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 پیشگفتار

جامعه  مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش بسزایی درایجاد تحولت مثبت در

دارند. کارکرد رسانه هاي مکتوب حتی با ورود به عصر ارتباطات سریع پيدایش اینترنت و 

امروزه دولتهایی موفق ترند که با مطبوعات تعامل و  ماهواره هاي نيز غير قابل انکار است.

همکاري بيشتري دارند.بعبارتی مطبوعات آیينه ي تمام نماي جامعه محسوب می شوند. بسياري 

 رخدادها و تمایلت افراد جامعه در دریچه ي نگاه مطبوعات منعکس می شود.از 

 حال باید ببينيم در کشور آیا توانسته ایم این نقش را ایفا کنيم؟

آیا افراط و تفریط با نگاه سياسی در تمام ابعاد زندگيمان رسالت مطبوعاتی را که بر عهده 

 داریم تحت الشعاع خود قرار داده است؟

متاسفانه این مثال براي ما ایرانی ها صدق می کند. و این عدم تعادل در لبه لي صفحات 

مطبوعات ما نيز به چشم می خورد. پس یادمان باشد رسالت مطبوعاتی یعنی انعکاس اخبار و 

رویدادها و تحليل مسائل اجتماعی و اقتصادي یا حتی سياسی بدن در نظر گرفتن خواست طبقه 

نباید بدون توجه  -نقدي سالم و بدور از اغراض شخصی یا جناحی -نقد کرد باید ي خاص.

بهتر است بيشتردر گذشته شيوه برخورد با  به رسالت مطبوعاتی ار کنار کاستی ها نيز گذشت.

مطبوعات را بر پایه ي تعامل و همکاري قرار دهيم تا انشا اله با استفاده از ظرفيت جوانان خلق 

بهتر شناخته و با نگاهی کارشناسانه براي رفع رجوع آنها اقدامات لزم به  و پویا مشکلت را

 بدون. است مطبوعات آزادي ارتباطات، از خاصی نوع مهم هاي مولفه از یکی عمل آید.

 که کنند می فکر اشتباه به برخی. گرفت نخواهد شکل نيز موثر ارتباطات مطبوعات آزادي

 ضرورتی و است متوسط طبقه از خاصی بخش و روشنفکران مطالبه نوعی مطبوعات آزادي
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 زمينه توسعه حال در جوامع در ذهنيت این. کنند اقدام مطالبه این تامين در ها دولت که ندارد

 رو این از و هستند سواد کم یا سواد بی مردم از اي ملحظه قابل بخش که جوامعی ویژه دارد،به

 خود معيشت تامين درگير نيز اي عمده بخش و نيستند مطبوعات از مستقيم استفاده به قادر

 در را لزم فرصت هم اگر و دارند نامه هفته و روزنامه مطالعه براي کافی فرصت نه و هستند

 همراه تلفن جدید هاي نسل که هم الن. ندارند آن تامين براي کافی پول باشند، داشته اختيار

 سرایت نيز اقشار سایر به نيازي بی این کرده، بيشتر را اخبار و اطلعات به دسترسی و آمده

 مطالبه که شود می ناشی آنجا از مطبوعات، درباره نادرستی ذهنيتی چنين مشکل. است کرده

 برقرار موارد همه در لزوما اي معادله چنين که حالی در دانند، می آنان نياز با مترادف را مردم

 چيز آن تامين براي جامعه نياز ولی باشند، داشته اي مطالبه مردم است ممکن که چرا نيست،

 اکثریت اقتصادي مطالبه. کرد استفاده اقتصادي مثال از توان می مساله فهم براي.باشد دیگري

 جامعه اقتصاد اصلی نياز ولی. است اقتصادي رشد و بيکاري کاهش تورم، کنترل مردم، قاطع

 توجه گزاره این به مردم که حالی در. است انداز پس ایجاد و خارج یا داخل از سرمایه تامين

 رابطه پی در که نيستند اقتصادي متخصص خود عام معناي به مردم زیرا ندارند، خاصی

 بدون که داند می اقتصاددان یک ولی. باشند تورم و توليد و خارجی گذاري سرمایه

 در اي رابطه چنين .شد نخواهد تامين مذکور مطالبات از کدام هيچ توليد و گذاري سرمایه

 بر نظارت و فساد با مبارزه مردم عادي مطالبات از یکی. است تر پيچيده کمی اجتماعی مسائل

 ها رسانه آزادي بدون کارها این ولی است، عمومی امور در مشارکت و مجریان امور

 به است، واجب واجب، مقدمه قاعده حيث از مطالبات این تامين بنابراین. نيست پذیر امکان

 آزاد، هاي رسانه بدون اي جامعه که بود امکان این واقعا اگر .شود می تبدیل عمومی مطالبه یک

 جو مشارکت و آگاه نيز جامعه آن مردم و باشد حداقل در یا نباشد آن در فساد و یابد، توسعه
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 مطبوعات اینکه حداکثر نبود، آزاد هاي رسانه و مطبوعات بر ضرورتی صورت این در باشند،

 بدون که گفت توان می چه ولی. شد می تلقی خاصی قشر براي و تفریحات برخی مثل هم آزاد

 و انسجام و وحدت بلکه کرد، نخواهيم پيدا باثباتی سياسی وضعيت تنها نه آزاد، هاي رسانه

 و اجتماعی نظارت فرآیند تر مهم همه از و گرفت نخواهد شکل هم اجتماعی موثر مشارکت

 در فساد روزافزون رشد دلیل ترین مهم از یکی. شد نخواهد تکميل هيچگاه فساد با مبارزه

 این به باید هم فعلی دولت. شد آن دچار مطبوعات آزادي که بود ضعفی گذشته، هاي سال

 ولی. نيست ممکن فساد با مبارزه مطبوعات آزادي تامين بدون که باشد داشته ایمان گزاره

 آزادي این برابر در مطبوعات آیا چيست؟ مطبوعات آزادي از منظورمان که است این پرسش

 و گيري شکل و قوام به منجر که عوامل برخی ذکر به اینجا در داشت؟ نخواهند مسووليتی

 قواعد همين ذیل در هم مطبوعات مسووليت. کنم می اشاره شود می مطبوعات آزادي تثبيت

 مالکيت که وقتی تا. آنهاست مالکيت آزاد، هاي رسانه مهم عوامل از یکی. بود خواهد معنادار

 هاي رسانه عنوان به چيزي باشد، وصل عمومی هاي بودجه به آنها مالی منابع و دولتی ها رسانه

. بود خواهد نيز ها رسانه ميان رقابت وجود منزله به شرط این تحقق. داشت نخواهيم آزاد

 .است رسانه آزادي فقدان با مترادف اي زمينه هر در اي رسانه انحصار

 نيز نگاران روزنامه و اي رسانه فعالن از دولتی، مدیریت از خارج و مستقل نهادهاي وجود -

 طریق از باید تنها نه آنان کار بر نظارت. است مطبوعات آزادي دیگر مهم عنصر و رکن

 نگاران روزنامه اي حرفه نامه نظام نيز و آنان صنفی نهاد طریق از بلکه گيرد، صورت ها دادگاه

 .کند می کمک مطبوعات آزادي تحکيم به وضع این بشود، انجام باید

 همه براي توان نمی نيز لیتغيري و ثابت قانون. ندارد معنا قانون چارچوب در جز آزادي -

 قانون باید خود اجتماعی و اقتصادي توسعه سطح نسبت به اي جامعه هر. نوشت دنيا هاي رسانه
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 اصلحات تا باشد، آماده نيز لحظه هر و کند، اجرا و باشد داشته را آن با متناسب اي رسانه

 بر رسمی نظارت  .کند ایجاد آن در اي رسانه آزادي دامنه گسترش و بسط جهت در را مناسب

 و رسيدگی اتهامات به مدون قوانين براساس که صالح و مستقل هاي دادگاه طریق از جز قانون،

 هيات حضور با مطبوعاتی اتهامات مورد در ها دادگاه این. نيست پذیر امکان کند، صادر حکم

 و عمومی افکار برآیند باید منصفه هيات. کند صادر حکم و شود برگزار باید منطقه

 خود جامعه در را موضوع این وضعيت توانيم می مقدمات این با حال .باشد آن دهنده بازتاب

 قدرت اعظم بخش. نيست خوشایند اصل وضع ها، رسانه مالکيت حيث از. کنيم ارزیابی

. هستند عمومی بودجه به وصل که کامل صداوسيماست اختيار در کشور داخل اي رسانه

 مورد در وضع این. هستند دولتی شبه و دولتی نهادهاي مدیریت تحت عموما نيز ها خبرگزاري

 به هم اندک همان و است اندک بسيار خصوصی بخش سهم و است صادق هم ها روزنامه

 مهمی نهاد که داشت انتظار توان می چگونه بنابراین. است نشده توزیع همه ميان برابر صورت

 مستقل صورت به یا کند؟ نظارت دولت بر حال عين در و نباشد دولت از مستقل  رسانه چون

 باشد؟ داشته مشارکت جامعه کردن اجتماعی در

 اگرچه. ندارد پيشين ویژگی با تفاوتی چندان نيز اي رسانه فعالن نهاد بودن مستقل وضعيت

 شده، مشکل دچار که کرده رفتار نحوي به گذشته در مذکور نهاد که شود گفته است ممکن

 نظر نيز باشد قدرت ساختار که قضيه دیگر روي که حالی در است، قضيه وجه یک این ولی

 و مطبوعات قانون .رسيد اینجا به و شد تعميق طرف دو ميان چالش و نداشت آن به مثبتی

 اول. شود می مواجه توجهی بی با اجرا در یا است ضعف دچار یا جهت چند از آن مکمل قوانين

 مراجع برابر در تصميماتش به نسبت و کند می عمل اي سليقه مجوز اخذ نظام همه از

 ارزیابی طرف بی سياسی مسائل در توان نمی هم را ناظر هيات. نيست پاسخگو کننده رسيدگی
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 نيز شده بندي طبقه اسناد قانون حتی یا مطبوعات به آزاد دسترسی قانون مثل مکمل قوانين. کرد

 زمينه در .نيست وگو گفت مجال اینجا در که دارند را خود خاص مشکلت شدن اجرا براي

 عمومی افکار برآیند دهنده بازتاب توان نمی را نظارت هيات ترکيب و ساختار نيز ها دادگاه

 به وارده خسارات اینکه ضمن. است موجود قانون از متاثر تاحدي این و دانست جامعه

 پرداخت اگر که شود نمی پرداخت نادرست حقوقی تصميمات اثر بر مطبوعات و ها روزنامه

 حسب از خسارت اگر ویژه به. شد می کمتر مطبوعات کتاب و حساب بی توقيف شد، می

 و عوامل اینکه و است مهم نکته یک فوق، واقعيات وجود با .شود پرداخت و دریافت مقصرین

 و تلفنی هاي شبکه اینترنت،. بشکنند را بسته مدارهاي این اند توانسته تکنولوژیک هاي پيشرفت

 هاي رسانه که است اي جامعه آزاد جامعه که نکنيم فراموش ولی هستند، جمله این از ماهواره،

 انجام زیرا باشند، داشته امور بر نظارت و عقاید و آرا بيان براي را لزم عمل آزادي آن رسمی

 مقاطعی در است ممکن که دارد ناخوشایندي عوارض غيررسمی هاي رسانه سوي از وظيفه این

 جاري هاي اولویت ترین مهم از یکی شاید .کند عمل مطبوعات آزادي فقدان وضعيت از بدتر

 از و باشد پایدار و باثبات سو یک از که است مطبوعات آزادي از حداقلی به دستيابی ما جامعه

 ندهيم، انجام را کار این اگر. کند غيررسمی هاي رسانه به مراجعه از نياز بی را ما دیگر سوي

 .باشيم داشته رضایت خودمان، امروزِ رفتارِ به نسبت روزگار فرداي که نيست معلوم

قانون اساسی جمهوري اسلمی ایران با احاله تفصيل و تعيين مصادیق جرمی  24و نيز اصل  

اخلل به مبانی اسلم و حقوق عمومی بوسيله مطبوعات به قانون، نتيجتاً سوء استفاده از این 

داند و این جرم چيزي جز جرم  آزادي را طبق قانون مطبوعات جرم و سزاوار کيفر می

اما تعریف جرم مطبوعاتی: اولين تعریف از جرم مطبوعاتی در ماده دوم  مطبوعاتی نيست.و
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مرقوم جرم  2خورد. ماده  هجري شمسی به چشم می 10/3/1310قانون هيأت منصفه مصوب 

 کند: مطبوعاتی را چنين تعریف می

ولی «. النتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است جرمی که به وسيله کتاب یا مطبوعات مرتب»

آميز سياسی و اجتماعی آن زمان، ماده سوم آن قانون، برخلف اصل بيستم  ه جو اختناقنظر ب

قانون اساسی مشروطيت، تعداد زیادي از جرائم ارتکابی وسيله مطبوعات از قبيل توهين به 

رئيس مملکت و رؤساي ممالک خارجه و نمایندگان آنها و وکلي مجلس و وزراء و غيره را 

 جرم مطبوعاتی خارج کرده است از حيطه شمول عنوان
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 مقدمه

 جامعه افراد روز به روز که دارند انکاري قابل غير نقش افراد زندگی در مطبوعات امروزه

 ماه اردیبهشت 13 .کنند می پيدا بيشتري گرایش...  و اطلعات مطبوعات، سمت به امروزي

 آزادي از و زنند می قلم بيان آزادي براي که کسانی تمامی بر را مطبوعات آزادي جهانی روز

 را آنها عظمت و ها ضعف و اندیشند می انسانيت و انسان به متعهدانه و کنند می دفاع عدالت و

 به دقيق و مفيد رسانی اطلع مطبوعات مهم وظایف از .کنم می عرض تبریک کنند می بيان

 با و سازند می آگاه اطراف دنياي تغييرات و تحولت از را مردم طریق این از که است جامعه

 می فراهم افراد براي را سنجيده و درست قضاوت هاي زمينه المللی بين و ملی اوضاع تحليل

 و حضور مورد در آن طریق از و بوده اطلعتا تاثير تحت همواره خود زندگی در بشر .آورند

 .است داده می افزایش را خود معرفت و آگاهی و گرفته تصميم آینده در خود نقش

 به ایران مردم دليل همين به و دارد قرار بالیی سطح در فرهنگی لحاظ از ما ملت خوشبختانه

 پيشرفت و توسعه در آن ارزش و بيان آزادي ضرورت و کشور در مطبوعات اهميت و نقش

 و تحرک پر بسيار ما جامعه در مطبوعاتی فعاليتهاي عرصه امروزه .است آگاه خوبی به جامعه

 کامل خبر توليد و دقيق و سریع رسانی اطلع در مطبوعاتی کارهاي پيشرفت و باشد می پویا

 و کنترل و جامعه هدایت در را مطبوعات نقش و اهميت تواند نمی کس هيچ و است مشهود

 .کند انکار دولت و مردم پيوند استحکام و دولتی هاي سازمان و ها دستگاه نظارت

 کشور فرهنگی و اجتماعی و سياسی هاي عرصه در مطبوعات سابقه بی رونق شاهد امروزه ما

 .هستيم
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 تحمل و فرهنگی رشد مظهر و جامعه تمایلت و نيازها ها، خواست گاه تجلی مطبوعات

 .است کشور و جامعه در آزادي وجود نشانه و سياسی پذیري

 اول باید لذا. بگيرد صورت جدي توجه آن نيازهاي و ها ضعف ها، ضرورت به باید لذا

 بيان در مطبوعات که شود می ميسر زمانی امر این و یابد افزایش مطبوعات درونی هاي توانایی

 صنفی هویت به دهی شکل در ثانيا. باشد دولت از مستقل و آزاد مظوعات طرح و مطالب

 به مطبوعات اقتصادي و فرهنگی سياسی، استقلل آن طریق از تا شود تلش نگاران روزنامه

 به نسبت جامعه منفی ذهنيت و شود تقویت اي حرفه اخلق و آید دست به کلم واقعی معناي

 حقوق منظر از ایران در مطبوعات آزادي وتشریح بررسی کتاب این در .شود اصلح مطبوعات

 مطبوعات آزادي به کشورها سایر همچون ایران در آیا اینکه پرسش و خصوصی حقوق – بشر

 تحقيق این از انگيزه و هدف .اند نموده مشخص اجتماع قشر این براي را آن ابعاد و اند پرداخته

 ایران در المللی بين سطحی در مطبوعات آزادي چگونگی بررسی و تشریح و ساختن روشن

 به را موضوع تا نموده استفاده متعدد کتب از کتاب این در .مختلف هاي دیدگاه از باشد می

 .کنم روشن کافی قدر

 قدر به موضوع و پرداخته مبحث دو به فصل هر و شده تشکيل فصل دو از کتاب این در

 از ایران حقوق در را مطبوعات آزادي مفهوم روشنی به بتوانند کنندگان استفاده تا روشن کافی

 .نمایيند درک بشر حقوق منظر

 به کشور، در مطبوعات پرشور حضور از کننده اميدوار و روشن اندازي چشم که اکنون

 و فرهنگی سياسی، خطير هاي مسئوليت و وظایف به ازپيش بيش باید مطبوعات آمده، وجود

 نظام هاي آرمان و اهداف تحقق براي ادب، و منطق رعایت با و کنند عمل خود اجتماعی
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 در اجتماعی هاي آزادي تحکيم انقلب، عظيم دستاوردهاي حفظ اسلمی، جمهوري

 کرامت به نهادن ارج کارشناسی، و علمی وگوهاي گفت عرصه گسترش قانون، چارچوب

 اطلع و نظام اصولی هاي سياست از دفاع فرهنگی، و سياسی توسعه برد پيش و مردم انسانی

 افکار منطقی تبادل و آرامش برقراري در را خود نقش و کنند تلش موقع به و شفاف رسانی

 .نمایند ایفا گوناگون،

 نقش مختلف، هاي عرصه در ها دیدگاه و ها اندیشه سریع، انتقال و ضبط در مطبوعات

 کارکرد. شوند می خبر با همدیگر عقاید و تفکرات از ها انسان آن، وسيله به و دارند محوري

 سياسی، هاي وضعيت و کند می روشن را ها تاریکی که است نورافکنی شبيه مطبوعات

 انقلب و جامعه سلمت در رو این از. دهد می توضيح شفاف طور به را فرهنگی و اجتماعی

 مصالح معيار بر و طرفانه بی صورت به رسانی اطلع اگر. باشد داشته مؤثري نقش تواند می

 و مذهب از داري پاس و حفاظت در شک بی گيرد، صورت مردم، و اسلمی نظام انقلب،

 خواهد سزایی به تأثير رستگاري سوي به آن هدایت و عمومی افکار به دهی شکل و مملکت،

 .داشت

 رعایت. است دیگر هاي آزادي حافظ و بشر حقوق مبناي بر مطبوعات آزادي بعبارتی

 مطبوعات طریق از اینکه بدون ها آزادي و نيست ممکن بيان آزادي غياب در بشر حقوق

 استبداد و استعمار سنگين هاي چرخ زیر در طور هر به و آورد نمی دوام شود تضمين و تقویت

 .رفت خواهد بين از

 .است اسلمی انقلب دستاوردهاي بزرگترین از مطبوعات آزادي



آزادیمطبوعاتدرايرانازمنظرحقوقبشر/ ۱۸ 
 

 سابقه ایران مطبوعات ساله 160 تاریخ طول در گذشته دهه دو در مطبوعات آفرینی نقش

 محدود بلکه نيست مطلق آزادي این که داشت توجه باید اما نيست بحثی این در. است نداشته

 .شوند رعایت باید که دارند وجود ملی و دینی باورهاي و قانونی معيارهاي از مجموعه و است

 به ناظر اساسی قانون اصول از بعضی آن کنار در و مطبوعات قانون اسلمی جمهوري در

 .است شده تضمين آنها در قلم و بيان آزادي که دارند وجود مطبوعاتی هاي فعاليت

 آنکه مگر آزادند مطالب بيان در مطبوعات و نشریات: )دارد می مقرر اساسی قانون 24 اصل

 (.باشد عمومی حقوق یا اسلم مبانی به محل

 جمهوري مقدّس نظام فرهنگیِ ـ ارتباطی وسائل ترین مهم از یکی عنوان به مطبوعات

 فرهنگی کلّی هاي سياست از پيروي و اسلمی نظام اهداف و اصول رعایت به ملزم اسلمی

[ و] است، آزاد قلمی. نباشد گر توطئه که است قلمی آزاد قلم: » ال رحمه امام فرموده به. آنند

 .«بکشد تباهی و عقب به را ملّت این نخواهد که است آزاد اي روزنامه

 هاي اتحادیه که آورند فراهم وضعيتی و کنند حمایت مطبوعات آزادي از باید ها دولت

 وظایف و ها فعاليت به راحت خيال با نگاران روزنامه تا شود تشکيل نگاران روزنامه صنفی

 و ها دانشگاه در آموزش امکانات و مقدّمات که دارند مسئوليت ها دولت. بپردازند خودشان

 آزادي به است ممکن که هایی گيري تصميم و کارها از و آورند وجود به را اي حرفه مدارس

 اداي و سوزي دل روي از باید هم دولت، هاي کمک و نمایند جلوگيري بزند، لطمه مطبوعات

 جهت این از دیگر، روزنامه بر اي روزنامه و باشد تبعيض بدون و طرفانه بی هم و مسئوليت،

 .باشد نداشته ترجيح
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 آزادي و قلم آزادي. کنند رفتار ملّت به خدمت و مطبوعاتی موازین روي باید... مطبوعات»

 بر بنویسد؛ که است آزاد قلمش کشور، مصلحت برضد کسی که نيست این معنایش بيان

 آزاد قلم. نيست صحيح اي آزادي چنين. بنویسد اند داده پایش خون مردم که انقلبی خلف

 «.بکند برضدانقلب توطئه که این نه لکن بنویسد، را مسائل که است

 در باید کشور آن رادیوي و تلویزیون و کشور آن مطبوعات کشوري هر در کلّی طور به»

 سير[ و] خواهد می چه ملّت که ببيند باید مطبوعات. باشد ملّت خدمت در و باشد ملّت مسير

 «.کند هدایت را مردم و باشد طریق این از روشنگري. چيست ملّت

 حدّ. است محدود آزادي این امّا... معتقدیم اجتماعی هاي فعاليت آزادي و بيان آزادي به ما

 اگر... است کرده تعيين اسلم که حدودي آن از است عبارت حدّش است؟ کجا آزادي این

 این کنند، منعکس نوشته یک در شکلی به را توطئه این و کنند توطئه بنشينند، شد قرار کسانی

 «.است مردود آزادي این است؛ توطئه آزادي،

 کشور مصالح باشد، روشنگري مایه هست، اساسی قانون در که طوري آن مطبوعات اگر))

 باشد، بيشتر هرچه مطبوعات این بزنند؛ قلم دین نفع به بزنند؛ قلم مردم نفع به کنند، رعایت را

 ایجاد و عمومی افکار تشویش همتشان، همه که شوند می پيدا مطبوعاتی امروز امّا. است بهتر

 «.است نظام به نسبت خوانندگان و مردم در بدبينی ایجاد و اختلف

 شرکت ها، گروه ها، دولت آن طریق از که رود می شمار به نيز تبليغاتی اي وسيله مطبوعات

 فکري هاي فرآورده یا مادي کالهاي سياسی و فرهنگی اجتماعی، نهادهاي و ها مؤسسه ها،

 هاي گروه یا بيگانه کشورهاي براي تبليغی وسيله نباید مطبوعات امّا. کنند می تبليغ را خود

 براي مناسب اي عرصه مطبوعات. شوند جامعه براي ضرر و فساد منشأ و گيرند قرار منحرف


