل روابط نامتقارن و توزیع نابرابر قدرت، ثروت و اط

.بین کشورهای مختلف است

کشورهایی این دیدگاه، بیشتر به تشریح. نظریه های مبتنی بر اقتصاد رانتی-•
محصولی طور کلی مبتنی بر اقتصاد تکمی پردازد که فروشنده نفت خام و به

.هستند

تصاد کشورهای دیدگاه دیگر، دیدگاه پوپولیستی است که بیشتر برای تشریح اق-•
.  آمریکای التین از آن استفاده می شود

« فاهر»و باالخره دیدگاه نئوکالسیک است که معتقد است بعد از اقتصاد، -•
این دسته سعی می کنند مفاهیم اصلی و چهارچوب های نظری . مطرح است

. رندخودشان را با استفاده از تجربیات اقتصاددان های طرفدار رفاه به دست آو
ظر رفتارهای اقتصادی دولت ها را تفسیر کنند، وضعیت عدم تعادل را در ن

بگیرند و حالت های غیر رقابتی را هم در تحلیل خود وارد  کنند



شاخه های اقتصاد سیاسی

:مسکو و لین به دو رویکرد اقتصاد سیاسی قائل اند•

ینگ، با صاحبنظرانی مانند پیتر گولد)رویکرد اروپایی •

(نیکالس گارنهام و گراهام مرداک

مان، با صاحبنظرانی از قبیل ادوارد هر)رویکرد آمریکایی •

(نوآم چامسکی، داالس اسمیت، و هربرت شیلر



در حوزه ی تحلیل های اقتصاد ل عمدهائمس

سیاسی ارتباطات

ندهای ارتباطات، به ویژه تکنولوژی های ارتباطی چه نقشی در فرای•
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کنند؟ 

نقش چه کسی یا چه کسانی ارتباطات را کنترل و هدایت می کنند و•
قدرت و مالکیت در این فرایند چیست؟ 

نقش صنایع فرهنگی و ارتباطی در جوامع معاصر چیست؟ •

حکومت چگونه از ارتباطات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود •
استفاده می کند؟ 

تولیدات و محصوالت ارتباطی تا چه حد در جهت اهداف فرهنگی•
صورت می گیرد؟ 

؟نقش اقتصاد در بخش های مختلف ارتباطات به چه صورت است•



ر رتباطات، به ویژه تکنولوژی های ارتباطی دانقش 

فرایندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

ا دگرگوني روش هاي بازاریابي جهاني در چند دهه اخیر ب•

. تکامال همبستگی داشته اس« جامعه مصرف گرائي»رشد 

رسانه ها در بستر جهانی شدن محدود به مرزهای ملی نمی

دامنه حضور رسانه ها و ترویج مصرف گرایی از. شوند

دید گردانندگان شركت هاي فراملي و جهاني، فراسوي 

ویج مرزهاي نژادي، جغرافیائي و سنتي است و بر پایه تر

عاداتی مانند خرید، خوردن، آشامیدن، سیگار كشیدن، 

گي راندن اتومبیل و پوشاك و لوازم و احتیاجات دیگر زند

.استوار است



نه هاشیوه های تاثیرگذاری شرکت ها بر رسا

قدرت و حضور رسانه ها بواسطه خصوصی سازی و )•

(جهانی شدن اقتصاد شدیدا افزایش یافته است

ت های تولید مستقیم فرآورده های فرهنگی توسط شرک–1•

مطبوعات، سینما، رادیو تلویزیون، )عظیم رسانه ای 

...(انتشارات، موسیقی، مد و 

ه تاثیرگذاری از طریق دادن آگهی و حمایت از فرآورد-2•

(sponsorship)های رسانه ای خاص 



توزیع و مصرف رسانه ها

ه از به عنوان مثال، چند سال قبل آگهي تبلیغاتي منتشر•

طرف اداره روابط عمومي مجله تایم چاپ آمریكا 

مشخصات خوانندگان خود را در سطح جهاني این طور 

و (در سراسر دنیا)میلیون خواننده تایم 24»: خالصه كرد

موارد اشتراك آنها به مراتب بیش از هر یك از آنان با 

درآمد باال، آموزش و پرورش : هموطنان خودشان است

این . خوب، مسئولیت هاي مهم شغلي، حرفه اي، و دولتي

كیل خوانندگان یك جامعه مرفه و بانفوذ بین المللي را تش

« .مي دهند



اتنقش اقتصاد در بخش های مختلف ارتباط

" ای اُ ال ـ تایم وارنر"های شرکت به عنوان مثال فهرست دارایی•

(AOL-Time Warner ) صفحه 10بیش از 2000در سال

.گرفتکمپانی مستقل وتوابعشان را دربرمی292بود و 



قدرت اقتصادی والت دیسنی

هایای آمریکا، دارایی، دومین غول رسانه"والت دیسنی"کمپانی •

مجله، شبکه 17بنگاه انتشاراتی، 8: عظیمی دارد از جمله

مورد آن 5که )اش ایستگاه تلویزیونی10با ABCتلویزیونی 

همگی درصدر )ایستگاه رادیویی 30، (درصدر جدول بازارند

کانال 13کانال تلویزیونی،11، (هاترینجدول پرمخاطب

گروه موسیقی، یک 5سایت اینترنتی،17المللی،تلویزیونی بین

پارک تفریحی و 15، "آناهایم آنجلز"چهارم سهام تیم بیس بال 

ید ای که در زمینه تولهای تابعهخطوط تفریحی دریایی، شرکت

فروشگاه خرده فروشی 100اند، بیش از محصوالت اینتراکتیو فعال

مخصوص محصوالت دیسنی در سراسر آمریکا، بخشی از سهام 

...، و "باس"شرکت نفتی 



1قدرت اقتصادی و رسانه ها 

ه در در کتابش عنوان کرد ک" بن بگدکیان"1990در سال •

یت شرکت بزرگ، کنترل بخش اعظم فعال46، 1981سال 

یی های سینماها وفیلمها، مجالت، تلویزیون، کتابروزنامه

با ها در مقایسهامروزه این رسانه. را در اختیار خود داشتند

یی که هاکنند ولی تعداد غولگذشته درآمد بیشتری ایجاد می

46سازند، از بخش اعظم این درآمد را نصیب خود می

. شرکت تقلیل یافته است23شرکت به 



2قدرت اقتصادی و رسانه ها 

ای شرکت با گستره5"نویسد وی می2004چند سال بعد در سال •

اره ها و خصوصیات یک کارتل ادجهانی که با بسیاری از ویژگی

ها، مجالت، انتشارات و شوند، صاحب اکثر روزنامهمی

ویزیون در های رادیو و تلاستودیوهای تولید فیلم سینمایی و ایستگاه

والت "، "تایم وارنر: "این پنج شرکت عبارتند از" اندایاالت متحده

"  وایاکام( "News Corporation" )نیوزکورپوریشن"، "دیسنی

تر ظاهراً انحصارات فشرده و فشرده. در آلمان" برتلزمان"و 

ه های آمریکا کگردانندگان رسانه" بگدیکیان"شوند و به قول می

احتیاج به یک سالن باله در یک 1983برای جمع شدن در سال 

!، احتیاج به یک باجه تلفن دارند2003هتل متوسط داشتند، در سال 



3قدرت اقتصادی و رسانه ها 

مایه طبیعی است که مالکیت از طرح ادعا علیه صاحبان سر•

این مثال های بیشماری نیز در. در رسانه جلوگیری می کند

ای به این ترتیب استاندارد دوگانه. باره قابل ذکر است

های کاریها وکمها به کوتاهیرسانه: شودحاصل می

البته در چارچوب)دهند نهادهای دولتی حساسیت نشان می

های به همان اندازه مهم در اما به کوتاهی( حفظ نظم موجود

ی بخش خصوصی حساس نیستند؛ به ویژه زمانی که پا

.  آیدهای اقتصادی کشور به میان میبنگاه



4قدرت اقتصادی و رسانه ها 

کامالً های بزرگ نیزدر نظر داشته باشیم که منافع کمپانی•

به عنوان. درهم تنیده شده و مشترکات زیادی با هم دارند

کلمبیا "مثال براساس مطالعات آرون موور که در 

منتشر 2003شماره آوریل ـ مارس " ژورنالیزم ریویو

، "دیسنی"، "نیوزکورپوریشن"های شده، در شرکت

درصد مدیریت مشترک وجود 45" تایم وارنر"و " وایاکام"

ای در ای رسانهمجموعه عظیم و چندمنظوره5دارد و 

 Joint" )گذاری مشترکسرمایه"مورد 141مجموع 

Venture )دارند.



5قدرت اقتصادی و رسانه ها 

ای به بازیگران اصلی در قدرت بزرگ رسانه5این •

ای انههای رسبنگاه. اندتغییرات سیاسی کشور تبدیل شده

.  انددههمیشه از قدرت تأثیرگذاری بر سیاست برخوردار بو

5اما این . البته این موضوع در طول تاریخ تازگی ندارد

ابقه بنگاه برتر از قدرتی برخوردارند که در طول تاریخ س

پارچگی های جدید و یکآوریاین قدرت را فن. ندارد

. شان به ارمغان آورده استاهداف سیاسی



قدرت رسانه ای و قدرت سیاسی

ون، انباشتن مستمر قدرت در دنیای خبر، رادیو و تلویزی•

قدرت های سینمایی به آنان اجازه انباشتمجله، کتاب و فیلم

رهبران سیاسی و احزاب. مستمر را در سیاست داده است

های خبری بر رأی مردم و انتخاب دانند که رسانهمی

ر ای بیشتهرچه قدرت رسانه. سیاستمداران تأثیر دارند

تر های ملی بیشباشد، نفوذش بر سیاستمداران و سیاست

همه سیاستمداران محتاط و دوراندیش نیز با تمایالت. است

ان کنند و رویکردشهای عظیم با احتیاط رفتار میبنگاه

.ستهای قدرتمند توأم با تکریم و احترام انسبت به رسانه



یک پدیده قابل تامل: روابط عمومی ها

هدف اصلي بنگاه هاي روابط عمومي، نفوذ در افکار عمومي •

.  اعتماد سازي براي روابط عمومي ها شرط حیاتي است. است

آنها ظاهرا براي جلب شهروندان در امور خیریه و اجتماعي، 

ولیت مسئ»فرهنگي و آموزشي شركت مي كنند و تا مي توانند از 

اما نکته اي که در این میان. خود صحبت مي كنند« اجتماعي

جاي سوال دارد ارزش هاي اخالقي و حرفه اي حاکم بر 

آیا . عملیات و روش هاي بین روابط عمومي و رسانه هاست

واقعا موتور محرک روابط عمومي ها مسئولیت اجتماعي و 

، اخالقي بوده است یا سوداگري شخصي، سازماني، سیاسي

حزبي و ایدئولوژیك؟ 



ابزارهای روابط عمومی ها
روابط عمومي خود رسانه نیست و به تنهایي و بدون همکاري با•

ند از این رو مي توان. رسانه ها نمي تواند به هدف خود دست پیدا کند

.نبض اقتصاد رسانه ها را به راحتي در دست بگیرند

درصد محتویات یك 40یك مطالعه تحقیقي نشان مي دهد كه •

روزنامه معمولي آمریكا، از طریق اخبار و مطالب منتشره از طرف

1980پیش از آن در سال . بنگاه هاي روابط عمومي تأمین مي شود

یا میالدي یك مقاله پژوهشي در مجله روزنامه نگاري دانشگاه كلمب

وال "درصد مطالب مندرج در 50در آمریكا گزارش داد كه 

ي ، نشریه نخبگان اقتصادي و بازرگاني و مال"استریت ژورنال

ایاالت متحده، فرستاده  هاي شركت هاي روابط عمومي است كه اغلب

.به طور كامل درج مي شود



1روابط عمومی ها و رسانه ها 

معموالً مدیریت رسانه در غرب سعي دارد كه از نظر •

روزنامه ها در كل. اداري، قسمت خبر را از تبلیغ جدا كند

ریت داراي سه قسمت خبر، تبلیغ و بازاریابي، فني و مدی

12در آمریكا اگر روزنامه اي قرار باشد صبح در . هستند

د چند صفحه چاپ شود، اول قسمت تبلیغات تصمیم مي گیر

صفحه را در اختیار آگهي هاي روابط عمومي قرار دهد و 

تند این سردبیرها هس. آنچه كه باقي ماند قسمت خبري است

.  كنندکه تصمیم مي گیرند چگونه صفحات باقي مانده را پر



2روابط عمومی ها و رسانه ها 

اما نكته مورد توجه این است كه تا چند  سال گذشته هیچ•

. روزنامه اي در آمریكا در صفحه اول خود تبلیغات نداشت

از جمله . ولي اخیرا این روند تغییر كرده است

نیویورك  "روزنامه هایي كه مبادرت به این كار كردند

آنها تبلیغي براي بازي هاي ورزشي در .بود" دیلي  نیوز

 Wall"  وال  استریت ".صفحه اول خود قرار دادند

street بلیغات زماني كه ت. نیز بعداً از این پدیده تقلید كرد

االتر در صفحه اول قرار مي گیرد، قیمت آن نیز به مراتب ب

.مي رود



روابط عمومی ها و روابط قدرت

مي از جنبه سیاست گذاري، كارشناسان حرفه اي روابط عمو•

موظف هستند كه با مدیران ردیف اول مؤسسات و 

سازمان ها و بنگاه هایي كه با مسائل مهم اجتماعي، 

اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و نظامي سروكار دارند، 

ه مشاوره كرده، آنها را از عواقب نامطلوب فعالیت خود آگا

.سازند



قدرت اقتصادی روابط عمومی ها

شركت جهاني و فراملي روابط عمومی دنیا 100دارائي •

400تریلیون و 3میالدي در حدود 1992در سال 

وت گرچه آمار دقیقي از ثر. میلیارد دالر تخمین زده مي شد

و دارائي همه این شركت هاي جهاني موجود نیست، ولي با 

توجه به تورم اقتصادي و مالي دهه گذشته مي توان حدس

زد كه ارزش و درآمد اینگونه شركت ها چندین برابر 

.  افزایش یافته است



فعالیت و عملیات شركت ها و بنگاه هاي 

1آمریكایي و جهاني روابط عمومي 
:تبسیار وسیع اسدایره ي فعالیت و عملیات این شركت ها •

ت یكي از بنگاه هاي بزرگ روابط عمومي دنیا س« هیل و نولتون»•

كه اداره ی مركزی آن در آمریكا قرار دارد و شعبه هاي مختلف آن 

ز مغز این بنگاه ادعا مي کند، ا. در نقاط دیگر جهان فعالیت می کنند

یار مصرف كنندگان اطالع دارد و با ارتباطات قدرتمندي كه در اخت

ه دارد مي تواند با ابزار رسانه ها آن را كنترل مي كند؛ به گونه اي ک

هر موقع و در هر مكاني كه :  "در اساسنامه ي آن آمده است

یق ما مشتریان ما به این قدرت احتیاج داشته باشند مي توانند از طر

به آن دسترسي پیدا كنند؛ در حوزه هاي تخصصي، در مبارزات 

جهاني، در سالن هاي دولت ها، در مراكز مالي، و در مغز مصرف 

."كنندگان در همه جا



1« هیل و نولتون»

ر در تعریف امو« هیل و نولتون»در قرن بیست و یكم، •

عمومي و روابط عمومي تجدیدنظر كرد و آن را مجدداً 

ان خود برآنیم تا احتیاجات مشتری: "... تعریف كرد و گفت

ش و به مشتریان خود بین. را در سراسر دنیا برآورد كنیم

لكرد افكار نوآور همراه با كارشناساني عمیق بدهیم تا با عم

أثیري بدون عیب، آن تأثیري كه انتظار داریم آفریده شود، ت

«.كه قابل ارزیابي است



2« هیل و نولتون»

را سپس این توانائي روابط عمومي خود« هیل و نولتون»•

در چارچوب بین المللي و جهاني مي گذارد و اعالم مي كند 

كار ما جهاني است و موفقیت ما با جلب افراد ماهر و»كه 

ما . گوناگون و افكار و فرهنگ هاي مختلف همراه است

كوشش خواهیم كرد كه این مجموعه كارشناسان خود را از 

ت ها بین نخبه ترین و باهوش ترین افراد كه از نژادها، ملی

«.و حرفه هاي گوناگون هستند فراهم كنیم



3« هیل و نولتون»

روژه در پ«  هیل ونولتون»بنگاه بین المللي روابط عمومي •

متی و بازاریابي عمومي این سنگ قی« الماس براي توسعه»

و تبلیغ برای آن در سطح جهاني از طرف دولت جمهوري 

وابط همین بنگاه ر. در آفریقا استخدام شده است" بوتسوانا"

در قاره آفریقا "اوگاندا"عمومي طبق قراردادي كه با دولت 

شور امضاء كرده است، براي ترویج تصویر بهتري از آن ك

ت در مورد انتقاداتي كه در چند سال گذشته در مورد سیاس

هاي حقوق بشر در رسانه ها منتشر شده، فعالیت دارد



1« بورسون مارس تلر»

یكي دیگر از ( Burson-marsteller)« بورسون مارستلر»•

هیل و »بنگاه هاي بزرگ روابط عمومي همانند هم ردیف خود 

و ، در توجیه عملیات كاربردي خود بر ابعاد جهاني«نولتون

مات ارائه خد. ما یك رؤیاي روشن داریم»: بین المللي تكیه دارد

با استاندارد طالئي براي مشتریان، براي مردم، سهام داران،

لملل در روابط بین ا« .خدمات جهاني با یك فرهنگ تك و یگانه

یر را و در جهاني كه مسئله فرهنگ بزرگترین دگرگوني و تأث

در امور اقتصادي، سیاسي و نظامي گذاشته است؛ این 

بنگاه هاي بزرگ روابط عمومي خود را مردم شناس و 

.فرهنگ شناس معرفي مي كنند



2« بورسون مارس تلر»

ر د« بورسون مارس تلر»براي مثال بنگاه روابط عمومي •

در سال . توسعه توریسم كشور مكزیك نقش مهمي دارد

رد میالدي این بنگاه طبق قراردادي مأموریت پیدا ك2004

ي تا امور تبلیغاتي سنگاپور و هنگ كنگ را در بیمار

اداره كند و در همین سال به سمت مشاور دولت « سارس»

.  روماني در امور رسانه، اطالعاتي و ارتباطي انتخاب شد

قرارداد « بورسون مارستلر»یك سال قبل از آن 

دوستانه ترین و »انگاره سازي هنگ كنگ را به عنوان 

دن كه با نیویورك و لن« مستقل ترین شهر معامالتي چین

رقابت مي كند، امضاء كرد 



«وبرشند ویك ورلدواید»

وبرشندویك»بنگاه روابط عمومي بزرگ دیگر به نام •

:  ند، بعد جهاني كار خود را این گونه ترسیم مي ك«ورلدواید

داند به همكاري و تعامل فرهنگ ها پایبن( ما)مدیران بنگاه »

و ما در سراسر مرزها، قاره ها و حوزه ها و بخش هاي 

برای ( كگروه اینترپابلی) صنعت مشترك با شركاي دیگر 

«.حل مسائل بازاریابي فعالیت داریم

یا و امور تبلیغاتي و اطالعاتي دولت كلمب" وبرشندویك"•

.وزارت خارجه آن كشور را در آمریكا عهده دار است



Edelman"  ادل من"

میالدي در 1990در سال « ادل من»بنگاه روابط عمومي •

جنگ آمریكا با عراق براي بسیج افكار عمومي از طرف

2001دولت كویت استخدام شد و یك دهه بعد در سال 

شور میالدي متصدي ترویج تجارت و اقتصاد و توسعه ي ك

اردن را برعهده  داشت



Fleishman-Hillard"  فلشمن هیالرد"

فلشمن »یکی از ماموریت های شركت روابط عمومي •

کمک به دولت مصر در برنامه هاي جلب سرمایه« هیالرد

و كمك هاي خارجي از اروپا و كشورهاي عربي بوده كه 

همین شركت روابط عمومي . میلیاردها دالر ارزش دارد

ر مأموریت داشت تا چهره محبوب و مناسبي از نخست وزی

ژاپن در انتخابات اخیر آن كشور به وجود آورد



حوزه هاي تحلیل اقتصاد سیاسي رسانه

ل ویژگی اقتصاد سیاسی در حوزه ی فرهنگ و ارتباطات، تحلی•

لت از البته این به معنای غف. رسانه ها به ویژه در مرحله ی تولید است

ت؛ ، سایر مراحل، یعنی توزیع و مصرف در تولید سرمایه داری نیس

مان آر"، محقق انگلیسی و "نیکالس گارنهایم"اندیشمندانی مانند 

فرانسوی، بیش از همه به مرحله ی توزیع و مصرف " ماتالر

محصوالت فرهنگی پرداخته اند و آن را حساس ترین مرحله در 

با . دو مصرف در نظام سرمایه داری دانسته انفرایند تولید، توزیع

چارچوب اقتصاد سیاسی،»مدعی است که " فِِرد اینگلیس"این حال، 

لید فکری ما را از تجزیه و تحلیل مصرف به تجزیه و تحلیل تو

« منتقل می سازد



تصاد ویژگیهاي اقتصاد سیاسي و تفاوت آن با اق

:به معناي عام

كل نگري–•

تاریخيدید –•

موازنه بین موسسه هاي سرمایه داري و مداخله –•

عمومي 

اسي فراتر رفتن از مسائل فني و پرداختن به مسائل اس–•

اخالقي



كل نگري

نه، یک اقتصاد سیاسی نمی تواند محدود به تجزیه و تحلیل یک رسا•

ی چرا که فرض اساس. نهاد یا هر چیز دیگر، به صورت مجزا باشد

در اقتصاد سیاسی این است که رسانه های جهانی، همگی در یک 

نظامی که به گفته ی . نظام گسترده جهانی جمع  می شوند

متشکل از ماهواره های خبری، ( Enzensberger" )انزنس برگر"

یدئویی و تلویزیون رنگی، تلویزیون رله کابلی، کاست ها، نوارهای و

همه ی این اشکال جدید رسانه ها به طور مداوم، پیوندهای جدیدی را 

..  .چه با یکدیگر و چه با سایر رسانه ها مثل چاپ، رادیو، فیلم و 

تشکیل می دهند 



2کل نگری 

لیت یکی از اصلی ترین ویژگی های نظریه انتقادی آن است که ک•

به عبارت دقیقتر از نظر. جامعه را موضوع خود تلقی می کند

و کلیت مکتب انتقادی رابطه ای دیالکتیکی بین واقعیات پراکنده

اجتماعی وجود دارد که در نظریه های مسلط اجتماعی مغفول 

این موضوع در خصوص روش شناسی این . انگاشته می شود

از نظر مکاتب انتقادی به طور عام. نظریه ها خود را نشان می دهد

و اقتصاد سیاسی رسانه ها بطور خاص تضادها در ذات جامعه 

ضادها در حالی که مثال از نظر پوپر ت)قرار دارند و گریزناپذیراند 

از (. مظاهر کلیت اجتماعی نیستند و باید و می شود آنها را حل کرد

ی این منظر ضامن و پشتوانه شناخت فهم ضرورت تضاد و عقالن

.  دانستن آن است



موازنه بین موسسه هاي سرمایه داري و مداخله 

عمومي 
یت و بخشی از تحلیل اقتصاد سیاسی در حوزه ارتباطات به مسأله مالک•

انحصار رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی می پردازد؛ اما مالکیت و 
دگاه از دی. انحصار، پیامد اجتناب پذیر دیگری نیز دارد و آن سلطه است

ا، اقتصاددانان سیاسی، مالکان وسایل ارتباط جمعی عمدتاً شرکت ه
امات گروه ها و موسسات سودطلبی هستند که تنها تحت مقتضیات و الز

اندیشمند ( E .Hermann" )ادوارد هرمان"چنانکه . بازار عمل می کنند
کر آمریکایی خاطرنشان می سازد، کسانی که کنترل شرکت های غول پی

ی رسانه ها را بر عهده دارند و روابط شغلی ای با بانکداران سرمایه گذار
و تجاری دارند، اینها منابع اعتبارشان محسوب می شود و با خدمات 

بانکی و مشاوره، هم در مورد فرصت های خرید شرکت های رسانه ای و 
گر هم در مواجهه با تهدیدات ناشی از به دست گرفتن ابتکار توسط دی

ک بانک ها و سرمایه گذاران بنگاه ها مال. شرکت ها، به آنان کمک می کنند
که این سرمایه گذاران، نیرویی را تشکیل می دهند. سهام رسانه ها هستند

به یکپارچه کردن شرکت های رسانه ای در جهت راهبردهای بازار کمک
خواهند کرد



؟رایيساختار گیاابزارگرایي : اقتصاد سیاسي

انه چگونه دولت و گردانندگان اقتصاد از رس)ابزارگرایي•

ها براي اهداف خود استفاده مي كنند، و چگونه صاحبان 

....(رسانه ها استراتژي رسانه ها را تعیین مي كنند

.  تداین اعمال در ساختارهایي اتفاق مي اف)ساختار گرایي•

ا باید نشان داد كه چگونه ساختارهاي موجود این كنش ها ر

شكل مي دهد و چگونه این كنش ها ساختارهاي اساسي 

(جامعه را شكل مي دهد



سازمان های یااندرکاران حرفه ای رسانه ها-دست

آفرینیسود

بر اساس الگوی اقتصادی سیاسی، صاحبان و مالکان •
شرکت ها، به منظور هماهنگی و جلوگیری از دخالت آنچه

اید ، الزاماً ب(یعنی حکومت)که دست نامرئی نامیده می شود 
.  شندبا حکومت محل استقرارشان مشارکتی فعال داشته با
ایل بدین ترتیب طبق نظریات هرمان، کسانی که بر وس

اندرکاران حرفه ای -نه دست)ارتباط جمعی سلطه دارند 
ند هستآفرینی، بلکه سازمان های سود(مطبوعات و رسانه ها

ان این شبکه صاحب. که روابط نزدیکی با حکومت دارند
قدرت، اخبار و محتوای این رسانه ها را طوری گزینش 

می کنند که برآورنده ی نیاز اقلیت حاکم باشد 



ایدئولوژي یا سازمان اقتصادي

"  رابرت مرداک"و ( Peter Golding" )پیترگلدینگ"بر اساس نظریات •
(R. Murdock )تصادی و دو اندیشمند انگلیسی، یک پیوند حیاتی میان ابعاد اق

ه نقش ایدئولوژیکی تولید رسانه ها وجود دارد و نباید صرفاً با اهمیت  دادن ب
هان رسانه ها در گردش کاالهای اقتصادی، نقِش ایدئولوژیکی آنها از نظر پن

ر ارتباط با استدالل آنها نیز چنین است که تولید ایدئولوژی نمی تواند جز د. بماند
درستی پویش های کلی اقتصادی تولید رسانه ها و جبرهایی که اعمال می کنند به

این پویش های اقتصادی در سطوح. درک شود و قابل جداشدن از آنها نیست
 ها و گوناگون و درجات متفاوتی از شدت و ضعف، در بخش های متفاوت رسانه

در کلی ترین سطح، توزیع منابع. نیز شاخه های داخلی هر یک عمل می کند
.  اقتصادی، نقشی حیاتی در تعیین برد رسانه های موجود بازی می کند

ضرورت های اقتصادی بر شکل عمومی رسانه های موجود تاثیر می گذارد 



یافتن آثار یا مخاطب برای آثار هنری یافتن 

هنری برای مخاطبین
نیز در کشورهای سرمایه داری، به شرایط تولید در رسانه ها و صنایع فرهنگی•

، یعنی باید صرفاً به عنوان دنباله ی شرایط موجود در همه تولیدات سرمایه داری
هنر به در نتیجه از نظر اقتصاددانان سیاسی، تعریف. الزامات بازار، نگاه کرد

ود و پیروانش وج" لیویس"، آن طور که در اندیشه «هنرمتعالی و یکه»معنی 
«  یجمع»حتی به کار بردن واژه ی . داشت، مسلماً نسخه ای ایدئولوژیک است

در عبارتی مانند رسانه های جمعی و مخاطبان جمعی هم کارکرد ایدئولوژیک
برعکس، به نظر آنها، باید به ماهیت نهادهای فرهنگی و ارتباطی و . دارد

ها تاکید آن. به ویژه کارکرد آنها در نظام تولید و توزیع کاالهای فرهنگی پرداخت
مایه می کنند که در نظام سرمایه داری، موسسات فرهنگی نیز اسیر چنگال سر

ه هستند و به آنها همانند یک موسسه ی تجاری و سودآور نگریسته می شود ک
یافتن مخاطب برای آثار هنری است، نه یافتن آثار هنری برای هدف آنها 
مخاطبین



دهاقتصاد سیاسي و ارتباطات در دنیاي جهاني ش

هم رسانه ها و )، صنایع ارتباطات 1970از اوایل دهه ی •

وسایل ارتباط جمعی خبری و هم نرم افزارها و 

جزء...( سخت افزارهای کامپیوتری، ارتباطات راه دور و

اقتصاد »:ویلکینبه نظر. استشده الینفک اقتصاد سیاسی 

ین سیاسی، به روابط و ساختارهای قدرتی می پردازد که ب

نیروهای اجتماعی جهانی، اصول سرمایه داری جهانی و 

«  وجود دارد( دولت ها)نهادهای ژئوپولوتیک 





:فرضیات اصلي در اقتصاد سیاسي رسانه

تاستولید و توزیع رسانه ای ابزار تولید سرمایه داري•

برتري مالكان و صاحبان رسانه ها و تاثیر آنها بر •

گروههاي تابع

تسلط خاص و ایدئولوژیك رسانه ها براي حفظ وضع •

موجود و انقیاد طبقات مخاطبان



اقتصاد سیاسي رسانه

حاكمان، تصمیم گیرندگان، روابط : سازمان رسانه اي•

اقتصادي حاكم بر تولید

ایدئولوژي: فرآورده هاي رسانه اي•

مصرف رسانه اي، الگوها و عوامل موثر بر آنها: مخاطب•


