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سال پنجم ،شماره  ،49خرداد 1401

ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی و حق پاسخگویی رسانهها در ایران
حسن

نجارها 1

 1کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

چکیده
امروزه توسعه پایدار ملی ،زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است .مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی
وایجاد زیر بناهای الزم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند .در
تحوالت امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطالع رسانی نیست .بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زدهاند.
جمهوری اسالمی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است .ولی در قوانین کنونی برای رسانهها اعم از
مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در
نظر گرفتهاند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است .در این مقاله به مسئولیت مدنی
رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم .به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد .هرچند که اختیار کامل به
قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن میبایست فعالتر باشد .سپس به حق
پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا ،ترکیه وکره جنوبی ،ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان
امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی
یا خصوصی و خصوصاً نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود .ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی
و نه مطلق پذیرفته اند .سپس درباره آزادی بیان و محدودیتها صحبت کردیم.
واژههای كلیدی :آزادی بیان ،رسانهها ،مسئولیت مدنی ،حق پاسخ گویی ،اسناد بینالمللی.
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مقدمه
رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی وتاثیر گذار بر افکار عمومی نقش بسیار مهمی به پاسخگوبودن در
قبال عملکرد خود به مردم دارند.آزادی بیان از مقتضیات استقالل فردی انسان به مثابه یک غایت بالذات است ومحدود سازی
آن را باید در چارچوب ضروری تبیین کرد.درعصر حاضر بدون تردید تلویزیون به عنوان یکی از نیرومند ترین ابزار های آزادی
بیان به خدمت گرفته می شود،این رسانه می تواند باعث تعرض به حقوق عمومی وخصوصی شود.لذا ایجاد محدودیت برای
فعالیت شبکه های تلویزیونی ورسانه ها ضروری است .درهمین راستا تمامی قوانین بین المللی حقوق بشر،محدودیت هایی را
مقرر داشته است.نظام حقوقی ایران نیز چنین محدودیت هایی راتعیین کرده است.حق پاسخ وتصحیح اخبار و گزارش ها
ومطالب نادرستی که به حیثیت،اعتبار وشخصیت اشخاص حقیقی وحقوقی لطمه وارد می کند،امری نیست که ضرورت آن
برکسی پوشیده باشد ،اما ساز وکار هایی که برای اعمال این حق مورد استفاده قرار می گیرد در کشور های مختلف متفاوت
است.در ایران این حق مورد استفاده قرار می گیرد ،دررسانه های چاپی به موجب ماده 23قانون مطبوعات مصوب
1364ودرمورد رسانه های پخش(رادیو وتلویزیون) به موجب یک ماده واحد و4تبصره قانون اساسنامه سازمان صدا وسیما
جمهوری اسالمی ایران(، ) 1362مصوب جلسه مورخ 1381/11/7مجلس شورا اسالمی به رسمیت شناخته شده است که با
وجود اشکاالت متعدد گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مخاطبان وروشی مناسب ومتناسب با ماهیت رفتار لطمه زننده
به حیثیت و آبرو و شرافت افراد تلقی میشود .ساز وکار موجود برای حق تصحیح از منظر سیاست جناهی نیز اقدامی مثبت به
شمار می رود .زیرا مدعی پس از پخش پاسخ او به مطالبیکه علیه وی در مطبوعات ویا صدا وسیما بیان شده است،نیازی به
مراجعه به مراجع قضایی و توسل به اقدامات کیفری نخواهد داشت .از این رو حق تصحیح اقدامی در جهت سیاست قضا زدایی
تلقی می شود.اماساز وکارهای بین المللی حق تصحیح بویژه ساز وکار ارسال اطالعیه که در کنوانسیون بین المللی حق
تصحیح برای اعتراض به گزارش خبری لطمه زننده به روابط دولت ها یا اعتبار ملی یک کشور پیش بینی شده آزادی بیان در
تلویزیون از منظر قوانین بین المللی حقوق بشر مانند بسیاری دیگر از حقوق وآزادی های اساسی،حق مطلق نیست.ومی توان
محدودیت هایی جهت صیانت از اخالق،امنیت ملی ،نظم عمومی ،حقوق ،حیثیت ،دیگران و ......برآن اعمال کرد .در عصر حاضر
اهمیت روز افزون مسوولیت مدنی یافته وضامن است .جبران خسارت نماید .مسوولیت مدنی عبارت از جبران ضرر وزیان و
خسارت دیگری .شرایط سه گانه تحقق مسوولیت مدنی عبارتند از -1:ضرری که به خواهان وارد شده است-2.تقصیر وارد
کننده ی زیان  .البته در مسوولیت مبتنی بر تقصیر نیاز مند اثبات این عنصر هستیم -3.رابطه سببیت :که غیر از رابطه علیت
منطقی است.به این معنا که زیانی که به شخص وارد شده است.ناشی از تقصیریافعل زیان بار خوانده است .واز انتساب
واستناد ضرربه فعل شخص سخن به میان می آید .هریک از این عناصر سه گانه را مختصر توضیح می دهیم :الف) ضرر:ضرری
که در مسوولیت مدنی وجود دارد،ضرر عرفی است .به عبارت دیگر صدمه مادی ،معنوی ،بدنی است که به شخص دارد می
شود.در اینجا عرف است که قضاوت می کند ضرر وارده نا متعارف وناروا است.یانه .البته قضاوت عرف می تواند بسیار گسترده
باشدوطیف وسیعی را دربر می گیرد به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسوولیت مدنی می توان جبران نمود
مشخصاتی رابیان کردند 6.خصوصیت را برای ضرر قابل جبران برشمرده اند .ضرر باید مسلم باشد.ونه احتمالی و ظنی باید
مستقیم باشد یعنی کسی که دعوا اقامه مینماید و ادعای خسارت می کندباید زیان دیده یا قائم مقام او باشد .ضرر باید در
نتیجه ی لطمه ای که به حق شخصی نفع مشروع اوواردشده به وجود امده باشد .ضرر نباید قبال جبران شده باشد .ضرر باید
قابل پیش بینی باشد .ب -تقصیر تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیر قانونی است.گاهی از ان
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به عمل قابل سرزنش تعبیر می شود.پس اگر عملی قانونی باشد قابل سرزنش تعبیر نمیشود .تقصیر نیست.تقصیر طبق قانون
مدنی ما اعم از افراط وتفریط است.افراط:کاری است که باید تاحد معینی انجام شود .درحالی که بیش از حد متعارف انجام
می شود تفریط:هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است .به موجب قانونقرارداد یاعرف باید انجام می شد .در مسوولیت
مدنی سبکی وسنگینی تقصیر ،عمدی یاغیر عمدی بودن ان در تحقق ان تاثیر ندارد (.باریکلو،علیرضا ،مسوولیت مدنی ،
ص) 43برخی موارد رابه عنوان علت هایی که تقصیر را متوجه ومشروع می کنند .نام می برند.این موارد عبارتند از :حکم قانون
ودستور مقام صالح قانونی  ،دفاع مشروع و .......ج-رابطه سببیت :رابطه سببیت در مسوولیت اجتماعی :باید بین ضرر وخسارتی
که ایجاد شدهو فعل زیان باری که از شخص سر زده رابطه سببیت وجود داشته باشد .این منطق معقول است که هیچ کس
مسوول زیانی که از فعل اوناشی نشده .نباید باشد.البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه سببیت را تشخیص داد .کار اسانی
نیست.زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند.به عبارت دیگرسبب های متعددی منجر به ورود
خسارت شده اند.برای انکه خسارت زیان دیده بدون جبران باقی نماند.اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است.بتواند
قوه قاهره (مانند سیل زلزله وباد ).....را اثبات کند که باعث ورود خسارت شدهاز مسوولیت مبرا می شود .البته در حال حاضر
نظریه های مختلفی پیرامون مسوولیت مدنی مطرح که حتی اگر قوه قاهره هم اثبات شود .باز هم وارد کننده ی زیان مسوول
است(.مانند مسوولیت محض)دعوایی که پیرامون مسوولیت مدنی مطرح می شود .خواهان وخوانده ای دارد.خواهان :زیان
دیدهیا نماینده قانونی اوهست.خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین ومقررات

موظف به جبران خسارت

است.خواسته :جبران خسارت از نوع مادی ومعنوی می باشد.ودفاعی که خوانده از خود می نماید این است که منکر مسوولیت
مدنی شود واینکه یکی از ارکان سه گانه مسوولیت مدنی محقق نشده ویا اینکه شرایط مسوولیت مدنی وجود داشته است .اما
تعهد ناشی از ان بایکی از اسباب سقوط تعهد .از میان رفته است .راههایی برای جبران عینی (اعاده وضع سابق) می گوید.این
روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد .زیرا ضرر کامال از بین می رود وشخص به حالت اولیه باز می گردد.راه حل دیگر نیز جبران
خسارت از طریق دادن معادل ان است.این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد.
این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیر نقدی یا جبران نقدی ضرر است.برای جبران خسارت های بدنی ومعنوی بیشتر از
روش جبران خسارت نقدی استفاده می شودهدف اصلی مسوولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود وتاحد
ممکن تالش شود .ز یان دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد بنابراین اولین شیوه ی جبران خسارت همان طور که
گفتیم جبران عینی خسارت است.ودومین شیوه دادن مثل درصورت امکان و در اخر دادن وجه نقد به زیان دیده است(.کتاب
مسوولیت مدنی الزامات خارج از قرار داد ،دکتر حسین صفایی،ودکتر حبیب ال ...رحیمی) برای شناخت

دقیق مسوولیت

مدنی رسانه ها نیاز مند اشنایی با منابع قانونی از این حوزه هستیم در اینجا تالش خاهد شد تا منابع مسوولیت مدنی ناشی از
فعالیت های رسانهای مورد بررسی وتحلیل قرار بگیرد .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:قانون اساسی به عنوان میثاق
حقوقی ملت و نظام در اصول22و24به مسئله مسوولیت مدنی پرداخته و در اصول 24و 175نیز به مسئله رسانه هاپرداخته
است.در اصل 22قانون اساسی،حیثیت،جان ،مال،حقوق ،مسکن ،شغل اشخاص مصون از تعرض شناخته شده است.و علی
االصول تخطی از ان می بایست موجب مسوولیت باشد  ".هیچ کس حق تعرض به حیثیت وجان ومال وشغل و........افراد را
نداردوتفاوتی بین شخص حقیقی وحقوقی درپاس داشت این اصل نمی کند.دراصل  40قانون اساسی به عنوان یکی از مهم
ترین اصول قانون اساسی امده است هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یاتجاوز به منافع عمومی
قرار دهد ".به صراحت دراین اصل مندرج است رسانه ها نیز نباید از حقوق خود همچون اطالع رسانی به ضرر دیگران استفاده
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کنندودر صورت ضررزدن به دیگران ،می بایست نسبت به جبران ان اقدام نماید .قانون اساسی دراصل24خود ضمن حمایت از
ازادی بیان حدود ان رانیز تبیین نموده و اذعان می دارد :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند .مگر آنکه مخل به مبانی
اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین می کند ".هرچند بر طبق اصل مذکور نشریات ومطبوعات دربیان
مطالب ازاد می باشند .اما آزادی آن ها محدود به رعایت حقوق عمومی قانون وشریعت است .به نظر می رسد اصل  24در موارد
سایر رسانه ها از قبیل تلویزیون نیز الزم الرعایه باشد.ودلیلی برعدم رعایت حقوق عمومی و اخالق و شریعت وقانون توسط سایر
رسانه ها نباشد .البته اضرار به دیگران که در اصل  40قانون اساسی ذکرشده است( ،حقوق ارتباط جمعی ،انصاری،باقر، ،ص)11
یکی از مصادیق محدودیت ازادی رسانه ها درحوزه فعالیت شان می باشد .اصل 175قانون اساسی نیز به بیان حدود ازادی
رسانه بزرگترین رسانه جمعی کشور پرداخته وبیان می دارد":درصدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران،ازادی بیان ونشر افکاربا
رعایت موازین اسالمی ومصالح کشور باید تامین گردد" .در این اصل قانون اساسی ،حدود ازادی بیان ونشر افکار دررسانه ملی
،محدود به رعایت موازین اسالمی ومصالح کشور گردیده است .از مجموع اصول 22و40و175قانون اساسی،باید خط ازادی بیان
راحفظ اخالق شریعت ،حقوق عمومی وحریم خصوصی دیگران دانست .البته در اصل ،175صدا وسیما نسبت به رسانه های
دیگر همچون مطبوعات ازازادی عمل کمتری برخوردار بوده ومکلف است در برنامه های خود حریم مصلحتی کشور را
رعایت نموده ونقض ان قانوناموجب مسوولیت متخلفین خواهد شد.البته نا گفته نماند که واژه "مصلحت" یکی از الفا ظی است
که دارای مصادیق مختلفی می باشدوکشف رابطه ان با حقوق عمومی کار دشواری است .قانون مدنی:قانون مدنی در مواد
328و 331به بیان دو قاعده اتالف وتسبیب به عنوان قواعد مهم موجود در مسوولیت مدنی پرداخته است.این مواد که برگرفته
ا ز قاعده اتالف در فقه امامیه است،مسوولیت خسارت وارده به دیگران را درصورتی که به صورت مستقیم وبدون واسطه انجام
پذیرد،اتالف نامیده ودر صورتی که شخص سبب خسارت به دیگری شود تسببیب نامیده می شود.در ماده  328که در حقوق
به قاعده اتالف شهرت دارد،امده است ":هر کس سبب تلف مالی شود ،باید مثل وقیمت ان رابدهد واگر سبب نقض یا عیب آن
شده باشد از عهده نقض قیمت ان بر اید".ازانچه که در 2ماده گفته شد این دستاورد حاصل میشود که رسانه ها اگر در
فعالیت خود ،موجب ضرر به دیگران شوند .باید جبران کنند .البته این اتالف وتسبیب ،دوتفاوت مهم وجود دارد .درجایی که
کسی مستقیما مال دیگری را تلف می کند(.اتالف)برای مسئول دانستن وی احراز "تقصیر"،شرط ایجاد مسوولیت نیست،اما در
تسبیب ،یعنی در جایی که شخص سبب ایجاد خسارت را فراهم می کند (.بادینی،حسن،فلسفه مسوولیت مدنی ،چاپ
اول،شرکت سهامی انتشارات 76 ،ص ) 1384نه اینکه خود مستقیما خسارت بزند احرازعدوانی بودن عمل مسبب برای مسوول
دانستن اوضروری است .اتالف :با فعل مادی مثبت محقق می شود،مثال روزنامه اقدام به انتشار تصاویر خصوصی یک هنرمند
می نماید،اما تسبیب ،هم بافعل مادی مثبت محقق می شود وهم با تر ک فعل مثال روزنامه ای که مکلف به چاپ مطالبی می
شود.از چاپ ان خودداری می نماید.که درنتیجه ان به فردیا افراد خسارت وارد می شود .ماده 322قانون مدنی درخصوص
خسارتی که مرکب از اتبلف وتسبیب صورت پذیرفته است.بیان می دارد":هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند ودیگری
مباشرتلف شدن ان مال بشود.مباشر مسوول است نه مسبب،مگر اینکه سبب اقوی باشد.به نحوی که عرفااتالف مستند به او
باشد".قانون مسوولیت مدنی:قانون مسوولیت مدنی درسال  1339به عنوان قانون اختصاصی در حوزه مسوولیت مدنی به
تصویب رسید.ماده یک قانون مدنی با اوردن کلمه "تقصیر" مبنای مسوولیت را بر تقصیر گذاشته که همین امر موجب بحث
های بسیاری بین صاحب نظران حقوق شده وتعارض در ظاهر بین ماده یک مسوولیت مدنی با مواد قانون مدنی ازجمله ماده
 328منجر به اختالف محاکم درصدور ارائحوزه مسوولیت مدنی شد.پذیرفتن صریح ضرر معنوی به عنوان ضرر قابل جبران از
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موضوعات دیگر ی که تاقبل از ان به صراحت درهیچ یک از مواد قانونی مطرح نشده بود.در رابطه با مسوولیت مدنی رسانه ها
نیز می توان از قواعد عام مندرج در قانون مذکور استفاده کرد مواد 1،و6و8و9و ،10این قانون به اصل جبران کامل خسارت
اشاره نموده است .درماده  10نیز امده است ":کسی که به حیثیت واعتبار ات شخصیی یا خانوادگی او لطمه وارد شود،می تواند
از کسی که لطمه وارد اورده است،جبران زیان مادی ومعنوی خودرا بخواهد.هر گاه اهمیت زیا ن وتقصیر صدور جکم به
خسارت مالی،حکم به رفع زیان از طریق دیگراز قبیل الزام به عذر خواهی ودرج حکم درجراید وامثال ان نماید".قانون مجازات
اسالمی:قانون مجازات اسالمی ،به بیان جرایم ومجازاتها پرداخته است.مواد340تا366قانون مجازات اسالمیبه بحث تسبیب
واجتماع سبب ومباشر وهمچنین اجتماع اسباب پرداخته است.که در بحث مسوولیت مدنی می تواند کاربرد داشته باشد.از انجا
که ضررهای ایجادشده به واسطه رسانه ها،اکثرا از باب تسبیب است.این قواعدکاربرد بیشتری خواهد داشت.مسوولیت مدنی
رسانه ها :درحوزه فعالیت های رسانه ای،تاکنون قوانین مختلفی در کشور به تصویب رسیده است.که برخی از انهابه صورت
موردی به مسئله مسوول یت مدنی ناشی از فعالیت های رسانه ای پرداخته است.قوانین مربوط به حوزه مطبوعات:مطبوعات از
قبیل روزنامه ها،نشریات و .....در اکثر کشور ها پرمحاطب ترین رسانه است.قانون مطبوعات مصوب 1364با اصالحات بعدی
اولین قانون مطبوعات درسال 1286درمجلس شورابه تصویب رسیدکه درمقدمه این قانون امده بود"موافق اصل  20از قانون
اساسی ،ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در انها مشاهده بشود،نشر دهنده،نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازاست
می شود.به موجب ماده ، 13مدیر روزنامه،مسوول مقاالت چاپ شده در روزنامه بوده(ماده 13قانون مطبوعات مصوب
 1286مدیر روزنامه مسوول مقاالت مندرج در روزنامه است وهمچنان مسوول اعالناتی است که در روزنامه به طبع می رسد.در
مقاالت با امضاوقتی مدیر مسوول نیست.که منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد واال مدیر نیز مسوول است".
به موجب مواد بعدی این قانون چاپ هرگون ه نوشته که علیه مصالح کشور بوده وفساد انگیز باشد .ممنوع گردیده بود.قانون
مذکور درسالهای 1322و 1327دچار اصالحاتی گردیدکه در اصالحیه سال ،1377توهین به خاندان سلطنتی ونخست
وزیر،وزراومعاونین ،قضات ونمایندگان مجلس شوراوهمچنین توهین به دین اسالم ومقام مقدس انبیا جرم تلقی ومستوجب
مسوولیت های کیفری ومدنی بود.بعداز پیروزی انقالب اسالمی ،در سال ،1364قانون مطبوعات براساس اصل 24قانون
اساسی،در  36ماده به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.این قانون در سال ،1379دچار اصالحاتی گردید وتغییراتی در
قانون سال  1364به وجود امد .اصالحیه سال 79و88مشمول مواد این قانون هستند .قانون مطبوعات به رسالت مطبوعات
پرداخته است.درفصل سوم در مواد 3و4و 5به مسئله حقوق مطبوعات پرداخته شده است.به موجب مواد مذکور ،مطبوعات حق
دارندنظرات،انتقادی سازنده پیشنهادها،توضیحاتمردم ومسوولین رابا رعایت موازین اسالمی ومصالح جامعه درج وبه اطالع عموم
برسانند.انتقاد سازنده مشروز به دارا بودن منطق واستدالل و پرهیز از هر گونه توهین،تحقیر وتخریب میباشد .همچنین،هیچ
مقام دولتی وغیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدداعمال فشار بر مطبوعات براید ویا به سانسور و کنترل
نشریات مبادرت کند .با توجه به مواردی که در  12بند گفته شد هرگاه نشریه یا روز نامه اقدام به انتشار موارد ممنوعه
نماید،علی االصول تخطی از قانون نموده وقاعدتا این تخطی نه تنها می بایست از موجبات مسولیت کیفری باشد.بلکه با
اجتماع شرایط قانونی می تواند از موارد مسوولیت مدنی متخلف در مقابل زیان دیده نیز تلقی گر دد.
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1ـ آزادی بیان
یکی از بنیادی ترین حقوق وسایل ارتباط جمعی ،حق ازادی بیان می باشد .مسئله ازادی بیان از منظر علوم مختلف از جمله
فلسفه،سیاست  ،حقوق واقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است .در اینجا مقصود ما بررسی مفهوم حقوق ازادی بیان می
باشد.جان استوارت میل انگلیسی در کتاب اش به نام " رساله ای درباره ازادی " مینویسد:اگر در جامعه ای همه افراد عقیده
واحدی داشته باشد.وفردی عقیده دیگر،کسی حق ندارد ان فرد را خاموش کند،همچنان که اگر اوبه قدرت می رسید،حق
نداشت همه مردم را وادار به سکوت کند" (ضمیران،محمد،وشیرین عبادی،سنت وتجدد در حقوق ایران ،ص )225در اصل 18
قانون اساسی المان درخصوص ازادی بیان امده است".هر کس که از ازادی بیان وعقاید مخصوصا ازادی مطبوعات  ،ازادی
تعلیمات،ازادی اجتماعی،ا زادی این حقوق اساس ی تشکیل مجامع وانجمن ها ......به قصد این که با نظم اساسی دمو کراسی
ازاد مبارزه نمود ه باشد  .سواستفاده کند .از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید.این محرومیت ومیزان
ان از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد .همچنین بند اول اصل 16قانون اساسی اسپانیا درخصوص ازادی
بیان می گوید ":ازادی های عقیدتی ،مذهبی وتفکرات شخصی وگروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده درقانون را
به خطرنیندازدتضمین می گردد".همچنین در بند الف اصل 20قانون اساسی مذکور امده است " .ازادی بیان وعقاید از طریق
سخنرانی ،نوشتار ویا هر گونه وسایل ارتباطی دیگر"در اصالحیه اول اصل هفتم قانون اساسی امریکا در سال 1791نیز امده
است ":کنگره در خصوص ایجاد مذهب  ،یا منع پیروی ازدانه از ان،با محدود ساختن ازادی بیانیا مطبوعات یا حق مردم برای
برپایی اجتماعات ازاد ودادخواهی از حکومت برای جبران خسارت،هیپ قانونی وضع نمی کند".اهمیت آزادی بیان آنگاه در
مسوولیت مدنی رسانه مطرح می شود که این حق با منافع خصوصی افراد حقیقی وحقوقی در تعارض قرار گیرد.لذا واکاوی
عمیق مفهومآزادی بیان ما را در تفسیرمسوولیت مدنی ذسانه ها یاری می دهد آزادی عبارت :از قدرت انجام هر گونه عملی که
به دیگری صدمه بزند در نظام حقوقی اسالم عالوه برآزادی تفکر ومباحثه های عالمانه باوجوب فریضه امر به معروف ونهی از
منکر بر بیان حق وباطل تاکید شده است .آزادی بیان به عنوان یکی از مهمترین حقوق طبیعی بشر ،در اعالمیه جهانی حقوق
بشر مصوب1948نیز مورد تاکید قرار گرفته است "(.از انجا که بی اعتنایی وتحقیر حقوق انسان به انجام اعمال وحشیانه
انجامیده به طوری که وجدان ادمی را در رنج افکنده است واز انجا که پدید امدن جهانی که در ان تمامی ابنابشر از آزادی
بیان وعقیده برخوردار باشند.وبه رهایی از هراس ونیاز مندهستند")د رست به مثابه عالی ترین آرزوی عموم انسانها اعالم شده
است .همچنین ماده 19میثاق بین الملل حقوق مدنی وسیاسی مصوب  16دسامبر  1966نیز مقرر داشته است".هر کس حق
آزادی عقیده وبیان دارد.وحق مزبور شامل ان است که از بیان عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد ودر کسب اطالعات
وافکار " حریم خصوصی :حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص،انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت
وی به ان وارد نشوند یا برآن نگاه یا نظارت نکند ویا به اطالعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد
تعرض قرار ندهند جسم،است یاافراد همراه ،اماکن خصوصی ومنازل ،محل های کار،اطالعات شخصی وارتباطات خصوصی با
دیگران می توانند از مصادیق حریم خصوصی محسوب شود.حق خلوت یا به تعبیری حق داشتن یک زندگی خصوصی به عنوان
یکی از حقوق اساسی مسلم پذیرفته شده شهروندان ،ارتباط عمیقی با حفظ شان  ،کرامت ،شخصیت استقالل فردی توسعه
روابط شخصی ،امنیت روانی پایدار ودیگر ارزش های مهم انسان دارد.حریم خصوصی در دو معنا قابل تصور است ابتدا حیات
فردی انسان معنی دوم ان حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی شان که همان بهره مندی از حریم خصوصی
است یعنی حق دارا بودن حریم خصوصی(حقوق ارتباط جمعی،انصاری ،باقر ،ص )11حق پاسخگویی:حق پاسخگویی مبتنی بر
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دوبخش است انتشار خبر نادرست.وایجاد حق پاسخگویی برای ذینفع چه این ذینفع شخصی وحقیقی باشد.ویا ذینفع حقوقی
باشد(دولت ها یا سازمان های بین المللی)قوانین منطقه ای بنا به فراخور خود ابعادی از حق پاسخگویی را تعریف وتشریح
کرده اند ماده 14کنواسیون امریکایی حقوق بشر در تعریف حق پاسخگویی بیان می دارد ":هرشخصی متضرر از بیانات وایده
های نادرست یا مجرمانه که توسط یک رسانه نظام یافته وقانونی  ،به طور عمو می انتشار یافته است.حق پاسخگویی یا تصحیح
یا استفاده از همان رسانه را تحت همان شرایط خواهد داشت " .مفهوم رسانه :رسانه مشتق از فعل رسیدن ومصدر رسانیدن به
معنی وسیله رساندن آمده است .رسانه بیشتر باقید گروهی می آید ورایج میان مردم ،همان رسانه های جمعی یا گروهی
است(.مرادی مدیران 1388،به نقل از دهخدا) 15:انواع آن بصورت رسانه های صوتی وتصویری  ،گروهی وهمگانی بیان شده
است.همگی منسوب به رسانه است (مرادی مدیران ،به نقل از دهخدا )1388:15منظور از گروهی ابزار ها که مورد توجه تعداد
کثیری از تمدن ها به وجود آمدهاند(عظیمی ،شکرخواه  )1394:71در علوم ارتباطات رسانه ،اساسا وسیله ای فنی وفیزیکی
برای تبدیل پیام به عالیم قابل انتقال در مجاز است.مثال صدای افراد رسانه تلقی می شود.خصوصیات فنی وفیزیکی یک رسانه
به واسطه ماهیت مجرا یامجازی موجود برای استفاده تعیین می گردد (مرادی مدیران  1388،به نقل ازجان فیسک)19:
باشروع قرن  21رسانه ها بیش از هر زمان دیگری استفاده می شوند.محیط رسانه ای معاصر شامل:رسانه های سنتی مانند
روزنامه ها ،رادیو ،تلویزیون از یک سو وتازه وارد انی همچون اینترنت وشبکه های چت در اینترنت وتویتر ووب جهانی از
سوی دیگر است(خواجه نوری)1389:19 ،
رسانه ها نقش برقراری ارتباط با مخاطبان را برعهده دارند وارتبا طات از سوی فرستنده به گیرنده اطالعات است .به این شرط
که هر دو ازاطالعات جابه جا شده را درک نموده وبفهمند (کونتز ،اودائل ویهوخ )330:،1374،یکی از رایج ترین منظور ها برای
ارتبا طات تغییر نگرش ها،باورها ،ارزش هاویا رفتار اشخاص دیگر است(.فرهنگی،علی اکبر)1374:35،امروزه به مدد تکنولوژی
جدید ورشد ابزار های انتقال اطالعات ومبادله افکار وعقاید از طریق مطبوعات ،رادیو وتلویزیون ساختار رسانه ها ی سنتی بر
هم خو رده وجهان ارتبا زات وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده است(.فرهنگی ،علی اکبر)35: 1374،رسانه ها وسایل
شگرفی هستندکه مظهر ارتقای تکنولو ژیکی انسان هستند.وپرتاب جوامع رابه سوی آینده موجب شده اند .این مسایل در
پیدایی عادات تازه ،تکوین فرهنگ های جدید جهانی،تغیی ر دررفتار وخلق وخوی انسان هاوروش هایزندگی وباالخره کوچک
شدن کره زمین وهمسایگان ملل دور دست سهمی شگرف برعهده گرفته اند.چنانچه برخی عصر حاضر را "عصر
ارتباطات"خوانده (مولوی وقائدی فر) 1391:21 ،رسانه ها واسطه ومیانجی بین آگاهی فردی وساختار های گسترده تر
اجتم اعی وسازنده معنا هستند،از آنجایی که رسانه ها فراگیر ترین نهاد تولید ،باز تولید وتوزیع معرفت وآ گاهی در جهان
جدیدند،می توان محتوای آنها را منبع معنی قدرتمند ی درباره جهان اجتماعی دانست(.سپهوند ،گرانمایه پور ،ملکی حسوند
به نقل از مهدی پور  )1387:122،رسان ه ها با انتقال اطالعات ارزش ها وهنجارها از نسلی به نسل دیگر کارکرد انتقالی خود را
نشان می دهند .بدین وسیله رسانه ها به یگانگی وانسجام اجتماعی وگسترش آن کمک می کند ونشان می دهند.بدین وسیله
رسانه ها به یگانگی وانسجام اجتماعی وگسترش آن کمک می کند و اساس تجربیات مشترک را توسعه می دهندومقدمات
جامعه پذیری را مهیا می نمایند(صبری ) 1396:3،رسانه ها چیزی بیش از یک ساز وکار ساده برای انتشاراطالعات هستند.آنها
در حقیقت سازمانهای پپیچیده ونهادهای مهم اجتماعی هستندکه با مخاطب سازمانهای مختلف اقتصادی ،سازمان های
پ یچیده ونهاد های مهم اجتماعی ،سیاسی ،حوادث واتفاق های جامعه بطور وسیع وگسترده درتعامل هستند(.بیابانی ،سلطانی
فر ،مطفری ،هاشمی ) 1394:136،رسانه ها باح ضور خود در زندگی روزمره می توانند حوزه هایزندگی را دگرگون سازندوحوزه
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های خصوصی را به عمومی تبدیل می کنندبه طور کلی رسانه ها در زندگی روزمره 4نقش کلی دارند-1:رسانه ها به فرآیند
ساخته شدن هویت (هویت سازی) کمک می کند-2 .رسانه ها به فرآیند معنا یابی کمک می نمایند-3.رسانه ها برای مردم
لئت بخش است-4.رسانه ها به شکل گیری زندگی روزمره کمک می نمایند(.علیخواه ورستمی  1390،به نقل از گیبنیزوبور
یمز ) 2:رسانه ها باید درجهت نیاز های عمومی حرکت کنند.برای رسیدن به این هدف دو راه وجود دارد:کنترل رسانه ها
،ایجاد راهبرد منسجم ووهماهنگ برای تعیین سیاست ها واولویت ها در عملکرد آنها(رنجبر  )1390:492،در ظهور رسانه های
نوین مانند اینترنت وماهواره وتاکید بر تکنولوژی های خردبه مثابه ابزاری برای گرد آوری ذخیره،پردازش و ارسال اطالعات این
امکان را به گروه ها وسازمان های مختلف داده است تا به آموزش عمومی در زمینه های منافع عمومی مانند بهداشت
وسالمتی عمومی وهمچنین در سطحی عامتر در ا مر توسعه وباالبردن شاخه های کیفی رضایت از زندگی(امید به زندگی) در
جهان سوم وحتی در کشور های پیشرفته بپردازند(.محمد رضا رستمی)1390:511،براساس مدل نیازهای بکر وشون اعتقادی
به تساوی حقوق فرهنگ ها وقومیت های مختلف در ارزیابی رسانه ها برای انتخاب نقش دارد(.خواجه نوری)1391:41،با
مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ووضع موجود پاسخگویی در نظام سیاسی واداری ایران که شامل مطبوعات و
رسانه ها ی

گروهی

،احزاب وتشکل ها ی سیاسی وصنفی واجتماعات وراهپیماییها وشورای اسالمی می

شود(.هاشمی)1372:228،
2ـ رسانه ها و پاسخگویی نظام سیاسی
رسانه های جمعی در کنار احزاب سیاسی وگروههای ذینفع از اجزای تشکیل دهنده جامعه مدنی به شمار می روندو نقش
واسطه ومیانجی را میان افکار عمومی و نظام سیاسی اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی که مرکب از سه قوه ودیگر تشکلیالت
سیاسی وگروه های دینفع ایفا کنند.نق ش رسانه ها در چنین جامعه مدنی متفاوت است.اما درمجموع همگی آنها به خصوص
رسانه ها در تامین خواسته های جامعه وواداشتن حکومت به پاسخگویی نقش اصلی را ایفا می کنند .که نشان از استقالل
رسانه ها دارد.به هرحال رسانه ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی واسطه ای میان افکار عمومی وحکومت از سویی ساختن
افکار وعقاید جامعه می پردازند .وآنها مستقیم وغیر مستقیم با بیان وتجمیع تقاضاهای جامعه وگروههای مختلف ونظارت
برعملکردحاکمان نسبت به بر آورد ه سازی انتظارات وعدم کجرویی نهادهای رسمی اقدام می نمایند(.مهدی رهبری
)1384:86،هار ولدالسول جامعه شناس آمریکایی که تحقیقات گسترده ای درباره ی تبلیغات جنگ جهانی اول انجام داده
بود.باتوجه به اهمیت پیدا کردن رادیو ،تلویزیون ونیاز آن به شناسایی مخاطبان تحقیقات خاصی را در دهه 30و 40در
آمریکاانجام داد ،وی در سال 1948در مقاله ای تحت عنوان ساخت وکارکرد ارتباطات درجامعه سه نقش عمده برای رسانه ها
مشخص وتعریف کرد-1.نظارت برمحیط (نقش خبری):نظارت برمحیط و ضرورت هماهنگی افراد با دگر گونی جامعه ولزوم
انتشار در جامعه را توجیه می کند .برای آنکه انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه دهد .ودر صحنه فعالیت های اجتماعی
راه مناسب تر را بر گزیند ومسوولیت های خود را با آگاهی کامل به عهدهگیرد .باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقات که هر
لحظه در محیط اطراف ودردنیا ی بزرگ او روی می دهد.قرار داشته باشد-2.ایجاد وتوسعه همبستگی های اجتماعی افراد
(نقش راهنمایی):ضرورت تکمیل اخبار وتجزیه وتحلیل وتفسیر خبر به طور کلی راهنمای افکار عمومی مطرح می شود ،در
این مورد همه تفسیر ها از زمینه کلی سیاستهای خبری جدا نیستند.نقش رهبری کننده وسایل ارتباط ی وتاثیر آنها در
بیداری وارشاد افکار عمومی ،اکنون بر هیچ کس پوشیده نیست وروزبه روز نیز براهمیت آن افزوده می شود-3.انتقال میراث
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فرهنگی (نقش آموزشی):در این نقش معیار های خاصی برای انتقال به جوامع دیگر هم انتقال می یابند.وسایل ارتباط جمعی
،عقاید مربوط به دموکراسی ،آزادی فردی .حقوق بشر و.......را به عنوان بهترین معیار های نظام حاکم در غرب پابر جا نگاه می
دارند .ودر دنیا ترویج می یابد .یکی از خصوصیات نظام های سیاسی ومردم ساالر وپایبند به قوانین توانایی پاسخگویی رسانه
های آنهاست.ودر قبال عملکرد خود از آ گاهی برخوردارند ویکی از قدرتمند ترین ارکان جامعه مدنی محسوب می شوند.مردم
که ارتباط مستقیمی با واقعیت ندارند .به وسیله رسانه ها جهت داده می شوند واین فرآیند به همه افراد به یک اندازه وبه یک
شیوه رخ نمی دهد (.امید علی وخلجی  ) 1394:3،در جامعه ماهم بسان سایر جوامع همسو ودر حال توسعه ،رسانه ها با جمع
آوری وسامان دادن اخبار وتحلیل برای بازیگران وتصمیم سازان می تواننددر توانمندسازی ورشد شخصیت افراد جامعه
وایجادمدنیت ،مهمترین نقش را برعهده بگیرند(.امیری )1395:108،رسانه های ارتباط جمعی با ویژگی خاصشان
کارکردهاوتاثیراتشان فراهم آورنده دانش وشکل دهنده ارزش های ملتها می باشد.مارشال مک لوهان به این باور اشاره داردکه
در دنیایی زندگی می کنیم که وسایل ارتباط جمعی آن را برای ما ساخته اند،به اعتقاد اووسایل ارتباط جمعی رابطه ونسبت
حواس را با یکدیگر برهم زده وفرهنگ دیگری را با خود به ارمغان آورده اند(.آقاجانی ودولت پور)1387:3،الزام های اخالقی
وحرفه ای تاثیر گذار بر کار رسانه ها :مک کوایل ،الزام های اخالقی وحرفه ای تاثیر گذار بر کار رسانهها را درقالب هفت اصل
اساسی را این گونه عرضه می دارد -1.رسانه ها باید برخی تعهدات ووظایف را دربرابرجامعه بپذیرندوبه آن ها عمل کنند-2.
برای عمل به این تعهد ه ا باید به معیار های حرفه ای خبری مانند حقیقت ،صحت ،عینیت وتوازن توجه نمایید-3.رسانه
ها با پذیرش و ایفای تعهدات مورد نظر ،باید به درچارچوب بودن قوانین و نهاد های (خود انضباطی حرفه ای )موجود
بپردازند-4.رسانه ها باید تا حد امکان از آنچه به جنایت وخشونت وبی نظمی در کشور و یا هتک حرمت گروه های اقلیت
منجر شود.پرهیز کنند -5.رسانه ها باید به عنوان یک مجموعه کلی کثرت گرا وباز تابنده ی تنوع اندیشه ها در جامعه باشد
وامکان دسترسی به دیدگاه های مختلف وتامین حق پاسخگویی را فراهم کنند-6.جامعه ومخاطبان حق دارند بر اساس تعهدات
ومسوولیت های اجتماعی رسانه،خواستار رعایت معیار های حرفه ای در فعالیت های روز نامه نگاری باشند-7،روزنامه نگاران
ودستاندر کاران حرفه ای رسانه ها باید در برابر جامعه وکار فرمایان وبازار پاسخگو باشند(.خانیکی به نقل از مک کوسل
)1388:84،وسایل ارت با ط جمعی بایستی در جهت روند تکامل کشور در خدمت اشاعه وترویج فرهنگ داخلی قرار بگیرند واز
تخریب فرهنگ داخلی جدا خودداری کنندواز برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند( .حجتی اشرفی )1385:10رسانه
ها برای ایجاد جامعه پذیری دوگونه الگو های رفتاری به مخاطبان می دهند-1:الگوهای رفتاری فردی:گاهی رسانه ،جنبه های
گوناگونی از زندگی انسانها رل به تصویر می کشد و الگوی رفتاری ارایه می دهد که می توانند مورئ تقلید گروه مخاطبان
واقع شوند.پذیرش این رفتار ها از روی الگوومدل ،که به عنوان نظریه مدل سازی مطرح است ،نوعی جامعه پذیری محسوب
می شود -2الگوهای رفتار اجتماعی :گاهی رسانه ها،مدلها رابرای رفتار گروه اجتماعی ارائه کرده ونشان دهنده رفتار صحیح در
گروه های متفاوت استکه در نتیجه ،موجب جامعه پذیری خواهد شد(.فروتن کیا)1390:64،با اختراع کامپیوتر وورود تکنولوژی
های مختلف دیجیتال ،نقش رسانه های سنتی الزاما باید کم رنگ وکم رنگ تر می شد.چرا که تکنولوژی های نوین ارتباطی
امکان ورود ومشارکت هرچه بیشتر مردم را درعرصه های مختلف تولید رسانه ای پرنگ تر می کردند،در عصر حاضر با غلبه
تکنولوژی های ارتباطی واینترنت رسانه ها می تواند کش ور ها را در روند توسعه یافتگی بسیار همراهی کند.رسانه هایکی از
مهمترین ارکان زندگی مدرن هستند(باقریان ) 1390:36،قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطالعات:شفافیت یکی از شاخص های
اصلی ارزیابی مبارزه با فساد در کشور ها وجلو گیری از رانت های اطالعاتی واستقرار فرهنگ مطالبه گری –پاسخگویی است
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منظور از آزادی اطالعات ،آزادی دسترسی عموم مردم به اطالعات موجود در موسسات عمومی وبرخی موسسات خصوصی
وفعالیت های بدنه حکومت در عرصه بین المالی وملی است(.بابایی ونظری  )1390،تاثیر استفاده از وسایل ارتباط جمعی به
عنوان منبع آگاهی اجتماعی ورابطه متغیر ومیزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با میزان آگاهی از حقوق مردم به اثبات
رسیده است(.هزار جریبی وامانیان) 1390:15،جلب کارکرد مثبت ونگرش وجهت گیری های خاص مبنای نظام ارزشی غالب
ودر ارتباط سازمان یافته با دیگر نهادهای اجتماعی می تواند د ر حمایت از فرآیند توسعه نظام اجتماعی وتحکیم اقتدار ساختار
ی آن نقش فعالی داشته باشد(.بیات سید شهابی واقبالی )1390:156،تلویزیون  ،رسانه های نوین ماهواره ای والکترونیکی
ودیجیتال هر روزه مورد استفاده وسیع قرار می گیرند ازجمله نسل کودکان ،نوجوانان وجوانان تحت تاثیر آنها قرار می دهد
.تلویزیون با ارائه راهکارهایی درجهت جذب افراد برای تماشای بیشتر وافزایش جذابیت ،تنوع ،ساخت برنامه ها مورد نیازافراد
جامعه از یک سو ودادن آگاهی به افراد جامعه نسبت به امور مختلف از جمله حقوق افراددر جامعه نقش موثر دارد (شیانی-
سپهوند ) 1393:217،آگاهی شهروندان از بعد مدنی نیز درحد متوسط بودهاست.ورابطه مستقیم مثبتی بین رسانه وآگاهی
شهروندان وجود دارد در مجموع حدود 87درصد آگاهی افراد جامعه تحت تاثیر رسانه ها قرار دارد (رسولی زنده بودی
)1394:22،تسلط رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی به خصوص مطب وعات برافکارعمومی واقعیت انکار نا پذیر است.بنابراین
رسانه ها می توانند با کار کرد های خود نقش های متنوع در جامعه بازی کنند (صبری )1390:6،دادن حق به شخص محق
دانستن شخص است ونمی توان برآن سر پوش گذاشت ونمی توان به فرد اطالعات کذب یا ناقص داد:انجام نقد سازنده
.پذیرش هر ایده یا طرح جدید از سوی رسانه وافراد وپذیرش بحث ومناقشه آن فرد برای اصالح خطای احتمالی با روشی
دموکراتیک ،سازنده هدفمند وتوام با آرامش(بیابانی ،سلطانی فر،مظفری وهاشمی )1394:156،حقوق وتعهدات افراد جامعه دو
روی سکه محسوب می شودواین حقوق وتعهدا ت مشمول تمام عناصر در عرصه های مختلف جامعه می شود(فاطمی
نیا) 1386:53،هر قدر افراد جامعه تعلقات مشترک در میان خود اطالع داشته باشند بهتر می توانند تصمیمات مناسب را به
مصالح عام اتخاذ کنند (.تجرد،رحیمی وراسخ .)1390:528،بررسی ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی در حق پاسخگویی درحقوق
ایران وحقوق بین المللی با توجه به این موضوع که اولین .نهاد مسوول در برابرادعای انتشار اظهارات نادرست رسانه ای است که
اظهارات نادرست از طریق آن منتشر شده است.به همین دلیل بسیاری از رسانه ها درخصوص حق پاسخگویی دست به خود
انتظامی زده اند.اما مم کن رسانه ای از حق پاسخگویی اشخاص ویا دولتی اجتناب کند.که در آن صورت موضوع به مراجع
ذیصالح برای جبران خسارت مطرح می شود.طرح دعوا از سوی یک شخص خصوصی علیه یک رسانه دولتی  ،تنهادر آن نظام
های حقوقی امکان پذیر است که امکان ط رح دعوا علیه دولت وجود داشته باشد اما در عصر حاضر که دولت ها سعی دارند
درپوشش تفسیر از آزادی اطالعات رسانه ها را مستقل معرفی کنند.ووابستگی خود را به حداقل برسانند ،متوسل شدن به
اطالعات این رسانه ها را به حداقل برسانند.ماده  8طرح شورای اروپای حقوق بشردر خصوص حق پاسخگویی .به مدعی اجازه
می دهد تا در صورت اعتراض به عملکرد رسانه در قبال حق پاسخگویی ،به نهاد داوری رجوع کند.شاید یکی از نمونه های
کامل حمایت اشخاص در حقوق دربرابررسانه دولتی در نظام داخلی ،ماده 30اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی
ایران است.ناطر بر حق پاسخگویی در رسانه ملی ایران.
دولت علیه رسانه خصوصی :دولتی که مدعی حق پاسخگویی است می تواند از طریق ساز وکار های داخلی یا بین المللی اقدام
کند.از آنجایی که حضور یک دولت در محاکم داخلی یا خارجی می تواند به سلب مصونیت دولت در برابر دادگاه منجر
شود.دولت ها کمتر به آن توجه می کنند مگر آنکه در خصوص موضوع خاصی،موافقتنامه عمل متقابل وجود داشته باشد.رجوع
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دولت به سازوکار های بین المللی علیه یک رسانه خصوصی نیز مستلزم تاسیس مراکز ی بین المللی مانند ایکسید (مرجع حل
اختالف ات ناش از سرمایه گذاری )وداوری وایپو(سازمان جهانی مالکیت فکری )است که در آنها دولت می تواند علیه یک
شخص خصوصی دست به طرح دعوا بزند .در حال حاضر،اتحادیه بین المللی مخابرات تنهامرجع بین المللی غیر قضایی است
که دولت ها می توانند.شکایات خود علیه شبکه های ماهواره ایی را در آن ثبت کنند.به نظر می رسد دولت ها در چنین
شرایطی ترج یح می دهندبه قدامات متقابل متوسل شوند.به طور مثال از ورود خبرنگاران رسانه مربوط به کشور خود
جلوگیری کنندویا فعالیت آنها را محدود سازند پیشنهاد شده است که بهترین روش در چنین حالتی ،تسهیل بین المللی انتشار
پاسخ دولت مدعی از طریق یک رسانه بین المللی مانند اینترنت یا شبکه تلویزیونی سازمان ملل متحد.
به طور مثال کره جنوبی کمیسیون داوری مطبوعات را برای رسیدگی به اختالف ناشی از عملکرد رسانه ها تاسیس کرد .هدف
این کمیسیون حل تعارض میان منافع رسانه ای ومنافع عمومی است .دانمارک نیز دادگاهخاص با عنوان کمیته تصحیح
ای جاد کرد تا به اختالفات مربوط به همین موضوع رسیدگی کند(.سید یاسر ضیایی وهمکار )1390:67،جرم انگاری تخلف از
اجرای حق پاسخگویی خصوصا در مواردی که با یک رسانه فراملی مواجه باشیم در قوانین داخلی با مشکالتی م روبه رو
است.مثال هرچند طرح دعوا علیه تخلف یک رسانه فراملی است در محاکم مختلفی قابل طرح است:اما اجرای آن تنها در
محاکم کشور دوست ویا کشورهایی که مشمول اقدام متقابل هستند امکان پیگری دارد.برخی کشورها برای رسیدگی به دعوای
حق پاسخگویی ضرب االجل نیز تعیین می کنند در قوانین فرانسه یک ماه به دادگاه مهلت داده شده تا درخصوص دعوا مربوط
به حق پاسخگویی تصمیم گیری کند .و در قوانین اتریش در این مورد 24ساعت فرصت داده اند در قانون مطبوعات ایران از
سردبیر خاصه شده در اولین شماره آتی در همان موقعیت پاسخ چاپ یا پخش شود(.سید یاسر ضیایی و همکار )1390:66،در
مجموع می تو ان گفت که در حق تصحیح درعرصه بین المللی برخالف عرصه ملی از ضمانت اجرایی قضایی برخور دار
نیست.همچنین برخی دولت ها معتقدند که موضوع "حیثیت "و"آبرو" از جمله منافع یک دولت است.نه حقوق یک دولت و به
همین دلیل ،ترجیح می دهند اینچنین مواردی وارد بازی رقابت رسانه ها وجنگ اطالعاتی نشوند.تعهد کشور خوانده در
کنوانسیون حق بین الملل تصحیح به ارسال اصالحیه وپاسخ دولت معترض به رساته متبوع خود،شاید بیانگر این باشد.که از
نظر این کنوانسیون مسوولیت نهایی در اختالف ات رسانه ای با رسانه ها ست .نه دولت ها ،اما براحساس اصول حقوقی
مسوولیت بین المللی،چنانچه وابستگی یک رسانه به دولت احراز شود.اقدام رسانه به معنای اقدام دولت(سید یاسر ضیایی
وهمکار  .)1390:60،در این خصوص رجوع شود به مواد 4تا 11حقوق بین الملل)حق تصحیح وحق پاسخگویی ،در مقابل حق
آزادی بیان مطبوعات قرار دارد .بسیا ری از حقوقدانان بین المللی اذعان داشته اند در مواردی که رسانه دولتی بوده وقربانی
ازاطالعات نادرست نیز دولتی دیگربرای جلوگیری از یک اختالف بین المللی،حق پاسخگویی ساز وکار مفیدی خواهد بود (در
قوانین اسلواکی 3رکن حقوقی وجودداردکه براساس آن می توان اخبارانتشار ،حق تصحیح وحق پاسخگویی ،حق انتشار
اطالعات تکمیلی را دارد( .سید یاسر ضیایی وهمکار) 1390:61،بزرگترین انتقاد به حق پاسخگویی این است که این حق می
تواند مانع از جریان آزاد اطالعات وتوسعه آزادی بیان شود.حق پاسخگویی به علت محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار
گرفته است چرا که رسانه های خبری را ملزم به تعلل وتامل در اطالع رسانی می کند.که اقدامی غیر حرفه ای است  .در همین
راستا دیوان اروپایی حقوق بشر اذعان می دارد" تضمین صحت محتوا ی اظهارنظر هامی تواند منجر به سانسور رسانه های
خبری ومانع از گفتگوهای سیاسیمبتنی براعتقادات شخصی شودیکی از اهداف حق پاسخگویی ترویج ایده های بیشتر
ومباحثات سیاسیحرفه ای تر ودرنتیجه تقویت آزادی بیان است.این عقیده وجود دارد که در جوامع دموکراتیک نیازی به وجود
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چنین حقی نیست در ارتباط با ارائه اطالعات نادرست علیه دولت ها از طریق برنامه های ماهواره ای دونظریه کلی ارائه شده
است  -1:نظریه از سوی دولت آمریکا وانگلیس بیان شده که دسترسی افراد به اطالعات باید گسترده تر وآزاد انه تر شود-2.
نظریه دوم :که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق دنبال شد .مبتنی بر تعهد دولت ها در محدود کردن اظهارات نادرست
ومجاز ات متخلفان بوداین نظریه به نوعی به سانسور قانونی در دوران صلح اشاره دارد اما راه حل اوسط بین این دو نظریه
افراطی وجود دارد که از سوی کنوانسیون حق تصحیح مورد پذیرش قرار گرفته است که عبارت از :جریان آزاد اطالعات وامکان
اصالح وتصحیح آزاد ازسوی دولت ها مورد پذ یرش قرار گرفته است .زیان دیده از طریق همان رسانه ویا رسانه های بین المللی
که در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد است .تهیه کنندگان کنوانسیون حق تصحیح،براین عقیده بودند که مقررات مربوط به
حق پاسخگویی روش خوبی برای طرح مسئولیت حرفه ای فعاالن رسانه ای است .ادعای حق پاسخگویی :اولین شرط الزم برای
ادعای حق پاسخگویی عبارت است از نادرست بودن اظهار ات منتشر شده در یک رسانه که موجب نقض حقوق
شخصی،اشخاص ویا دولتی خاص شود .اما این شرط برداشت های متفاوتی مواجه بوده است .درحالی که آلمان حق
پاسخگویی را تنها درخصوص "وقایع عینی "پذیرفته است،فرانسه درخصوص "اظهارعقاید "نیز این حق را پذیرفته تا شخص
بتواند ار منظر خودپاسخ دهد.
در همین راستا کمیسیون آمریکایی حقوق بشر با اتخاذ رویکرد آلمانی تاکید کرده است.که الزم است حق پاسخگویی تنها به
بیان حقایق اطالعات با ماهیت واقعی محدود شود وبیان عقاید ونظر هااز شمول آن خارج می شود .ماده  2طرح شورای
اروپایی نیزحق پاسخگویی را تنها ناظر بر اشتباهات واقعی دانسته است نه نگرشها کنوانسیون حق بین الملل تصحیح  .در
ماده2و3این کنوانسیون از عبارت "وقایع" استفاده شده است که بیانگر نگاه خاص این کنوانسیون به حق پاسخگویی در
اختالفات رسانه ای میان دودولت است .درخصوص محتوای اظهارات منتشر شده که متضاد با منافع اشخاص و دولت ها است
نیز شرایطی وجود دارد .به طورمثال ،بسیاری از دولت ها مواردی قابل اعمال می دانند که آبرووعزت اشخاص مورد تجاوز قرار
گرفته ویا ادعاهای بی اساس مطرح شده باشد.به طور مثال اصل 32قانون اساسی ترکیه بیان می دارد:مطبوعات در موارد ذیل
از حق تصحیح مطالب منتشر شده وپاسخ گویی برخوردار ند-1:چنانچه به حیثیت وآبروی شخصی تعرض کرده باشند-2.
چنانچه مطالبی رامغایربا واقعیت مربوط باشد .براین ا ساس الزم است مدعی بتواند نفع واقعی و مشروع خود را در ارتباط با
اظهارات منتشر شده اثبات کند.به نظر می رسد درخصوص حق پاسخگویی برای دولت ها نیز موجه باشد.چه آنکه اظهارات
نادرستی که به منافع نامشروع یک دولت لطمه بزند.نمی تواند مبنایی برای مطالبه حق پاسخگویی باشد .به طور مثال  ،اگر
رسانه ای از عدم همکاری جامعه بین المللی دراعمال تحریم فرا سرزمینی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران خبر دهد.درصورتی
که تحریم مغایر با حقوق بین المللی تلقی شودآمریکا نمی تواند مدعی حق پاسخگویی شود.
شرایط پاسخ ارائه شده واصالحیه از سوی شخص زیان دیده به رسانه های مربوط منتشر شود ،مسئله این است که اگر اسناد
بین المللی ذکر شده باشد می توان آنها را به  4دسته تقسیم کرد-1:شرط کمی پاسخ طرح شورای اروپا وقوانین ذاخلی
بسیاری از دولت ها بیان داشته اند که پاسخ ارائه شده نباید بیش از حد طوالنی باشد-2.شرط کیفی پاسخ الزم است که پاسخ
تنها به تصحیح حقایق مورد اختالف محدود شود وحق پاسخگویی به وسیله ای برای اظهارنظر در موضوعات مختلف تبدیل
نشود  -3مرور زمان حق پاسخگویی :یکی از مزایای حق پاسخگویی،جبران خسارت سریع وموثر آن است ولذا معموال قوانن
مطبو عات دولت ها مدت زمان محدود را برای مطالبه حق پاسخگویی در نظر گرفته اند.در قوانین مجارستان ،یوگسالوی
ویونان مدت زمان یک ماه از زمان انتشار مطلب رابرای مطلبه این حق درنظر گرفته است.اما یونان برای افراد که خارج از
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دولت باشند این زمان را3ماه در نظر داشته است .در فرانسه ونروژ،یک سال مقرر کرده اند-4.سایر شروط :در برخی دولت ها
شرطی مانند "ارسال واقعی" اصالحیه وپاسخ به سردبیر ومسوول نیز ذکر شده است.همچنین کنوانسیون اروپایی درخصوص
تلویزیون های فرا مرزی ،پاسخ هایی را که به زبان ی غیر از زبان اطهارات منتشر شده ،ارائه شده باشدرا خارج از شمول تعهد
ات کنوانسیون می داند.
3ـ شرایط انتشار پاسخ
رسانه نیز در انتشار اصالحیه وپاسخ،ملزم به رعایت شروطی است .هرچند مقررات ملی بین المللی کم تر به این نکته پرداخته
اند .آیا سردبیر خبر گذاری مربوط می تواند پاسخ ارائه شده را مورد جرح وتعدیل قرار دهد .یا خیر ،اما از روی نمونه می توان
به قوانین اتریش وآلمان ،یونان وژاپن اشاره کرد که صریحا انعکاس اصالحیه را بدون هیچ دستکاری وسانسور الزامی دانسته
اند.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بیان کرده است که حق پاسخگویی تکلیفی بر رسانه های خبری اعمال می کند که بر اساس آن
الزم است صالحدید سردبیر خبر برای انتشار نظر های افراد مختلف محدود شود.
رسانه ملزم است برای انتشار پاسخ ،هزینه ای دریافت نکند وپاسخ ارائه شده تا جایی که ممکن است با همان شرایط کیفی
اظهارات نادرست مانند زمان برنامه ومدیریت کیفی برنامه منتشر سازد ،ماده  4طرح شورا ی اروپاتاکید کرده است .الزم است
انتشار پاسخ تا جایی که ممکن است .باهمان برجستگی کیفی باشد.که اطالعات نادرست داشته است.انتشار پاسخ در اسرع
وقت نیز از دیگر شروز مطرح شده است.در رویه قضایی کره جنوبی ،تجدید نظر درحکم دادگاه مبنی بر انتشار پاسخ پذیرفته
نشده ،شاید شاید به این دلیل که دعوای حق پاسخگویی دریک زنجیره طوالنی مدت دادگاهی می تواند این حق را میتواند از
حالت انتفاع بیندازد ودر یک زنجیره تسلسل بیفکند.
حق پاسخگویی درحقوق ایران:نظام حقوقی ناظر برحق پاسخگویی درمطبوعات وحق پاسخگویی در رسانه درحقوق ایران
متفاوت است.بخش چهارم قانون مطبوعات مورخ 1364واصالحات بعدی آن به حمایت از حقوق عمومی وخصوصی اشخاص در
برابر مطبوعات پرداخته است .مواد 23تا 35این قانون ،ضمانت اجراهای تعدی به حقوق دیگران را مشخص کرده است.که
جزئیات حق پاسخگویی نیز اشاره شده است.برخالف نظام حاکم برحق پاسخگویی درمطبوعات نظام حاکم برحق پاسخگویی
رسانه های سمعی وبصری (رادیو وتلویزیون )تا سال های اخیر مبهم بود  ،هرچند اصل 175قانون اساسی مقررداشته بود در
صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران آزادی بیان ونشر وجود داشته باشد.نحو اداره صدا وسیما در کشور های مختلف دنیا نیز
متفاوت است  ،درجهان امروزرادیو وتلویزیون 3صورت مختلف اداره می شود البته نحو اجرای این 3گونه در کشور های مختلف
به یک شکل نیست( .معتمد نژاد )1384:44،سنتی ترین روش مدیریت رادیووتلویزیون،مدیریت دولتی است .دراین شیوه رادیو
وتلویزیون درانحصار دولت بوده وموسسات خصوصی ،هیچ گونه فعالیتی راندارند.این در روش کشورهای درحال توسعه
کاربرد دارد.روش دومرادیو وتلویزیون در اختیار بخش خصوصی قرار دارد ودولت تنها در صدور مجوز برای شبکه ها وچگونگی
فعالیت آنها نظارت دارد .در ایاالت متحده این روش اجرا می گردد،روش سوم که بخش دولتی وبخش خصوصی در کنار یکدیگر
فعالیت می کنند.به شیوه مختلط در کشورهای همچون اسپانیا انگلستان واروپا ی غربی وجود دارد(.رحمانی )1389:56،
باتوجه به نوع مدیریت صدا وسیما نوع پاسخگویی رسانه ها متفاوت است.وتعهدات متفاوت ی دارند در ایران اصل  175قانون
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اساسی اختصاص به رادیو وتلویزیون دارد .این اصل به صراحت هیچ یک از 3روش روتایید نمی کند وبه نحونظارت برآن
پرداخته وهیچ اشاره ای به نحو چگونگی اداره آن نکرده است ولی ممنوعیت یا غیر مجاز بودن مدیریت خصوصی اشاره شده ،
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود که به درخواست رئیس وقت صدا وسیما ونیز یکی از اعضای شورا صورت گرفته ،چنین
بیان می کند .مطابق نص صریح اصل 44قانون اساسی درنظام جمهوری اسالمی ایران رادیو وتلویزیون دولتی است وتاسیس
وراه اندازی شبکه خصوصی به هرنحو مغایر این اصل است

نتیجه گیری
حق پاسخگویی می تواند عالوه بر حفظ منافع مشروع دیگران می تواند ایده ها وآرای متضاد ومشابه را درک کرد ،واقعیت از
سوی مخاطب بهتر درک شود.بی شک آشنایی اشخاص بااین حق باعث درک بهتر وبیشتر آنها می شود.حق تصحیح به عنوان
یک سیاست قضا زدا محسوب می شود زیرا مدعی پس از پخش پاسخ ش از مطبوعات ،صدا وسیما دیگر نیاز به مراجعه به
مراجع قضایی راندارد.در نظام حقوقی ایران رادیو وتلویزیون به صورت دولتی اداره می شوند ،صدا وسیما نیز قوانینی رادر
اساسنامه مدیریتی خویش دارد که برای اینکه این موضوعات داخلی حل وفصل شود وبه محاکم قضایی ارجاع داده نشود.ایران
عضو کنوانسیون حق تصحیح نیست ولی تقریبا قوانین داخلی ایران مشابهاین کنوانسیون است به بررسی قوانین موجوئ ئر
کشورهای مختلف از جمله آمریکا وانگلستان ،کره جنوبی مجارستان یوگسالوی وچند کشور دیگر پرداختیم در حال حاضر اصل
175قانون اساسی ب ه تلویزیون و رادیو اختصاص دارد در رسانه های چاپی به موجب ماده 23قانون مطبوعات مصوب
1364برای رسیدن به اهداف یک جامعه ونیازهای عمومی 2راه وجود دارد -1کنترل رسانه ها ،ایجاد راهبرد منسجم وهماهنگ
برای تعیین سیاست ها والویت ها در عملکرد آنها.در صورت دعوی یک دولت از یک رسانه خصوصی معموال دولت ها درچنین
مواردی ترجیح می دهند به اقدامات متقابل متوسل شوندواز ورود خبرنگاران رسانه مربوط به کشور خود جلوگیری کننئ.یا
فعالیت آنها را محدود سازند پیشنهاد شده است که بهترین روش درچنین حالتی ،تسهیل انتشار بین اللملی پاسخ دولت مدعی
از طریق یک رسانه بین المللی مانند اینترنت یا شبکه تلویزیونی سازمان ملل متحد است .در حال حاضر اتحادیه بین المللی
مخابرات تنها مرجع بین المللی غیر قضایی است که دولت ها می توانند شکایات خود علیه شبکه ماهواره ای را در آن ثبت
کنند .در این مقاله ابتدا به ب ررسی مسولیت مدنی در ایران پرداختیم واینکه در باره مسوولیت مدنی ئاخلی هنوز کم کاری شده
ولی درباره حق تصحیح وچاسخ گویی هم پای کشورهای توسعه یافته پیش رفته ایم امید است که کاستیهای موجود نیز
توسط مقننان جبران ورفع شود هرچند در مسوولیت مدنی قوانین بدان صورت که انتظار می رود نیست ولی به قضات در
زمینه جبران خسارت زیان دیده اختیار کامل داده شده است.
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