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رسانه: تهدید یا فرصت
دکتر عباس جعفری1

پ��س از جنگ جهانی دوم، تغییر و تح��ول در عرصه های مختلف، به ویژه در 
حوزه ی ارتباطات، موجب رشد و توسعه ی علوم انسانی شد. تصویب اعالمیه ی جهانی 
حقوق بش��ر و حمایت از آزادی بیان، انتش��ار نش��ریات و مجالت گوناگون، اس��تفاده 
از اینترن��ت و ط��رح ایده ی دهکده ی جهانی، موجب به هم پیوس��تگی انس��ان ها در 
سراس��ر جهان شد. در این میان، نقش رسانه ها به ویژه در فضای مجازی، در حوزه ی 
اطالع رس��انی، آموزش و س��رگرمی فوق العاده بوده است؛ به نحوی که از مطبوعات به 
عنوان یکی از ارکان دموکراس��ی یاد می شود. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا پیش بینی اصولی، حمایتی همه جانب��ه از آزادی مطبوعات به عمل 
آورده است. پس از پیروزی انقالب اسالمی با رشد کّمی و کیفی مطبوعات و باز شدن 
فضای سیاسی کشور، شاهد انتشار ده ها نشریه و مجله در حوزه های مختلف بوده ایم، 
اما به مرور زمان و با افزایش تهدیدهای خارجی و داخلی و س��رمایه گذاری دش��منان 
انقالب بر روی رس��انه ها، بین نظام و برخی رس��انه ها چالش هایی رخ داد که به عنوان 

1. دادستان عمومی و انقالب تهران.
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واقعیتی تداوم یافته باید بررسی شود. این چالش ناشی از عملکرد رسانه هایی بود که با 
اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و با حمایت برخی سیاست مداران، گاه در قامت عامل 
ضد انقالب ظاهر می ش��دند و عرص��ه را بر وفاداران انقالب تن��گ می کردند. افزایش 
نش��ریات و تحول کیفی آن ها، مدیون حمایت قانون اساس��ی و مسؤوالن نظام است؛ 
اما گاه مش��اهده می ش��ود که مقامات ارشد کش��ور از وضعیت مطبوعات و شیوه های 
کاری آن ها انتقاد می کنند. گره کار در کجاس��ت؟ آیا مس��ؤوالن کش��وری از سعه ی 
صدر برخوردار نیستند و تاب تحمل انتقاد را ندارند؛ یا آن که نشریات در قالب اصالح 
ام��ور و انتقاد، ب��ه فضای یأس و ناامیدی دامن می زنند؟ تذک��ر هر چند یک بار مقام 
معظم رهبری و برخی مس��ؤوالن به مطبوعات و انذار جراید، از وجود مش��کالتی در 
این زمینه حکایت دارد. برای واکاوی نقش رسانه ها در ایران، با نگاه اجمالی به قانون 
مطبوعات، مهم ترین چالش مطبوعات و رس��انه ها و نقش دادس��تانی در این زمینه را 

بررسی می نماییم:

1. مبانی قانونی
قانون اساسی در بند دوم از اصل سوم، بر باال بردن سطح آگاهی های عمومی 
در همه ی زمینه ها با استفاده ی صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی تأکید نموده 
اس��ت. این اصل که الگوی یک جامعه ی اسالمی را ترسیم می کند، به نقش مطبوعات 
در س��اخت یک جامعه ی سالم و ایمن اشاره دارد. اصل بیست و چهارم این قانون نیز 

بر آزادی مطبوعات تأکید کرده است. 
قان��ون مطبوع��ات مصوب 1379 در بخش رس��الت مطبوع��ات، اهم وظایف 

رسانه ها را به شرح زیر احصاء نموده است:
الف( روشن ساختن افکار عمومی؛
ب( پیشبرد اهداف قانون اساسی؛

ج( تالش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز؛
د( مبارزه با نظام فرهنگ استعماری مانند اسراف و تبذیر؛

ه�( حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تأکید این قانون بر حق نظارت اصحاب رس��انه بر امور کش��ور از ظرفیت قابل 
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توجه رس��انه ها در این مهم حکایت دارد؛ این در حالی اس��ت که مطبوعات کش��ور تا 
کن��ون از این ظرفیت بهره ی  چندانی نبرده اند؛ در مقابل با خلط میان انتقاد و اهانت، 
بروز چالش های جدی را موجب ش��ده اند؛ این در حالی است که در قانون مذکور مرز 

انتقاد با تحقیر و یا اهانت روشن شده است.

2. چالش های رسانه ها
حساس��یت نقش مطبوعات به ویژه در کش��ورهای مبتنی بر نظام ارزش��ی و 
مکتبی مانند ایران، معضالت و چالش هایی را به همراه دارد که اهم آن به ش��رح زیر 

است:

1-2. حمایت از مخالفان و معاندان 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، بارها مشاهده شد که برخی نشریات از مبانی 
و عوام��ل مخال��ف و معاند جمهوری اس��المی حمایت کرده اند. از جمل��ه می توان به 

روزنامه ی آیندگان در اوایل پیروزی انقالب اسالمی اشاره کرد.

2-2. حمایت از ارزش های غیردینی 
ش��کل گیری حلقه ی کیان در دوره ی اصالحات و انتشار برخی نشریات مروج 
سکوالریس��م جلوه ای از این معضل اس��ت. توسعه ی سیاس��ی در دوره ی اصالحات، با 
تعدد و تنوع مطبوعات در این دوره همراه ش��د؛ در این دوره، نش��ریاتی مانند جامعه، 
توس و صبح امروز در قالب انتشار گزارش و مقاله، مبانی دینی را زیر سؤال  بردند؛ به 
گونه ای که یکی از عناصر متواری خارج از کشور، در مطلبی برخی وقایع دوران صدر 

اسالم را ناشی از خشونت در دوره ی پیامبر )ص( تلقی کرد.1

3-2. القای ناامیدی و ناکارآمدی
مطال��ب برخی نش��ریات بر محور بزرگ نمایی مش��کالت، س��یاه نمایی، ایجاد 
اختالف بین قوا، هجمه به ارکان نظام و زیر سؤال بردن اقدامات نهادها و سازمان های 

1. روزنامه ی  »صبح امروز« مورخ 1378/2/23
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کشور متمرکز است. هماهنگی در انتشار مطالب یکسان و با اهداف خاص، استفاده از 
تیترهای مشابه و بعضاً واحد در مطبوعات، از دیگر چالش های کنونی مطبوعات است.

4-2. توقیف مطبوعات
یکی از چالش های کنونی، توقیف مطبوعات است. اگرچه مصادیق و موارد آن 
در قانون مطبوعات پیش بینی ش��ده است؛ اما از آن جا که توقیف یک نشریه حتی در 
کوتاه مدت، بیکاری برخی از اصحاب رسانه را به دنبال دارد، به عنوان چالشی فراروی 

اهل رسانه تلقی می شود.

5-2. عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب
از دیگر معضالت رس��انه ها، عدم رعایت موازین قانونی در انتشار مطالب است. 
ب��رای نمونه ماده ی 188 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
کیفری و تبصره ی ذیل آن، رس��انه ها را مکلف س��اخته است از انتشار اسامی متهمان 
در دادگاه علنی خودداری کنند، اما به کرات دیده می شود که رسانه ها  به رغم تذکرات 
رؤس��ای دادگاه ها و مسؤوالن قضایی، از انجام این وظیفه ی قانونی طفره رفته و برای 
تخریب افراد، از اس��امی و مش��خصات کامل آنان استفاده می کنند؛ یا در برخی موارد 
بدون مجوز قانونی، تصاویر افراد را منتش��ر می نمایند. برخی رس��انه ها و س��ایت های 
خبری، با اس��تناد به حق دانس��تن برای مردم، خود را در انتشار هر گونه مطلبی مجاز 
می دانن��د؛ این در حالی اس��ت که با وجود صراحت مقرره ی ف��وق، این اقدام می تواند 
مشکالت بسیاری را برای اصحاب رسانه درپی داشته باشد. به عنوان مثال در محاکمات 
اخیر در پرونده ی فس��اد بزرگ اقتصادی و هم چنین دادگاه موسوم به پرونده ی بیمه ، 
اس��امی بسیاری از مس��ؤوالن که در جلسات علنی دادگاه مطرح شد، برخالف موازین 
قانونی در رس��انه ها انتشار یافت؛ اقدامی که انتقاد و گالیه ی برخی مسؤوالن دولتی را 

موجب گردید و حمالتی را نیز متوجه قوه قضاییه کرد.

6-2. انتشار مطالب خالف واقع
به رغم آن که به موجب بند 11 از ماده ی 7 قانون مطبوعات، انتش��ار مطالب 
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خالف واقع جرم انگاری شده است، بارها مشاهده شده است که برخی رسانه ها، مطالب 
و موضوعات��ی را مطرح می نمایند که تکذیب بعدی را به دنبال دارد. این رویه موجب 
ش��ده است رس��انه ها در موارد متعددی، با انتش��ار اخبار و مطالب خالف واقع، فضای 
تخریبی علیه افراد و مس��ؤولین کشور و جریان های سیاس��ی ایجاد نمایند؛ امری که 
به ویژه در دوره ی انتخابات تش��دید می شود؛ و برخی نشریات برای پیروزی داوطلبان 

مورد نظر، بر انتشار مطالب واقع خارج از موازین قانونی اصرار می ورزند.

7-2. ورود به حریم خصوصی
مدیران و مس��ؤوالن کشور تمایل ندارند امور خصوصی و محرمانه ی آن ها در 
رسانه ها منتشر شود؛ امری که نسبت به تمامی افراد جامعه صادق است؛ چرا که برای 
مثال، انتش��ار عکس افراد در وضعیت های نامناسب به ویژه تصاویری از بانوان، موجب 
هت��ک حیثیت و آبروی آنان می ش��ود. این حق در قالب ح��ِق بر حریم خصوصی، در 
قوانین داخلی و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه، رسانه های 
جمعی به ویژه س��ایت های خبری در این عرصه بدون توجه به موازین شرعی و مبانی 
قانونی حق بر حریم خصوصی، مبادرت به چاپ و انتش��ار مس��ائل و تصاویر خصوصی 
افراد می نمایند؛ امری که در موارد بسیاری تعقیب مدیران مسؤول رسانه های متخلف 
را در پی داش��ته اس��ت. به طور مثال، انتش��ار عکس یکی از مس��ؤوالن سوار بر اسب 
که مربوط به س��ال های خیلی دور بوده اس��ت و ارتباطی با مسؤولیت های کنونی وی 
ندارد، چه امری را ثابت می کند؟ در حال حاضر اس��تفاده ی ابزاری از تصاویر افراد در 
نش��ریات به چالشی جدی بدل شده اس��ت؛ آن گونه که مطبوعات موسوم به نشریات 
زرد، از تصاویر نامناسب افراد در حدی افراطی بهره می گیرند؛ امری که تعقیب برخی 
از این نش��ریات را از سوی دادستانی موجب شده است. هم چنین استفاده ی ابزاری از 

عکس های زنان به همراه آرایش های زننده، از مصادیق مجرمانه است.

8-2. اطالع رسانی و پیامدهای ناشی از آن
رسانه ها در انتشار مطالب و اخبار با مشکالت بسیاری مواجه می باشند. گاهی 
اخبار منتش��ره متضمن مطالب غیرواقعی اس��ت؛ انتش��ار چنین اخباری واجد وصف 
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مجرمانه بوده و موجبات تعقیب قضایی نویس��نده و مدیر مس��ؤول نش��ریه را فراهم 
می آورد. بر این اس��اس، احتمال کذب بودن اخبار موجب شده است اهالی مطبوعات 
در انتشار آن ها با احتیاط بیشتری عمل نمایند. هر چند در عمل مطبوعات توانسته اند 
با اتکاء به توانمندی و تجارب رس��انه ای، عملکرد خود در انتش��ار مطالب را به گونه ای 
کنت��رل کنند تا کمتر مورد تعقیب قرار گیرند، اما در کنار انتش��ار مطالب کذب، گاه 
نیز انتش��ار مطالب و اخباری برخالف سیاست های کلی نظام، زمینه ی تعقیب مدیران 
مس��ؤول را فراهم می آورد؛ از ای��ن رو دقت و مراقبت مدیران مس��ؤول مطبوعات در 
انتش��ار اخبار به نحو صحیح، در جلوگی��ری از پیگردهای قضایی، نقش مهمی را ایفاء 

می کند.

9-2. فیلترینگ سایت ها
از جمله چالش های جدی رس��انه های الکترونیکی، موضوع فیلترینگ اس��ت؛ 
ضمانت اجرایی که به صراحت در قانون جرایم رایانه ای از آن یاد ش��ده اس��ت. تعدد 
و تنوع پایگاه ها، رصد و پی گیری انتش��ار اخبار، این رس��انه ها را به معضل و چالش��ی 
جدی بدل کرده اس��ت. انتشار اخبار محرمانه، انتشار مطالب مخالف موازین اسالمی و 
خالف عفت عمومی، تبلیغ و ترویج اس��راف و تبذیر، ایجاد اختالف بین اقش��ار جامعه 
با طرح مس��ائل قومی و نژادی، ایجاد اختالف بین قوا، فاش نمودن اس��رار کش��ور و 
انتشار اسناد و مسایل محرمانه، اهانت به مقامات و مسؤوالن ارشد کشور، وارد کردن 
افت��را ب��ه مقامات، نهادها و ارگان ه��ا، پخش مطالب متضمن توهین در قالب انتش��ار 
اخبار و انتقاد از مس��ؤوالن، نقل مطلب از گروه ها و احزاب غیرقانونی و مخالف اسالم، 
اس��تفاده ی ابزاری از تصاویر افراد، تحقیر افراد و توهین به دیگران، انتش��ار شایعات و 
مطالب خالف واقع، س��رقت ادبی، ورود به حریم خصوص��ی دیگران، تخریب و هتک 
آبروی افراد، انتش��ار مطلب علیه قانون اساس��ی و ضربه زدن به امنیت ملی کشور، از 
جمله موارد مجرمانه ای اس��ت که مدیران مس��ؤول رسانه ها و سایت های خبری را در 
آستانه تعقیب و پی گرد قضایی قرار داده و پایگاه های مذکور را نیز با معضل فیلترینگ 
مواجه می س��ازد. با آشکار شدن نخستین نش��انه های پیگرد قضایی، مدیران مسؤول 
این رس��انه ها  نیز مدعی اس��تفاده از حقوق مطبوعاتی خود و حق بنیادین شان مبنی 
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بر انتقاد س��ازنده و اطالع رسانی می ش��وند؛ در حالی که طبق قانون مطبوعات، انتقاد 
س��ازنده به ش��رط دارا بودن منطق و استدالل و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب، از 

حقوق نشریات اعم از نشریات کاغذی و الکترونیکی محسوب می شود. 

10-2. سروکار داشتن رسانه ها با سازمان های متعدد
یکی از مشکالت پیش روی رسانه ها، نهی و امر آنان از مجاری مختلف است. 
طبق قانون مطبوعات، نهاد اصلی ناظر بر رس��انه ها، وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��ت، اما به لحاظ مشکالت س��اختاری موجود، نهادها و سازمان های متعدد در امور 
مطبوعات مداخله می نمایند. این وضعیت در دوران های بحران تش��دید می ش��ود. به 
عنوان مثال در اثر بروز تنش های اجتماعی یا ش��ورش یا وقوع حوادث امنیتی، برخی 
نهادها برای مدیران مس��ؤول مطبوع��ات و پایگاه ها خبری جلس��ات توجیهی برگزار 
می کنند. اصل تش��کیل این گونه جلسات، مفید و مؤثر است، اما از آن جا که از وظایف 
ذاتی برخی نهادها خارج اس��ت، مدیران مس��ؤول را دچار سردرگمی می کند. بهترین 
شیوه آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به وظایف خود نسبت به مطبوعات 
که در قوانین و مقررات بر آن تصریح ش��ده اس��ت، عمل نماید؛ آن گونه که با نظارت 
مداوم و مس��تمر، هر از گاهی مدیران نش��ریات و س��ایت های خبری را دعوت کرده و 
مطالب ضروری را به آنان یادآوری نماید. این در حالی اس��ت که در عمل دیده ش��ده 
اس��ت که دعوت مدیران مس��ؤول نشریات و س��ایت های خبری از سوی چند مرجع 
مختلف و گاه غیرمس��ؤول، مواجهه ی اصحاب رسانه با تذکرات یا توصیه های متناقض 
را درپی داش��ته است. برای سامان بخش��یدن به این مشکل، پیشنهاد می شود وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی به عنوان طرف اصلی مطبوعات با تشکیل جلسات و دادن 
تذکرات الزم، در راس��تای مرتفع نمودن مشکالت گام بردارد؛ در این میان مداخله ی 
قوه قضاییه نیز در موارد مصرح قانونی ضروری اس��ت؛ با اتخاذ این روند، از یک سوی 
رس��انه ها بهتر می توانند تکالیف قانونی خود را به انجام رس��انند و از س��وی دیگر، از 
اقدامات تکراری و اضافی س��ایر نهادها جلوگیری می ش��ود؛ مهم ت��ر آن که، وظیفه ی 

هدایت  بخشی نشریات نیز به محاق فرو نمی رود.
دادس��تانی تهران با تأسیس دادسرای فرهنگ و رسانه  تالش کرده است تا در 



15
ره  

شما
ق/ 

قو
 ح

لي
عا

ت

حدیث دل
12

مرحله ی اول با تذکر و اقدامات پیش گیرانه، اصحاب رسانه را به رعایت مقررات توصیه 
و هدایت نماید و در صورت ارتکاب جرایم مطبوعاتی، از اختیارات قانونی خود در این 
زمینه اس��تفاده کند. در هر حال انتظار می رود رس��انه ها با احساس مسؤولیت بیشتر 
و درک وضعیت کنونی، از س��یاه نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکالت خودداری نموده 
و فضای امید و ش��ادابی را فراهم نمایند و ثابت کنند که می توان رس��انه ها را به یک 

فرصت بزرگ برای دفاع از انقالب اسالمی تبدیل کرد.


