بررسی جایگاه حقوق رسانهها در برنامهی توسعهی ایران
آبتین امیری *

تاریخ دریافت95/04/30 :
تاریخ پذیرش95/11/29:

1ـ مقدمه
امـروزه توسـعهی پایـدار و ملـى ،زیربنـاى اساسـى موفقیت یک جامعه به شـمار مـىرود .در
مدنیت
مناسـبات امروز ،رسـانهها از منظر آگاهسـازی عمومی با ایجاد زیربناهاى الزم براى رشـد ّ
سیاسـى و گسـترش روابـط اجتماعـى ،در تحقـق توسـعه نقش بسـیار مهمـی ایفا میکننـد .در
تحـوالت امـروز جهـان ،نقـش رسـانهها محدود بـه اخبار و اطالعرسـانی نیسـت بلکه بـر جایگاه
تحولآفرینـی رسـانهها در امـر توسـعه تأکید میشـود (نظرپـور .)25 :1378 ،تحقق توسـعهی ملی
پیونـدی ناگسسـتنی با اجـزاء و ابزارهای توسـعه دارد که یکـی از مهمترین پایههـای آن فعالیت
سـازندهی رسـانهها است.
رسـانهها امروزه قابل توجه قانونگذاران هسـتند؛ زیرا در بحث هماهنگی میان ارکان حاکمیت
نقـش بسـیار مهمـى را بر عهـده دارنـد و به فرآیند تقویت اسـتقالل قـوا ،ایجـاد هماهنگى میان
آنهـا ،ارتقـاء فرهنـگ و هویت ملی ،تقویت جامعهی مدنى و جلوگیرى از انسـداد سیاسـى کمک
مدنیت سیاسـى از
میکنند .رسـالت مهم دیگر رسـانهها در مسـیر توسـعهی ملى پایدار ،تقویت ّ
* هیئت علمی رشته ی حقوق دانشگاه پیام نور بندرخمیر.
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مدنیت سیاسی.
کلیدواژهها :برنامهی توسعه ،توسعهی ملی ،حقوق رسانهها ،تحول اجتماعیّ ،
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چکیده
حقـوق رسـانهها شـاخهای جدید از علم حقوق اسـت که با توجـه به نوپا بـودن ،در حال طی
کـردن مراحـل تکاملی خود اسـت .از آنجا که رسـانهها نقـش مهمی در تحولآفرینـی جوامع در
حـال توسـعه دارنـد ،این رشـته از حقوق قابل توجه مدیـران فرهنگی و قانونگذاران این کشـورها
قـرار گرفتهاسـت .در بخشهایـی از برنامـهی چهـارم و پنجـم توسـعهی ایـران نیـز بـه مبحـث
شـده کـه در آن ،ضمن به رسـمیت شـناختن تأثیـر انواع رسـانههای
حقـوق رسـانهها پرداختـه 
مکتـوب و مجـازی بـر رونـد توسـعهی ملـی ،بـه راهکارهـای کنتـرل و نظارت بـر آن نیز اشـاره
شدهاسـت .در ایـن مقالـه بـا روش اسـنادی ـ توصیفـی ،به ارزیابی اهمیت رسـانهها در توسـعهی
ملـی و بررسـی مصوبـات برنامـهی چهارم و پنجم توسـعه در خصـوص حقوق رسـانهها پرداخته
شدهاسـت .در پایـان ایـن مقالـه نتیجهگیری شـد کـه برنامهی چهارم و پنجم توسـعهی کشـور،
در ارائـهی راهبـرد تعامل با رسـانهها و به رسـمیت شـناختن نقش آن در توسـعهی ملی پیشـرو
میباشـد .تعمیـم دادن مفهـوم رسـانه به ابزارهای اطالعرسـانی مجـازی و الگوبـرداری از مقررات
پیشـرو مرتبط با حقوق رسـانه در کشـورهای در حال توسـعه ،روش مناسبی برای تعیین جایگاه
رسـانهها در جامعهی ماسـت.
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1ـ 1ـ بیان مسأله
بـرای بیـان مسـأله در خصوص حقوق رسـانهها ،ابتدا باید بـه دو واژهی «رسـانه» و «حقوق»
اشـاره کـرد ،سـپس به مفهـوم ترکیبی آن دو« .رسـانه» در اینجـا هم به معنای وسـایل ارتباطی
مبتنـی بـر فنـاوری اسـت کـه پیامهایـی را خطـاب بـه عمـوم ارسـال میکنـد ،هـم بـه مفهوم
مطبوعـات و نشـریات مکتـوب .بنابراین اسـتفاده از فناوری و برقـراری ارتباط تـودهای ،دو عنصر
مهـم در تعریـف رسـانه اسـت .بـه ایـن ترتیب« ،حقـوق رسـانهها» دربرگیرنـدهی قواعـد مربوط
بـه ارتباطـات چهـره به چهـره نیسـت ،بلکه سـایتها و نشـریات ابزارهـای صوتی و تصویـری را
نیـز شـامل میشـود .از سـوی دیگر ،از میـان معانی گوناگـون بـرای واژهی «حقـوق» میتوان به
«مجموعـه مقرراتـی کـه بر اشـخاص حکومت میکنـد به این دلیل کـه در اجتماع هسـتند» ،یا
«امتیازهـا و تواناییهـای خاصـی کـه قانون به منظور تنظیـم روابط مردم و حفـظ نظم اجتماعی
بـرای هر فرد قائل اسـت» ،اشـاره کـرد (هاشـمی.)110 :1381 ،
حقـوق ،جمـع حـق اسـت و حـق عبـارت اسـت از امتیازی کـه در جامعـه بر حسـب قانون،
قـرارداد یـا عـرف و عادت برای شـخص بـه وجود میآید و دیگـران موظف به احترام آن هسـتند.
معنـی دیگـر حقـوق عبارت اسـت از علم شـناخت قوانیـن .قوانینی کـه به وسـیلهی قانونگذار
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طریـق تحکیـم عقالنیت ارتباطـى و تقویت اخالق و فضیلت مدنى اسـت؛ امـری که هر جامعهی
توسـعه-یافته به آن نیازمند اسـت (حقى .)39 :1381 ،اهمیت رسـانهها سبب شـده قانونگذار ایرانی
و تدوینکننـدگان برنامـهی پنجم و ششـم توسـعه ،نگاهی اساسـی به این جایگاه داشـته باشـند
و بـه بـاز تعریف آن در برنامهی توسـعه بپردازند .طبق برنامهی توسـعهی ایـران ،کنترل و نظارت
رسـانهها بـر دولـت ،تقویتکننـدهی اصل مشـارکت و نظارت همگانی اسـت و مىتوانـد دولت را
در اجـرای صحیـح قواعد و مقررات ،نهادسـازى و تنظیم روابط میان نهادهـا و نیروهاى اقتصادى،
اجتماعى و فرهنگى همراهـى نماید (همان).
امـروز رسـانههاى جمعـى از قابلیـت تأثیرگـذارى بسـیارى بر تحـوالت اجتماعى و سیاسـى
برخوردارنـد؛ بـه خصـوص در جامعـهی مـا کـه رسـانهها نـه تنهـا بـه مثابـهی جایگزینـى براى
احـزاب هسـتند ،بلکـه به عنوان حامل رسـالت سـازندگان و تثبیتکنندگان جامعـهی مدنى نیز
ایفـای نقـش مىکننـد .بـر همین اسـاس ،مىتـوان گفت در جامعـه ،ما نیز بسـان سـایر جوامع
همسـو و در حـال توسـعه ،رسـانهها بـا جمعآورى و سـامان دادن اخبـار و تحلیل بـراى بازیگران
مدنیـت
و تصمیمسـازان مىتواننـد در توانمندسـازى و رشـد شـخصیت افـراد جامعـه و ایجـاد ّ
سیاسـى ،مهمتریـن نقـش را بـر عهده بگیرنـد .به بیـان بنیانگذار انقالب اسلامى ،حضـرت امام
خمینـى (ره) ،رسـانهها بایـد هماننـد معلمان به تربیت جامعـه بپردازند و آرمـان ملت را منعکس
کننـد (صحیفه نـور امامخمینـی ،ج .)191 :6
همیـن جایـگاه تحولآفریـن سـبب شـده تـا بخشهایـی از برنامـهی توسـعهی ایـران ،بـه
رسـانهها و تأثیـر عمیـق فرهنگـی آن اختصـاص یابـد و نقـش رسـانهها را در تحـول اجتماعـی
جامعـهی ایرانـی برجسـته نمایـد .آنچـه کـه در ایـن مقاله قابل توجه میباشـد ،بررسـی نسـبت
رابطـهی رسـانهها و توسـعهی ملـی و جایـگاه حقوق رسـانهها در برنامهی توسـعهی ایران اسـت
کـه در ادامـه تحلیـل خواهد شـد.
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وضع میگردد ،برای همهی مردم به سـادگی قابل فهم و درک نیسـت .قوانین گاه نسـخ میشـوند
و قوانیـن دیگـری جانشـین آنهـا میگردد .بعضـی از قوانین با بعضی دیگر در تضاد هسـتند .برخی
از قوانیـن مجمـل ،مبهـم ،ناقـص و نامفهوم هسـتند به نحـوی که برای شـناخت درسـت و اجرای
صحیح آنها ،مسـتلزم شـناخت و تحصیل دانش مربوط به حقوق هسـتیم (هاشـمی.)117 :1381 ،
بـر همین مبنا ،تعریف «حقوق رسـانهها» بدین صورت خواهد بـود« :مجموعه مقررات و قوانینی
کـه بر رسـانهها و افراد وابسـته به آن حکومت میکنند( ».براتـی .)39 :1384 ،این حقـوق دارای دامنهی
وسـیعی اسـت و ابعاد نشـریات مکتوب و رسـانه های فعال در فضای مجازی را نیز در بر میگیرد.
نوپـا بـودن و اهمیت حقوق رسـانهها و گسـترش تأثیـر آن در جامعهی ایرانی ،سـبب تحول
در نـگاه تدوینکننـدگان برنامـهی چهـارم ،پنجـم و ششـم توسـعهی جمهـوری اسلامی ایـران
شدهاسـت .قانونگـذار ایرانـی بـا درک اهمیـت و جایـگاه رسـانه و نقـش تحولآفریـن آن ،سـعی
کردهاسـت بـه جـای نـگاه بازدارنـده و منفـی بـا توجه بـه اثرگـذاری رسـانهها ،راههـای قانونمند
نمـودن آنهـا را دنبـال کنـد و زمینه را برای گسـترش رسـانهها و بـه طور همزمـان ،کنترل تأثیر
آنهـا در جامعـه مهیـا سـازد .همیـن نگاه سـبب شـده تـا توجه بـه حقـوق رسـانهها در برنامهی
توسـعهی جمهـوری اسلامی ایـران ،به عنوان یـک ضرورت تلقی شـود و بخشهایـی از برنامهی
توسـعه ،خصوصاً برنامهی چهارم و پنجم توسـعهی کشـور به این حقوق اختصاص یابد .شـناخت
دقیـق ارتبـاط میـان رسـانه و توسـعه و نـگاه برنامهی توسـعهی ایران بـه نقش و جایـگاه حقوق
رسـانهها ،راهبـری بـرای تعیین ایـن جایـگاه در نظـام اداری و حقوقی ایران اسـت.
رسـانهها در شـرایط کلـی بـا مبحـث توسـعه در ارتبـاط هسـتند .در زبـان انگلیسـى ،واژهی
توسـعه  1از نظـر لغـوى بـه معنـى بسـط یافتـن ،درک کـردن ،تکامـل و پیشـرفت اسـت .گرچه
ایـن واژه از قـرن میلادى بـراى توضیـح برخـى پدیدههـاى اجتماعـى بـه کار رفتهاسـت ،لیکن
اسـتفادهی وسـیع از ایـن واژه بـه عنـوان یـک چارچـوب تحلیلـى بـراى درک پیشـرفت جوامع
انسـانى ،بـه بعد از جنگجهانى دوم و دهههاى  1950ـ  1960مربوط مىشـود (ازکیـا.)49 :1380 ،
در آن زمـان ،ایـن واژه متـرادف بـا نوسـازى ،رشـد ،صنعتى شـدن و براى تعبیـرات و اصطالحات
مشـابه بـه کار مىرفـت .بـه اعتقـاد نظریهپـردازان ایـن دوران ،بـراى دسـتیابى به توسـعه باید از
مرحلـهی سـنتى خـارج شـد و به تجدد رسـید؛ الگویى کـه قابل توجه افـرادى چون لرنر ،شـرام
و راجـرز بـود (همان).
امـا امـروزه از دیـدگاه بیشـتر صاحبنظـران ،مفهـوم توسـعه همهی ابعـاد زندگى بشـر را در
برمىگیـرد .در ایـن مفهـوم ،توسـعه از نیازهـاى انسـانى آغـاز مىشـود و حتى مسـائل مربوط به
زندگى معنوى انسـان را نیز شـامل میشـود (سـیفزاده .)35 :1388 ،براین اسـاس نیز مىتوان گفت
توسـعه ،بهبود ،رشـد و گسـترش همهی شـرایط و ابعاد مادى و معنوى حیات اجتماعى ـ که

که
در رابطـهی بیـن دولـت و ملـت به وجود مىآید ـ را دربرمىگیرد و شـرایط مناسـبى را از امنیت،
آزادى فردى ،مشـارکت سیاسـى ،رشـد اقتصادى ،رفـاه مالى و غیره مهیا مىسـازد.
بـا توجـه بـه گسـتردگى مفهوم توسـعه ،ایـن مفهـوم در شـاخههاى متعددى تقسـیمبندى
مىشـود که شـامل توسـعهی اقتصادى ،سیاسـى ،اجتماعى ،فرهنگى و  ...اسـت که مجموعآنها،

شـاخصهاى یـک جامعهی توسـعهیافته را تشـکیل مىدهـد (بخشایشاردسـتانى.)91 :1388 ،
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1ـ 2ـ اهمیت موضوع
بررسـی موضـوع «حقـوق رسـانهها» در قوانیـن ایـران ،از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.
جامعـهی ایرانـی مثـل دیگـر جوامـع در حـال توسـعه ،بـا ابزارهـای مهم رسـانه پیوند خـورده و
امـروزه ایـن ابزارها ،بـه اصلی اجتنابناپذیر در حیات اجتماعی ایرانیان در آمدهاسـت .در شـرایط
امـروزی جامعـهی ایرانـی ،رسـانه بـه مفهوم کلـی آن نقش مهمی در فرهنگسـازی ،آشـنایی با
هویـت فرهنگـی ،حقوق شـهروندی ،حق انتخاب و نوع زیسـت اجتماعی مـردم دارد .این جایگاه
در حقیقـت ،زندگـی شـهروندی را در جامعهی ایرانی با فعالیت انواع رسـانهها گـره زده؛ به طوری
کـه نـوع نـگاه و تصمیمگیـری افـکار عمومـی در بخشهـای مختلـف جامعـه ،متأثـر از فعالیت
رسـانهها و گـردش اطالعـات حاصـل از این فعالیت اسـت.
بـا وجـود اهمیـت ایـن موضـوع ،هنـوز دانـش «حقـوق رسـانهها» در ایـران امـری جـوان و
ناشـناخته اسـت .جامعـهی ایرانـی چـه از بعد قوانیـن و مقـررات و چـه از بعد نـگاه اجتماعی به
ابزارهای رسـانهای ،چندان غنی نیسـت و این نشـان میدهد که تاکنون تحولی در نظام اداری و
تصویـب قوانیـن موردنیاز ،متناسـب با تأثیرگذاری رسـانه در جامعهی ایرانی صورت نگرفتهاسـت
(ذاکـر .)25 :1376 ،بـا وجـود ایـن خأل و کمبودهـای قانونـی و اداری ،برنامهی توسـعهی جمهوری
اسلامی ایـران نـگاه ویـژهای بـه تأثیـر رسـانه داشتهاسـت .در ایـن برنامه کـه در واقـع دورنمای
مقـررات اجرایـی کشـور اسـت و مراحـل توسـعهی ملـی جامعـهی ایـران را مشـخص میکنـد،
از رسـانه بـه عنـوان عنصـری تأثیرگـذار یـاد شدهاسـت .در برنامـهی توسـعهی ایران ،بـه حقوق
رسـانهای بـه عنـوان یـک حـق و تکلیـف توجـه و سـعی شدهاسـت چـه در بعـد رعایـت حقوق
عمومـی ،حـق دسـتیابی به اطالعات صحیح و حق اسـتفاده از رسـانههای مختلـف و چه در بعد
قانونمنـد نمودن فعالیت رسـانهها ،مقـررات الزم تدوین و دورنمای مشـخصی در این خصوص به
نهادهـای قضایـی ،اداری و اجرایـی ارائه شـود .این نگاه موجود در برنامهی توسـعهی ایران نشـان
میدهـد کـه حقـوق رسـانهای ،به عنـوان ابـزاری تأثیرگذار در توسـعهی اجتماعـی و فرهنگی به
رسـمیت شـناخته شـده و بخشهایی از تحول در نظام اداری و اسـتفاده از قابلیتهای فرهنگی
جامعـه ،بـه رسـانهها واگذار شدهاسـت .با وجـود تأکید بر این ضـرورت ولی باز هـم ابعاد «حقوق
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بـا در نظرگرفتـن چنیـن مفهومـى از توسـعه ،مىتـوان گفـت آن جنبـهاى از توسـعه امروزه
مىتوانـد زمینـهی اصلى پیشـرفت یک جامعـه را به وجـود آورد که ماهیتى چند بعـدى و پایدار
داشـته باشـد .توسـعهی ملـى پایـدار ،به معنـاى افزایـش ظرفیتهـا و پویایىهاى نظـام ملى در
همـهی ابعـاد سیاسـى ،اجتماعـى ،اقتصـادى و فرهنگـى اسـت تا حـدى که نظـام ملى قـادر به
پاسـخگویى بـه نیازهـاى فزاینـده و سـازگارى و تعامل با شـرایط متغیـر داخلى و خارجى شـود.
اثربخشـی نقـش رسـانهها بر توسـعهی ملی ،براسـاس شـاخصههایی سـنجیده میشـود که
ایـن شـاخصهها بـه عنوان عامـل پیشـرو در تحول اجتماعـی ،در جوامـع توسـعهیافته و در حال
توسـعه مطرح هسـتند .همین موضوع سـبب شـده تا مبحث رسـانهها و حقوق و مسـئولیت آنها
در برنامـهی توسـعهی ایـران ،بـه طـور جـدی قابل توجه قـرار گیـرد .مبحثی کـه میتواند محور
جدیـدی از دانـش حقـوق را در جوامـع در حال توسـعه و جوامع همسـان مثل ایران بگشـاید.

رسـانهها» در کشـور ما ناشـناخته و نوپا میباشـد.
نوپـا بـودن حقوق رسـانهها در جامعهی مـا و ضرورت پرداختـن به ابعاد حقوقـی آن به دلیل
تأثیرگـذاری و پیونـد آن با اقشـار مختلـف اجتماعی ،ضـرورت پرداختن به این پژوهش را نشـان
میدهد.
پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 12پاییز و زمستان 95

1ـ3ـ2ـ نظریهی ارتباطات میان فرهنگی
«وایزمـن» در نظریـهی ارتباطـات میـان فرهنگـی میگویـد :انسـانها از جوامـع مختلـف ،با
پیشـینه و سـوابق فرهنگـی متفـاوت بـا یکدیگـر ارتبـاط میگیرنـد .در طـول تاریـخ ،گاهی این
ارتباطـات محصـول جنگهـا و کشـمکشها بـوده ،اما امـروزه نقـش ابزارهای نوین در آن بسـیار
زیـاد اسـت .رسـانهها ،ابزارهای جدید و محوری برای گسـترش ارتباطات میـان فرهنگی در عصر
ما هسـتند؛ لذا نمیتوان متصور شـد جامعهای به توسـعهی فرهنگی و اجتماعی رسـیده باشـد،
درحالـی کـه از ارتباطـات میـان فرهنگی بهره نبرده اسـت.
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1ـ 3ـ مبانی نظری
1ـ3ـ 1ـ نظریهی ارتباطات و تحول تاريخي :رسانه و توسعهی مدرنيته
يكـي از تقسـيمبنديهاي رايـج در ادبيـات علـوم اجتماعـي ،تفكيـك و تمايـز بيـن جوامـع
سـنتي و مـدرن يـا بـه عبارتـي ،سـنت و مدرنيتـه اسـت .مدرنيتـه بـر پيشـرفتهاي اجتماعي،
اقتصـادي ،سياسـي و فناورانـهاي داللـت دارد كه به عنوان مشـخصههاي انتقال از جوامع سـنتي
بـه تمـدن مدرن شـناخته ميشـود .در تعريف و ترسـيم ويژگيهـاي دوران مدرن و پيشـامدرن،
هـر یـک از نظريهپـردازان حوزههـاي مختلـف سياسـي ،اجتماعـي و  ...شـاخصهايي را ذكـر
كردهانـد .مؤلفههـاي تأثيرگـذار در فهـم جهـان مـدرن ،مفاهيـم زمان ،مـكان ،جدايي ايـن دو از
يكديگـر و تأثیـر عواملی مثل رسـانهها و مطبوعات اسـت که در جوامع قدیم وجود نداشـتند ،اما
اکنـون بسـیار تأثیرگذارند (گیدنـز.)47 :1379 ،
در جهـان مـدرن بـه ويـژه از اواخـر قرن بيسـتم ،رابطهی زمـان و مـكان دگرگـون و زمان از
مـكان جدا شدهاسـت .زمان و مكان شـديدا ً فشـرده شـدهاند و رسـانهها و مطبوعات بـر آن تأثیر
ت (هـاروي،
زیـادی دارنـد (رابرتسـون .)7 :1992 ،ايـن وضعيـت را فشـردگي جهـان ،در برداشتهاسـ 
 .)44:1989رسـانهها بـر ایـن فشـردگي زمـان ـ مـكان تأثیـر داشـتهاند (گيدنـز )25 :1990 ،و ايـن
فرآينـد در کل ،سـبب جدايـي زمـان از مـكان و جلـو رفتن زمـان شدهاسـت (مونـژ.)76 :1387 ،
نظریهپـردازان حـوزهی ارتباطـات و تحول تاریخی معتقدند که تحـول تاریخی نیازمند تحول
ارتباطات و تحول فرهنگی اسـت .جوامع از دوران سـنتی به دوران مدرن راه نمییابند و توسـعه
را در مفهـوم واقعـی آن تجربه نمیکنند ،مگر اینکه در ابتدای کار شـاهد تحول ارتباطات باشـند.
بازانديشـي در نظـر گيدنـز ،بـه معنـي تغييـر كنـش انسـاني در پرتـو شـناخت جديـد و نيرویي
بنيـادي در دوران مـدرن اسـت .او نقـش رسـانههاي جديد را در اين بازانديشـي ،بسـيار اساسـي
ميدانـد و معتقـد اسـت كـه بسـط جهانـي نهادهـاي مدرنيتـه ،بـدون جمـع آمـدن دانشـي كه
رسـانهها ارائـه ميدهنـد ،ممکن نبوده و نیسـت.
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جدول تأثیر رسانهها
نوع رسانه ی خبري

محتواي مورد تأكيد

1ـ جزوههـاي حـاوي اطالعـات اخبار واقعي
(خبرنامـه)

دروازه بانان اصلي /نفوذ

نامشخص

توگوي ادبي و سـردبير /نويسـندگان (حـوزه
2ـ نشـريات و گاهنامههـاي انتقـادي تفسـير /گف 
عمومـي بورژوايـي)
سياسي
(هفتـه نامههـاي اخالقـي)
3ـ{نشـريات با} عنوان مصرف كننده آگهي /روابط عمومي
(مانند روزنامههاي عامه پسـند)

ناشران /مالكان

طبـق دیـدگاه هابرماس ،رسـانهها به طور کلـی بر حوزهی عمومی زندگـی اجتماعی تأثیرگذار
اسـت ،امـا هـر یـک از بخشهـای رسـانهها تأثیـر خـاص خـود را دارد .تفکیـک ایـن تأثیرگـذاری
مدنیت مهم اسـت.
میتوانـد نشـان دهـد کـه انواع رسـانهها ،چگونـه در تحـول جامعه به سـمت ّ
1ـ3ـ4ـ نظریهی برایان ووایت
«برایـان ووایـت» ،محقق و نظریه پرداز حقوق رسـانهها ،شـاخصهای تأثیر رسـانه بر توسـعه
را چنین برمیشـمارد:
الـف ـ ظرفیتسـازی :توجـه به ظرفیتهاى الزم سیاسـى ،اقتصـادى و اجتماعى بـراى آنچه
کـه مىتـوان انجـام داد تـا توانایـى و انـرژى بـراى انجـام تغییرگسـترش یابـد؛ رسـانهها ظرفیت
اجتماعـی را در مقابـل کنشهـا و مخالفتهـای اجتماعی بـاال میبرند و از این زاویه به توسـعهی
ملـی کمـک میکنند.
ب ـ اهمیـت دادن بـه عدالـت :توجـه نامـوزون بـه گروههـاى مختلـف ،مـردم را دچـار تفرقه
مىکنـد و ظرفیـت آنهـا را بـراى مقابلـه با تهدیـدات تحلیـل مىبرد .امـروزه عدالـت اجتماعى ـ
کـه یکـى از ارکان توسـعهی پایـدار ملى محسـوب مىشـود ـ مفهومـى فراتر از مفهـوم اقتصادى
یافتهاسـت و افزایـش منابـع انسـانى ،برابرسـازى توانایـى مصـرف و تضمین دسترسـى عادالنهتر
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1ـ3ـ3ـ نظریهی رسانه و حوزهی عمومي
«يورگـن هابرمـاس» در كتـاب «دگرگونـي سـاختاري حـوزه عمومـي» ،بـه تبييـن پيدايش
تاريخـي اجتماعـي افـكار عمومـي طبقـهی متوسـط و بورژوا و اسـتقالل نسـبي آن از سـلطنت
در اروپـاي قـرون هجدهـم و نوزدهـم ميپـردازد .از نظـر او ،ابزارهـای ارتباطاتی نقـش مهمی در
دگرگوني سـاختاري حـوزهی عمومـي دارد.
حـوزهی عمومـي در ابتـدا تحت كنترل دولت بود ،اما فعالیت گروههای خصوصی سـبب شـد
آن را از زيـر سـيطرهی خـود در آورنـد و اقتـدار آن را به چالش بكشـند .تأثیر رسـانههای حوزهی
عمومـی ،در شـکل دادن شـخصیت مدنـی شـهروندان بسـیار مهـم اسـت و جامعه مـدرن امروز
مدیـون ایـن نقـش رسـانهها بـرای دوران گـذر از پیشـامدرن اسـت (هابرمـاس .)53 :1384 ،جدول
تأثیـر رسـانهها از دیـدگاه هابرماس به شـرح ذیل اسـت:

1. Documentary Research
2. Descriptive method
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1ـ4ـ روششناسی پژوهش
دراین پژوهش از روش اسـنادی ـ توصیفی اسـتفاده شـده و در تعریف آن چنین آمدهاست:
پژوهش اسـنادی بر مبنای اسـتفاده از اسـناد و مدارک اسـت و زمانی کاربرد دارد که آن تحقیق
مرتبـط بـا پدیدههـای موجـود باشـد و محقـق درصـدد شناسـایی تحقیقـات قبلی در مـورد آن
موضـوع برآمـده اسـت ،یا آنکـه پژوهش ،نیاز به اسـتفاده از اسـناد و مدارک را ایجـاب نماید و در
اصطلاح بخواهیـم کـه در یک زمینهی خاص ،مأخذیابـی کنیم (سـاروخانی.)22 :1383 ،
بـرای نیـل بـه ایـن هـدف ،در ابتـدا برخـی قوانیـن و مقـررات مرتبـط بـا موضوع بـه صورت
اسـنادی مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت کـه مهمتریـن آنها عبارتنـد از:
ـ متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
ـ تفسیر قانون اساسی؛
ـ برنامهی سوم ،چهارم و پنجم توسعهی جمهوری اسالمی ایران؛
ـ آییننامهی اجرایی قانون مطبوعات ،مصوب .1364
2
در تعریـف روش توصیفـی آمدهاسـت :در تحقیقـات توصیفـی محقق به دنبـال چگونه بودن
موضـوع اسـت و میخواهـد بداند پدیده ،متغیر ،شـیء یا مطلـب چگونه اسـت (واينـر.)128 :1971 ،
درایـن روش محقـق صرفـاً بـه کشـف و تصویرسـازی ماهیـت ،ویژگیهـا و وضعیـت موجود
موضـوع و مسـئلهی تحقیـق میپـردازد (زارعمیرکآبـاد.)14 :1389 ،
1
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افـراد بـه منافـع حاصلـه را به گونـهاى که از احسـاس ترس و نیـاز رهایى و کرامـت و عزت نفس
خـود را بازیابنـد ،جـزء اهـداف اصلـى خـود مىداند .رسـانهها ،عدالـت را از یک امر حاشـیهای به
واقعیـت و ضرورتـی اجتماعـی در حـوزهی حقـوق عمومی تبدیـل میکنند.
ج ـ رشـد شـخصیت فردی :رشـد شـخصیت فردی ،زیربناى مهم توسـعهی پایدار ملى است.
شـخصیت ،نظـام تمایالت فرد اسـت .رسـانهها بـا فعالیت چند الیـهی خود به جامعـه میآموزند
کـه با تشـکیل شـخصیت مدنی ،اجتمـاع دیگر چیزى غریبـه و جدا از فرد نیسـت بلکه جزئى در
او و ازوسـت؛ گرچـه هـر دو همانند هم نیسـتند ولی هـر چه روند جامعهپذیرى موفقتر باشـد به
همـان میـزان فـرد مىتواند به صـورت مؤثرترى با تقاضاهاى ناشـى از نقشهـاى گوناگون مواجه
شـود .فعالیـت مسـتمر رسـانهها سـبب میشـود که رشـد شـخصیتهاى انسـانى ،بـه زمینهای
براى توسـعه و تحول سـاختارى تبدیل شـود و با تحول و تعریض سـاختارى ،امکان بیشـتر براى
رشـد شـخصیت افراد فراهم گردد.
د ـ جامعهپذیـرى سیاسـى موفـق :جامعهپذیـرى سیاسـى ،راهى اسـت که یـک جامعه بدان
وسـیله فرهنـگ سیاسـى خـود را دایمـى مىکند .امـا تعریـف جامع و کاملتـر ،عبارت اسـت از
فرآینـد مسـتمر یادگیـرى کـه به موجب آن ،افراد ضمن آشـنا شـدن بـا نظام سیاسـى از طریق
کسـب اطالعـات و تجربیـات ،به وظایف ،حقـوق و نقشهاى خویش به خصوص وظایف سیاسـى
در جامعـه پـى مىبرند .وظیفهی آموزش مسـتمر در حوزهی عمومی بر عهدهی رسـانهها اسـت؛
چـرا کـه رسـانهها بخشهایی از آمـوزش مفاهیم عمومـی را بر عهده دارنـد (وینـر.)49:1981 ،

درایـن پژوهـش ،در ابتـدا مطالب براسـاس روش اسـنادی جمـعآوری و پس از دسـتهبندی،
بـه خصوص دسـتهبندی مقررات مربوط به برنامهی توسـعه براسـاس اطالعات جمعآوری شـده،
دادهها ،اسـناد وتفسـیرهای مرتبط در سـه حوزهی فرهنگ ،حقوق رسـانهای و برنامهی توسـعه
با روش توصیفی بررسـی شدهاسـت.
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منابع و ویژگیهای حقوق رسانهای
منابع و ویژگیهای حقوق رسانهای در ایران عبارتند از:
الف) منابع حقوق رسانهای
1ـ قانون اساسی که حقوق فرهنگی کشور را تعیین میکند؛
2ـ قانون و مص ّوبات شورای عالی انقالب فرهنگی؛
3ـ توافقنامههای داخلی و خارجی؛
4ـ قوانین مربوط به صنایع دستی ،ایرانگردی و جهانگردی (براتی.)58 :1384 :
ب) ویژگیهای حقوق رسانهای
1ـ حقـوق رسـانهای دانشـی جـوان و جدید اسـت .جوان بـودن حقوق فرهنگی بدین سـبب
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1ـ5ـ پیشینهی تحقیق
تحقیـق «حقـوق رسـانهها در قوانیـن ایران» که توسـط حمیدرضا سـلطانی در سـال 1392
انجـام شدهاسـت ،به موضوع حقوق رسـانهها براسـاس اسـتاندارد جهانـی میپـردازد و جایگاه آن
را در حقـوق ایـران از جمله برنامهی توسـعهی سـوم ،چهارم و پنجم مورد بررسـی قـرار میدهد.
در ایـن تحقیـق ایـن نتیجـه حاصـل شـد که برنامـهی توسـعهی ایران نسـبت به حقوق رسـانه،
نگاهـی توأم با مسـئولیت دارد.
یکـی دیگـر از تحقیقهـای صـورت گرفته در ایـن زمینه ،تحقیـق محمدرضا زمانی در سـال
 1390اسـت کـه در ایـن پژوهـش اسـناد بینالملـل مرتبط بـا حقوق رسـانهها و تعهـدات ایران
نسـبت به این اسـناد بررسـی ،سـپس محتوای این اسـناد با حقوق داخلی ایران به طور تطبیقی
ارزیابـی شدهاسـت .نتیجـهی حاصـل شـده ،خأل قانونی حقـوق مطبوعات ایـران را در مقایسـه با
اسـناد بینالمللی نشـان میدهد.
از جملـه مقـاالت نوشـته شـده در این زمینـه ،مقالهی جالل محمدی در سـال  1380اسـت
کـه تحـت عنـوان «آینده حقـوق مطبوعـات در قوانین ایـران» چاپ شدهاسـت .در ایـن مقاله به
تحلیـل سـیر شـکلگیری قوانین داخلی ایـران در خصوص حقوق مطبوعـات و جایگاه مطبوعات
قوانیـن جدیـد کشـور پرداختـه و نشـان داده میشـود کـه برنامهی توسـعه ،پیشـگام در تکامل
حقوقـی مقررات مربـوط به رسـانهها در ایران اسـت.
از جملـه مقـاالت دیگـر در ایـن زمینـه ،میتـوان بـه مقالـهی محمدمهـدی فرقانی در سـال
 1391اشـاره کـرد کـه عنـوان آن «نارسـایی حقـوق رسـانهها در ایران» اسـت .در ایـن پژوهش،
خلأ قانونـی مرتبـط با حقوق رسـانهها در ایـران به عنـوان یکی از عوامـل بازدارندهی توسـعهی
ملـی تجزیـه و تحلیـل و نشـان داده میشـود که رسـانهها ،نقشـی مهم در توسـعهی ملـی ایران
برعهـده دارند.
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2ـ آیندهی حقوق رسانهها در قانون برنامهی توسعهی ایران
مجمـع عمومی سـازمان ملل در اولین اجالس خود در سـال  1945چنین اعلام کرد :آزادی
اطالعـات یکـی از حقـوق بنیـادی بشـر و زیربنـای همه آزادیهایی اسـت که ملل متحد نسـبت
بـه آن اهتمـام میورزند.
همچنیـن در مـادهی  19اعالمیـهی جهانـی حقـوق بشـر آمدهاسـت :هـر کـس حـق آزادی
عقیـده و بیـان دارد .ایـن حـق دربرگیرنـدهی آزادی ،داشـتن عقیـده بـدون مداخلـه و آزادی در
جسـتوجو ،دریافـت و انتقـال اطالعـات و عقاید از طریق هر نوع رسـانهای بـدون در نظر گرفتن
مرزها میشـود.
ی و سیاسـی
ق مدن 
ی حقـو 
ق بینالمللـ 
آزادی بیـان و عقیـده ،همچنیـن در مـادهی  19میثـا 
تأکید شـد .با پیروزی انقالب و اسـتقرار نظام جمهوری اسلامی ،آزادی مطبوعات در کنار سـایر
آزادیهـا قابـل توجـه قـرار گرفته و در اصـول متعدد قانون اساسـی تصریح شدهاسـت.
در ایـن اصـول ،رسـالت ،آزادی ،حقـوق و حـدود مطبوعـات و همچنین نحوهی رسـیدگی به
جرایـم مطبوعاتـی بیـان شـده اسـت .در بنـد  2اصل سـوم قانون اساسـی ،باال بـردن آگاهیهای
عمومـی در همـهی زمینههـا بـا اسـتفادهی صحیـح از مطبوعات و رسـانههای گروهـی ،در صدر
وظایـف دولـت قرار گرفتهاسـت .در اصل  24قانون اساسـی ،آزادی مطبوعات تصریح شدهاسـت:
نشـریات و مطبوعـات در صورتـی کـه مخـل بـه قواعد اسلامی و نظـام نباشـند ،آزادنـد .بر این
اسـاس ،آزادی مطبوعـات طبـق قانون اساسـی دارای حد و مرز اسـت و فعالیـت مطبوعاتی نباید
بـا قواعـد و مبانـی اسلامی منافـات و مخل مبانی نظام جمهوری اسلامی باشـد.
در اصـل  175قانـون اساسـی نیـز آمدهاسـت :تأمیـن آزادی انتشـار و بیان ،بر طریـق موازین
اسلامی در رسـانههای گروهـی (رادیـو و تلویزیون) ضـرورت دارد .همچنین چگونگی رسـیدگی به
جرایـم مطبوعاتـی در اصـل  168قانـون اساسـی بیان شـده اسـت .مطابق این اصل ،سـه شـرط
«علنـی بـودن»« ،حضـور هیـأت منصفـه» و «محاکـم دادگسـتری» بـرای رسـیدگی بـه جرایم
سیاسـی و مطبوعاتی الزامی اسـت.
«رسـیدگی بـه جرایم سیاسـی و مطبوعاتی علنی اسـت و بـا حضور هیأت منصفـه و محاکم
دادگسـتری صـورت میگیـرد .نحـوهی انتخاب ،شـرایط ،اختیـارات هیأت منصفـه و تعریف جرم
سیاسـی را قانون براسـاس موازین اسلامی معیـن میکند».
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اسـت کـه در کشـور مـا این مفهوم امـری کام ً
ال نو میباشـد و با وجود اینکه در سـایر رشـتههای
حقـوق ،شـاهد نـگارش کتاب و تألیفـات متعددی بوده ایـم و دربارهی ارتباط بـا مقولهی فرهنگ
و رسـانه و با مسـائل مرتبط با آن به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم مطالب زیادی نوشـته شده،
ولـی ابعـاد آن هنوز در جامعه ما ناشناختهاسـت (براتـی.)59 :1384 :
2ـ حقـوق فرهنگی و رسـانهای دارای قانون واحد و مدونی نیسـت؛ یعنـی مانند قانون مدنی،
تجـارت ،قانـون مالیاتـی یا قوانین دیگـر ،قانون واحـد و جامعی به این نام وجـود ندارد.
3ـ حقـوق فرهنگـی و رسـانهای ،حیطهی وسـیعی از موضوعات را شـامل میشـود؛ به تعبیر
بهتـر ،به دلیل گسـتردگی و تنوعپذیری بسـیار زیاد مسـائل فرهنگی ،امور مختلفـی میتواند در
مباحثـی مـورد مطالعهی حقـوق فرهنگی قرار گیرد (همـان.)6 :
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قبـل از تصویـب قانون مطبوعـات در سـال  ،1364الیحهی قانونی مطبوعات در  31شـهریور
 1358توسـط شـورای انقلاب اسلامی تصویـب شـد .در ایـن الیحه مقـررات الزم بـرای صدور
پروانـه ،حقـوق و تکالیـف مطبوعـات ،نظـارت بـر مطبوعات ،حقـوق مـردم در قبـال آن و جرایم
مطبوعاتـی پیشبینی شـد.
قانـون فعلـی مطبوعات نیز در  22اسـفند  1364به تصویب مجلس شـورای اسلامی رسـید
و جایگزیـن الیحـهی قانونی مذکور شـد و در طول سـالهای گذشـته ،چندین بار برخـی از مواد
آن مـورد بازنگری قـرار گرفت.
مـروری اجمالـی بـر مـوارد مختلـف برنامـهی توسـعهی ایـران ـ کـه در حقیقـت میتوانـد
دورنمـای حقـوق ارتباطـات در برنامهی چهارم توسـعه نیز نامیده شـود ـ نمایانگـر جایگاه حقوق
رسـانهها در نظـام اداری و حقوقـی ایـران اسـت.
نخسـتین بخـش این برنامه به حـوزهی اقتصاد میپردازد و با پذیرش ایـن نظریه که در آینده
«اقتصـاد مبتنـی بر اطالعـات» خواهد بـود ،تحت عنوان «رشـد اقتصادی ملـی و داناییمحور در
تعامـل با اقتصاد جهانـی» ،به بیان اهـداف این برنامههـا میپردازد.
در ایـن بخـش ،فصل اول به بسترسـازی برای «رشـد سـریع اقتصادی» ،فصـل دوم به «تعامل
فعـال بـا اقتصـاد جهانی» و فصل سـوم بـه «رقابتپذیری اقتصـادی» اختصاص یافتهاسـت .جالب
اینکـه در کنـار سـر فصلهـای یـاد شـده ،فصـل چهـارم نیـز بـه «توسـعهی مبتنـی بـر دانایی»
میپـردازد و نقـش رسـانهها را در ایـن دانایـی برجسـته و در مـادهی  44تصریـح میکند:
دولت موظف اسـت به منظور اسـتقرار جامعهی اطالعاتی و تضمین دسترسـی گسـترده ،امن
و ارزان شـهروندان بـه اطالعـات موردنیاز ،اقدامات ذیـل را انجام دهد:
الـف ـ حمایـت از سـرمایهگذاری در تولیـد و عرضهی انواع محتوا و اطالعات به زبان فارسـی در
محیـط رایانـهای ،با تکیه بر توانبخـش خصوصی و تعاونی.
ب ـ اتخاذ تدابیر الزم به منظور کسـب سـهم مناسـب از بازار اطالعات و ارتباطات بینالمللی،
اسـتفاده از فرصـت منطقـهای ارتباطی ایـران از طریق توسـعهی مراکز اطالعاتـی اینترنتی ملی ،و
توسـعهی زیرسـاختهای ارتباطـی با تکیه بر منابـع و توان بخشهای خصوصـی و تعاونی و جلب
مشارکت بینالمللی.
ج ـ تهیـه و تصویـب سـند راهبـردی برقراری امنیت در فضـای تولید و تبادل اطالعات کشـور
در محیطهـای رایانـهای ،حداکثـر تا پایان سـال اول برنامـهی چهارم.
طبـق مـادهی  45نیـز «دولت موظف اسـت به منظور گسـترش بـازار محصـوالت داناییمحور
و دانشبنیـان» اقداماتـی را انجـام دهـد کـه طراحی و اسـتقرار کامـل نظام جامع حقـوق مالکیت
معنـوی ،ملـی و بینالمللـی و پیشبینـی سـاختارهای اجرایی الزم از جمله آنهاسـت.
«بهرهگیـری از فنـاوری اطالعـات در تدویـن و اجـرای برنامههـای آموزشـی و درسـی کلیـهی
سـطوح و تجهیـز مدارس کشـور بـه امکانـات رایانهای و شـبکهی اطالعرسـانی» ،وظیفـهی دیگر
دولـت در ایـن زمینه اسـت (بند «ک» مـادهی  .)52مـادهی  57نیز در این خصـوص از اهمیت زیادی
برخـوردار اسـت .بـه موجب این ماده ،دولت موظف اسـت به منظور توسـعهی ارتباطـات و فناوری
اطالعـات ،تحقـق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسـب جایگاه برتر منطقه اقدامات ذیـل را انجام دهد:
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الـف ـ دولـت موظف اسـت تا پایـان برنامهی چهـارم به منظور برقـراری تسـهیالت الزم برای
دسترسـی بـه ارتباطات گسـترده با کیفیـت و تمهید و گسـترش فرصتهای نوین خدمات رشـد
بـرای آحـاد جامعه و خانوارها ،مؤسسـات و شـرکتها ،شـبکهای شـدن قلمروها ،برپایـی و تقویت
اقتصـاد شـبکهای ،زمینـهی ارتقاء ضریـب نفوذ ارتباطات ثابت ،سـیار و اینترنت کشـور ،حداقل به
ترتیـب پنجـاه درصـد ( ،)50%سـی و پنـج ( )35%آحاد جمعیت کشـور ،همچنین ایجـاد ارتباط پر
ظرفیـت و چنـد رسـانهای حداقل در شـهرهای بـاالی پنجاه هـزار نفر و افزایـش ظرفیت خدمات
پسـتی به بیسـت مرسـوله بر نفر را فراهم آورد.
ب ـ تأمین و تضمین ارائهی خدمات پایهی ارتباطی و فناوری اطالعات در سراسر کشور.
ج ـ تهیهی الیحهی «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامهی چهارم.
در فصـل نهـم نیـز که به برنامههـای مربوط به «توسـعهی فرهنگـی» پرداختهاسـت ،مقررات
متعـددی وجـود دارد کـه وضعیـت آینـدهی ارتباطـات و اصحـاب رسـانهها را نمایانتر میسـازد.
طبـق مـادهی  107که نخسـتین مـاده از این فصل اسـت:
دولـت مکلـف اسـت به منظـور «رونـق اقتصاد فرهنـگ ،افزایش اشـتغال ،بهبـود کیفیت کاال
و خدمـات ،رقابتپذیـری ،خلـق منابـع جدیـد ،توزیع عادالنـهی محصوالت و خدمـات فرهنگی و
ایجاد بسـتر مناسـب بـرای ورود بـه بازارهای جهانی فرهنـگ و هنر و تأمین فضاهـای کافی برای
عرضـهی محصـوالت فرهنگـی» ،اقدامـات متعـددی را انجـام دهد کـه «اقـدام قانونـی الزم برای
تأسـیس صندوقهـای غیردولتـی ضمانـت به منظـور حمایت از تولیـد ،توزیع و صـادرات کاالها و
خدمات فرهنگی و هنری ،سـینمایی ،مطبوعاتی و ورزشـی در سـطح ملی و بینالمللی» ،یکی از
آن وظایـف اسـت (بند ب مـاده .)107
همچنیـن بـه موجـب بنـد «ط» ،اقـدام دیگـری کـه دولـت مکلـف بـه انجـام آن میباشـد،
عبارتسـت از« :انجـام حمایتهـای الزم از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه در چارچـوب مقررات
مصوب شـورای عالی انقالب فرهنگی در توسـعهی فضاهای مجـازی فرهنگی ،هنری و مطبوعاتی
در محیطهـای رایانـهای و اینترنتـی فعالیت میکنند و به ویژه اعطای تسـهیالت الزم برای برپایی
پایگاههـای رایانـهای و اطالعرسـانی حـاوی اطالعـات فرهنگـی ،دینـی ،تاریخی و علمی بـه زبان
و خـط فارسـی توسـط بخشهـای مختلف اجرایی کشـور بـرای اسـتفاده عموم ،همچنیـن ایجاد
شـرایط الزم توسـط صـدا و سـیمای جمهـوری اسلامی ایـران بـرای دریافـت برنامههـای صوتی
و تصویـری از طریـق شـبکههای اطالعرسـانی کابلـی و کانالهـای ماهـوارهای براسـاس ضوابـط
سـازمان صـدا و سـیمای جمهـوری اسلامی ایـران» .ذیل بنـد فوق یـادآوری شدهاسـت که:
آییننامـهی اجرایـی مربوطـه با هماهنگـی وزارتخانههای فرهنگ و ارشـاد اسلامی ،ارتباطات
و فنـاوری اطالعـات و سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایـران به تصویب هیـأت وزیران
خواهد رسید.
اقـدام مناسـب دیگـر آن اسـت که طبق بنـد «ی» همان ماده« ،بـه دولت اجازه داده میشـود
تـا نیـم درصـد ( )%0/5از اعتبارات دسـتگاههای موضوع مـاده ( )165این قانون را با پیشـنهاد رئیس
دسـتگاه مزبـور ،بـرای انجـام امـور فرهنگی ،هنـری ،سـینمایی و مطبوعاتـی برای ترویـج فضائل
اخالقـی و معارف اسلامی کارکنان خـود هزینه نماید.
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3ـ قانون برنامهی توسعهی جمهوري اسالمي ايران در مورد حقوق رسانهها
قانـون برنامـهی توسـعهی ایران که به تشـریح جایـگاه و حقوق رسـانهها در ایران میپـردازد،
دورنمـای سیاسـت کلـی ایـران را در خصوص حقوق رسـانهها نیز مشـخص میکنـد .در برنامهی
توسـعهی ایـران ،حقـوق رسـانهها به دو بخش مهم تقسـیم میشـود:

3ـ 1ـ حقوق رسانهها در برنامهی توسعهی چهارم ایران
بنابـر آنچـه گفته شـد ،تدویـن برنامهی توسـعه برای هیـچ کشـوری نمیتواند بـدون توجه به
واقعیتهـای جهانـی ،قـدرت رسـانهها و تحـول ارتباطات باشـد .خألیی کـه تاکنون در بسـیاری از
مقـررات کشـور ما مشـهود بود ،ا ّمـا برخالف «قانون برنامهی سـوم توسـعهی اقتصـادی ،اجتماعی
و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران» کـه در بخـش ارتباطات و مسـائل مربوط به رسـانهها دچار
نارسـایی و نواقصـی بـود ،برنامهی چهارم توسـعه که از سـال  1384تا سـال  1388به اجـرا درآمد،
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آییننامـهی اجرایـی ایـن بنـد توسـط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و سـازمان مدیریت و
برنامهریـزی کشـور تهیـه مـی شـود و به تصویـب هیـأت وزیران میرسـد.
«گسـترش فعالیتهـای رسـانههای ملی و ارتبـاط جمعی در جهت مقابله بـا تهاجم فرهنگی،
سالمسـازی فضای عمومی ،اطالعرسـانی صحیح « ،»...به کارگیری شـیوهها و راهکارها و ابزارهای
نویـن در عرصـهی تبلیغـات دینـی» و «حمایـت از برنامهریزی ،نیازسـنجی و ارائـهی آموزشهای
ضـروری بـه مبلغیـن دینـی در جهت بهبود کیفیـت تبلیغات دینـی» ،از دیگر تکلیفهایی اسـت
کـه برنامهی چهارم توسـعه بر دوش دولت نهادهاسـت (بندهـای «ب»« ،ط» و «ی» مـادهی .)109
از سـوی دیگـر« ،دولـت موظـف اسـت به منظـور حفظ و شناسـاندن هویـت تاریخی ایـران و
بهرهگیـری از عناصـر و مؤلفههـای هویـت ایرانـی ،بـه ویژه زبـان فارسـی» ،اقدامهـای هفتگانهای
انجـام دهـد کـه یکـی از آن اقدامهـا «حمایـت از گسـترش منابـع و اطالعـات بـه خط فارسـی و
تدوین و تصویب اسـتانداردهای ملی و بینالمللی نمایش الفبای فارسـی در محیطهای رایانهای»
اسـت (بند «ج» مـادهی .)112
مـادهی  119نیـز از مهمتریـن مـواد برنامـهی توسـعهی چهارم اسـت کـه در صـورت تحقق،
تأثیـرات عمیـق و تعیینکننـدهای در عرصـهی حقـوق ارتباطات و رسـانهها بر جـای خواهد نهاد.
براسـاس ایـن ماده ،دولت مکلف اسـت به منظـور حمایت از حقـوق پدیدآورنـدگان آثار فرهنگی،
هنـری و امنیـت شـغلی اصحـاب فرهنـگ و هنـر ،مطبوعـات و قلـم ،بسترسـازی بـرای حضـور
بینالمللـی در عرصههـای فرهنگـی و هنـری و تنظیم مناسـبت و روابط میان اشـخاص حقیقی و
حقوقـی مرتبـط بـا امـور فرهنگـی و هنـری ،اقدامهای ذیـل را به عمـل آورد:
الـف ـ تهیـهی الیحـهی امنیت شـغلی اصحـاب فرهنگ و هنر و اسـتقرار نظـام صنفی بخش
فرهنـگ تا پایان سـال اول برنامـهی چهارم.
ب ـ بازنگـری و اصلاح قوانیـن مطبوعات و تبلیغات ،نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسـانهها
و تبلیغات.
ج ـ اصحـاب فرهنـگ و هنـر کـه شـغل خـود را از دسـت میدهنـد ،بـه تشـخیص دولـت به
مـدت حداکثر سـه سـال تحت پوشـش بیمهی بیـکاری قرار میگیرنـد .دولت در چارچـوب لوایح
بودجـهی سـنواتی ،کمکهـای اعتبـاری در اختیار صنـدوق بیمهی بیـکاری قرار خواهـد داد.
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3ـ2ـ تأکید بر فرهنگ اسالمي ـ ايراني در برنامهی توسعهی پنجم
در مفاد برنامهی توسعهی پنجم نیز درخصوص جایگاه و حقوق رسانهها آمدهاست:
مـادهی 10ـ دولـت موظف اسـت به منظور سـاماندهي فضاي رسـانهاي كشـور ،مقابله با تهاجم
فرهنگ بيگانه و جرايم و ناهنجاريهاي رسـانهاي ،در چهارچوب سياسـت و ضوابط مصوب شـوراي
عالـي انقالب فرهنگـي و فراهم آوردن زمينهی بهرهبـرداري حداكثري از ظرفيت رسـانهاي ،اقدامات
قانونـي در موارد ذيـل را انجام دهد:
الـف ـ تهيـه و تدويـن «نظـام جامـع رسـانهها» تـا پايـان سـال اول برنامـه بـا رويكرد تسـهيل
فعاليتهـاي بخـش غيـر دولتي؛
ب ـ ارتقـاء آگاهـي ،دانـش و مهارت همگاني ،تقويت رسـانههاي ماهوارهاي و اينترنتي همسـو و
مقابله با رسـانههاي معـارض خارجي؛
ج ـ پيشـنهاد ،وضع و اجراي ســياستها و مقررات موردنياز و ايجاد و تقويت سـازوكارهاي الزم
براي سـاماندهي ،نظارت و پااليش محتواي ديداري ،شـنيداري و نوشـتاري در فضاي رسانهاي كشور
اعـم از رسـانههاي مكتـوب ،ديـداري ،شـنيداري ،رقومـي (ديجيتال) ،مجـازي و شـبكههاي ارتباطي
غيرمكالماتي ،شـبكههاي داده و ماهوارهاي و سـامانههاي مخابراتي به شـوراي عالي انقالب فرهنگي.

119

Downloaded from rdch.ir at 21:45 +0430 on Tuesday April 23rd 2019

توجـه ویـژهای بـه این عرصه نشـان داد .در حالی که برنامهی سـوم در این زمینه تنها به کلیگویی
اکتفـا کـرده بـود ،برنامـهی چهارم در مـواد متعددی بـه این موضوع پرداختهاسـت؛ بـه گونهای که
میتـوان امیـدوار بـود در صـورت اجرا و تحقـق آن ،حوزهی ارتباطات و رسـانههای کشـور با تحول
مثبـت و شـتابداری روبـه رو شـود .بـا ایـن توضیح ،حتـی اگر نـوع نگاه یا میـزان توجـه «برنامهی
چهارم توسـعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» کافی نباشـد ،از این نظر
کـه برخلاف برنامـهی قبلـی بـه واقعیتهای دنیـای امروز توجه بیشـتری نشـان داده شـده ،قابل
تقدیر است.
رئـوس مهمتریـن پیشبینیهـای برنامـهی چهـارم در زمینـهی ارتباطـات وحقوق رسـانهها را
میتـوان بـه شـرح زیـر خالصـه کرد:
1ـ پذیـرش اسـتقرار جامعـهی اطالعاتـی بـه عنـوان یک هـدف بـزرگ ،و اطالعـات و دانایی به
عنـوان مبنـای برنامهی توسـعهی اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی کشـور؛
2ـ تضمین اصل جریان آزاد اطالعات و دسترسی شهروندان به آن؛
3ـ گسـترش امنیـت شـغلی و حمایتهای حقوقـی و مالی از سـرمایهگذاران ،فعـاالن و کاربران
عرصهی ارتباطات؛
4ـ توجـه خـاص به نظـام بینالملل ،ارتباطات ،حضور در شـبکهی جهانی رایانـهای (اینترنت) و
تعمیم بهرهمنـدی از آن؛
5ـ گرایش به حاکمیت نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بینالمللی؛
6ـ تشویق بخش خصوصی و تعاونی به فعالیت رسانهای و رقابت در این عرصه؛
7ـ حفظ هویت ملی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی و رسانهای با روشهای نوین؛
 8ـ تقویت نظام صنفی و حاکمیت اخالق حرفهای؛
9ـ بازنگری در قوانین رسانهای و تدوین قانون جامع ،فراگیر و روزآمد ارتباطات.
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نتیجهگیری
تحـول در رویکـرد برنامـهی توسـعهی ایـران ،از افزایش نقش رسـانهها در حیـات اجتماعی و
فرهنگـی جامعـه ایرانی حکایت دارد .برنامهریزان توسـعهی ملی در ایران بسـان دیگر کشـورهای
درحـال توسـعه ،حقـوق رسـانهها را بـه عنوان یکی از ابزارهای توسـعهی کشـور مـورد توجه قرار
دادهانـد .برنامـهی چهـارم و پنجـم توسـعه ،نگاهی محوری به امر رسـانه دارد و بـه تبیین جایگاه
و حقـوق رسـانهها ،چـه رسـانههای مکتـوب مثـل مجالت و نشـریات و چـه رسـانههای مجازی
مثـل سـایتهای اینترنتـی پرداختهاسـت .هـر چنـد که حقوق رسـانهها در کشـور ما نسـبت به
نرسـیده و این حقوق در بسـیاری

دیگرکشـورهای توسـعهیافته ،هنـوز به مرحلـهی تکاملی خود
از مـوارد دارای خلأ قانونـی اسـت ،ولـی بـا راهبـرد تعیین شـده در برنامـهی توسـعهی چهارم و
پنجـم میتـوان امیدوار بـود که حداقـل ،رویکرد حقوقی مورد نظـر در چارچـوب تدوین مقررات
اداری مرتبـط بـا رسـانهها ،یـک رویکـرد واقعبینانـه و متناسـب بـا نیـاز روز جامعه ایرانی باشـد.
چنیـن رویکـردی مـی تواند افـق جدیـدی را از نقشآفرینـی رسـانهها در فرآیند توسـعهی ملی
ایجـاد نماید.
تأثیر رسـانه و تحولآفرینی آن در سـایر جوامع همسـان در حال توسـعه مثل برزیل ،ترکیه،
چیـن ،هنـد و  ...الگـوی مناسـبی برای جهتبندی برنامهی توسـعهی ایـران در این حوزه اسـت.
بـه نظـر میآیـد تدوینکنندگان برنامهی توسـعهی ایـران ،به اهمیت ایـن موضوع پـی بردهاند و
نتیجـهی آن فقـدان نـگاه منفـی به بحث رسـانه و حقـوق آن در برنامهی چهارم و پنجم توسـعه
بودهاسـت .برنامـهی چهـارم و پنچـم توسـعه بـه عنـوان سـند جامـع ملی بـرای گذر به سـمت
توسـعه فراگیـر و همـه جانبـهی کشـور ،بـه بـاز تعریـف نقـش رسـانهها در حیـات اجتماعـی و
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مادهی 11ـ سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي مجاز است:
الـف ـ اقدامـات قانونـي بـرای ايجـاد مراكـز فرهنگـي و گردشـگري و نحوهی تأسـيس مراكز
تخصصـي غير دولتـي در زمينهی ميراث فرهنگي از قبيل موزهها ،مرمـت آثار فرهنگي و تاريخي،
كارشناسـي امـوال تاريخـي و فرهنگي ،همچنين مراكزي بـرای نظارت بر مراكـز اقامتي ،پذيرايي،
دفاتر خدمات مسـافرتي و گردشـگري با اسـتاندارد الزم و شـرايط سـهل و آسـان را فراهم نمايد.
ب ـ از راهاندازي موزههاي تخصصي به ويژه موزههاي دفاع مقدس و شـهدا توسـط مؤسسـات
يـا نهادهاي عمومي غيردولتـي ،تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد.
ج ـ از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سـنتي عشـايري و روسـتايي توسـط بخش خصوصي
و نهادهاي عمومي غيردولتي و تعاوني ،با رعايت موازين اسلامي به منظور توسـعهی گردشـگري
آن مناطـق حمايت مالي نمايد.
دـ از مالكيـت و حقـوق قانوني مالكين بناها و آثار و اشـيای تاريخي منقـول برای حفظ ،صيانت
و كاربـرد مناسـب آنهـا و اقدامـات الزم برای بيمهی آثـار فرهنگي ،هنـري و تاريخي حمايت مالي
و معنوي نمايد.
هــ ـ آثـار فرهنگـي تاريخـي و ميراث معنـوي حـوزهی فرهنگي ايـران را ـ که در كشـورهاي
همسـايه ،منطقـه و سـاير كشـورها بـه عنـوان ميـراث فرهنگـي وجـود دارد ـ شناسـايي و از آنها
حمايـت کند.
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1ـ تدویـن الیحـهی جامـع تکمیـل حقـوق رسـانهها در ایـران ،با الهـام از برنامـهی چهارم و
پنجم توسـعه توسـط مجلس شـورای اسلامی.
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سیاسـی جامعـهی ایران میپـردازد.
بررسـی برنامـهی چهارم و پنجم توسـعهی ایران نشـان میدهـد که این برنامهی توسـعه ،دو
نـگاه مـوازی و همـگام را در خصـوص رسـانه ،تأثیرگـذاری و حقـوق آن دنبال میکند .نـگاه اول
مبتنـی بـر اهمیـت نقش رسـانه بر فرهنگ ،اجتمـاع و اقتصاد جامعـهی ایرانی اسـت .در این نوع
نـگاه از برنامـهی توسـعهی چهـارم و پنجـم ایران ،رسـانهها چه در قالب نشـریات و چـه در قالب
سـایتهای اینترنتی ،از نظر فرهنگی و سیاسـی عاملی بازدارنده و مخرب قلمداد نشـدهاند ،بلکه
نـگاه برنامـهی توسـعهی ایران این بوده که گسـترش دانـش در جامعهی ایران نیازمند گسـترش
ارتباطات و ابزارهای آن اسـت و آگاهی-بخشـی افکار عمومی ،بخشـی از فرآیند توسـعه در جامعه
محسـوب میشـود و باید بسـترهای الزم برای توسـعهی رسـانهها و دفاع از حقوق آنها به عنوان
عنصر آگاهـی بخش جامعه فراهم شـود.
ایـن نـگاه ،میـزان تأثیرگذاری رسـانه بر جامعهی ایرانـی را اثبات میکنـد و تأییدی بر مفید
بـودن و نقـش سـازندهی آن رسـانهها در توسـعهی ملـی کشـور اسـت .بـر همین اسـاس ،تأکید
برنامـهی چهـارم و پنجـم توسـعه بـر ایـن بودهاسـت کـه کشـور مـا در افق توسـعهی ملـی ،در
اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف ارتباطاتـی بایـد در جایگاه قابل توجهـی قرار گیـرد و در این حوزه
جزو کشـورهای پیشـرو منطقه باشـد.
نـگاه دوم در برنامـهی توسـعهی ایـران ،بـر تلاش بـر قانونمـداری رسـانهها بـه خصـوص
رسـانههای جدیـد و مجـازی مبتنـی اسـت .در برنامـهی توسـعهی ایـران تلاش شدهاسـت تـا
مکانیزمهایـی بـرای نظـارت و کنتـرل رسـانههای مجـازی تعریـف شـود .هـر چنـد کـه تدوین
حقـوق رسـانهها بـه صورت یـک علم حقوقی مسـتقل ،از حـوزهی اختیـارات برنامهی توسـعهی
ایـران خـارج و نیازمنـد تصویب قوانیـن متعدد در مجلس اسـت ،ولی برنامهی توسـعهی ایران به
عنـوان سـند جامـع ملی ،در فرآیند توسـعهی کشـور قدمهای مهمـی را برای نظمبخشـی اداری
و جلوگیـری از تداخـل نظارتـی در ایـن حوزه برداشـته اسـت .در برنامهی توسـعهی ایران تالش
شدهاسـت تـا رسـانهها بـه سـمت تقویـت فرهنـگ ملـی و پیوند میـان فرهنـگ اصیـل ایرانی با
تکنولـوژی روز حرکـت کنند و در کنار اسـتفاده از آثار مثبت رسـانههای نویـن ،از آثار مخرب آن
جلوگیری شـود .در این سـند به صورت مصداقی ،مسـئولیت دولت در حمایت از رسـانه و حقوق
آنهـا و زمینهسـازی بـرای نقشآفرینـی این رسـانهها مشـخص شدهاسـت.
نـگاه چارچوبـی بـه بحث رسـانه در برنامهی توسـعه ،نوعی مسـئولیتآوری را بـرای متولیان
رسـانهها و اسـتفادهکنندگان از آن ایجاد میکند تا رسـانههای مکتوب و مجازی ضمن اسـتفاده
از بسـتهی «آزادیهـای قانونـی» ،در مسـیر قانونمنـدی و در جهـت رسـالت فرهنگسـازی گام
بردارنـد و بـا شفافسـازی مکانیـزم نظارت بـر آنها ،امکان حمایـت از امنیت و اخلاق عمومی در
جامعه فراهم شـود.
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The Status of Media Rights in Iran’s National Development Plan

Abstract
Media rights, a new branch of jurisprudence, has experienced a flourishing
development in its relatively short history. Since media play a significant
role in development of developing countries, they have received considerable attention from law makers and cultural officials. Interestingly, parts
of Iran’s fourth and fifth development plans refer to media rights, wherein
not only is the impact of written and virtual media on national development recognized, but also the mechanisms through which these media are
controlled and monitored are pointed out. The current paper employed a
library-descriptive approach in order to assess the significance of media to
national development. It also investigated those acts of Iran’s fourth and fifth
development plans legislation which specifically deal with media rights. In
conclusion, the study finds that the fourth and fifth national development
plans play a leading role in providing strategic interaction with media and
recognising their impact on national development. It is, therefore, suggested
that extending the concept of media to virtual information tools and introducing rules and regulations which are modelled after laws in developing
nations appear to be appropriate ways to determine the status of media in the
Iranian society.
Keywords: development; national development; media rights; social
change; political civilization
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