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 انقالب اسالمي بر كاركرد تأثير 
 با مطالعة موردي در حقوق مطبوعات ها رسانه

 
 

  ة                               نوشت
1TP0Fمحسن اسماعيليدكتر 

* 
 
 

 چكيده
برانگيز در عصـر ارتباطـات اسـت. برخـي بـا آن       مند و متعهد بودن رسانه از جمله موضوعات چالش رسالت
منافات با فلسفه وجودي رسانه، مغايرت بـا اصـل گـردش آزاد اطالعـات و      .موافق و برخي ديگر اند مخالف

ناديده گرفتن حق انتخاب مخاطبان، از جمله داليل مخالفان اين نظريه است. موافقان هم ضمن پاسخ به داليل 
صـلي آن بـا   كنند. انقالب اسـالمي ايـران و رهبـران ا    هاي عملي اشاره مي هاي علمي و تجربه يادشده به يافته

ند تا آن را وارد اسناد و متون حقـوقي كـرده و نهادينـه سـازند.     نمذكور، حتي تالش ك ةپذيرش و بسط نظري
خـاص مـورد مطالعـه    طور  بهحاضر پس از بررسي مباني و آثار اين نظريه، رسالت قانوني مطبوعات را  ةمقال

 قرار داده است.
 

 انون مطبوعات، جريان آزاد اطالعاتانقالب اسالمي، رسالت مطبوعات، ق :واژه يدكل
 

 مقدمه؛ طرح موضوع
دانشمندان علوم ارتباطات  اي نيست. در دنياي امروز موضوع ناشناختهها  رسانهكاركرد و نقش  

اند. اما  در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي را مورد بحث قرار داده و بر شمردهها  رسانهوظايف 
 عنوان موضوعي جذاب مورد توجه قرار گيرد. و بايد، به ند،توا ) هنوز هم ميها رسانه(رسالت 

، چيزي متفاوت از كاركرد و وظيفه است و به احساس  مقصود از رسالت در اين عرصه
اطالعات و  ةيا عدم ارائ ةنسبت به ارائها  آنو گردانندگان ها  رسانهكه شود  ميتعهدي گفته 

و التزام اي  حرفههاي  لت را روح حاكم بر فعاليتتوان رسا براي تشبيه مي كنند مياخبار احساس 
دروني و عملي به دنبال كردن هدف يا اهداف خاصي در ضمن انجام وظايف ذاتي دانست. 

____________________________ 
 عضو هئيت علمي دانشگاه امام صادق (ع)و  استاد حقوق ارتباطات *
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كرد كه اصوالً آيا وجو  جستاهميت و جذابيت اين بحث را بايد در اين چالش بنيادين و نظري 
 زگار است؟سا ها آنبا فلسفه وجودي  ها  رسانهتعيين رسالت براي 

پاسخ مثبت داد، بلكه تـالش كـرد تـا بـا تئـوريزه      سؤال انقالب اسالمي ايران نه تنها به اين 
اي كـه بـراي نخسـتين بـار فصـل يـا        گونه به ،كردن، آن را وارد متون و اسناد حقوقي نيز بنمايد

برخاسـته   ها اختصاص داده شد. اين تحول، البتـه،  اي به تعيين رسالت آن موادي از قوانين رسانه
 هاي رهبر فقيد آن بود. از قرائت انقالب از اسالم و ديدگاه

ها و رسـالت   معمار نظام جمهوري اسالمي بارها بر نقش مهم رسانهعنوان  بهامام خميني(ره) 
و  صدا و سيما، اين مراكز آموزش ويژه  بهگروهي هاي  رسانه«ايشان  ةاند. به عقيد كرده تأكيدآنان 
(امـام   »اي را به فرهنـگ اسـالم و ايـران نماينـد     هاي گرانمايه خدمتتوانند  ميش عمومي، رپرو

، همان( »روشنگري ...داشته باشد و مردم را هدايت كند«رسانه بايد  .)109 :19، ج1374خميني، 
صدا و سيما يك دانشگاه عمومي است يعني دانشگاهي است كه در سطح «براي مثال  .)18 :7ج

از . )203 :5، ج همـان ( »شـود از آن اسـتفاده كـرد    اي كه مي به اندازه كشور گسترده است و بايد
همانگونـه كـه    .)210 ـ203 :5، جهمان( »راديو و تلويزيون يك دستگاه آموزشي است«نظر امام 

خصـوص مسـائل روز آگـاه     همسائل ب ةمطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند تا مردم را از هم«
كلي مطبوعات بايد يك بنگـاه  طور  بهانحرافات جلوگيري كنند... نمايند و به صورتي شايسته از 

هاي ملـت   نقش مطبوعات در كشورها منعكس كردن آرمان« .)65 :18، ج همان( »هدايت باشند
، ج همـان ( »كننـد  مياست. مطبوعات بايد مثل معلميني باشند كه مملكت را و جوانان را تربيت 

6: 191(. 
ي “بلكه بايد  كنند ميها نه تنها نقش معلم را ايفا  انهبنابراين از ديدگاه امام رس باشـند و   ”مربـ

» هـا مربـي يـك كشـور هسـتند      تمام رسانه« .)41 :13، ج همان( »تقوا را در جامعه منتشر كنند«
ببرد طـرف صـراط   « ها مخاطبان را ) و هر يك بايد تالش كنند تا نتيجه كار آن192 :6، جهمان(

 .)41 :13، جهمان( »مستقيم
ها، مسئوليت اجتماعي و الهي آنان  ناگفته پيداست كه در نظر گرفتن چنين نقشي براي رسانه

ها نه تنها بايد از انتشـار آنچـه بـراي جامعـه      . از اين ديدگاه رسانهكند ميرا تا چه اندازه سنگين 
 آور است اجتناب كنند بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيـد نيسـت هـم خـودداري كننـد.      زيان

 هـا   روزنامـه مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در «
ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند. بايد راديو تلويزيون توجه به ايـن معنـا   

 .)224 :19، ج همان( »داشته باشد
ته هايتان به خدا توجـه داشـته   در نوش« كه دادند ميها هشدار  حضرت امام به اصحاب رسانه

اي نوشـته   باشيد. بدانيد كه اين قلم كه در دست شماست در محضر خداسـت و اگـر هـر كلمـه    
جـاي ايـن كلمـه بشـود يـك       هشود كه چرا اين كلمه نوشته شده است. اگر ب شود، بعد سؤال مي

 :13ج ،همـان ( »ايـد  چرا اين كلمه زشـت را نوشـته   كنند مي، از شما سؤال  تر نوشت ب كلمه خو
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قبل از اينكه تيترها را بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان خلوت كنيد و ببينيد كه بـراي  « .)251
 79، صـص  1382اسماعيلي،  ؛96 :14، ج همان(» كنيد؟ مقصد شما چه است؟ چه اين كار را مي

 ).95ـ 
بـه ايـن    هـا اسـت.   رسـانه  ةحاضر درصدد تبين اين نوآوري انقالب اسالمي در عرصـ  ةمقال

 ”الملـل  رسالت رسانه از ديـدگاه ارتباطـات و حقـوق بـين    “منظور گفتار نخست به تبيين نظريه 
اختصاص خواهد داشت و در آن استدالل مخالفان مطرح و مورد نقد قرار خواهد گرفت. گفتار 

 و نهادينه شدن اين نظريـه است پرداخته  ”رسالت رسانه درحقوق ايران“دوم نيز به بيان انعكاس 
ايـن نظريـه بـر    تـأثير  در قانون اساسي و قوانين عادي را آشكار خواهـد كـرد. گفتـار سـوم بـه      

، بـه  ”رسـالت مطبوعـات؛ مطالعـه مـوردي    “عنوان  باخاص، اختصاص دارد و طور  بهمطبوعات 
 شرح و تفسير ماده دوم قانون مطبوعات خواهد پرداخت.

 
 وق بين الملل رسالت رسانه از ديدگاه ارتباطات و حق .گفتار نخست

(يـا  تواننـد   ميها  يكي از موضوعات مهم در مباحث نظري علوم ارتباطات آن است كه آيا رسانه
گرا و براي خود تعهد اخالقي و مذهبي قائل باشند يا داشتن چنين گرايشـي عـدول    بايد) ارزش

 ها منافات دارد. اي است و با چرايي پيدايش آن از معيارهاي حرفه
 

 مخالفاناستدالل  .الف
نيز دقيقاً بـه معنـاي     mass media ياmedia ها  پردازان اين حوزه معتقدند كه رسانه برخي نظريه

ارتبـاط   ”وسـيله “تنهـا   هـا پيداسـت،   كـه از نـام آن   چنـان  رود، كار مي هارتباط جمعي ب ”وسايل“
 ةو توزيـع كننـد   ها حامل و بايد ابزاري در خدمت انتقال پيام ميان آدميان باشند. رسانه اند جمعي

ها ارسال شود و به  همـين   هر پيامي هستند كه در جامعه وجود دارد و ممكن است از طريق آن
هاسـت. بـه بيـان ديگـر      سـيس آن أجهت جانبداري آنان از نوع خاصي از پيام مغاير بـا هـدف ت  

عهد بـودن  كه مت در حالي .هاست ها  فلسفه پيدايش و شأن ذاتي آن بودن رسانه ”ابزار“و  ”وسيله“
 ”هدف“به  ”وسيله“هاي مورد قبول باشد، به معناي تبديل آنان از  چيز، حتي اگر از ارزش به هر

 دخالت كند. ”نتيجه“نبايد در كار  ”ابزار“است و به همين دليل 
 به منظور توجيـه حقـوقي ايـن نظريـه نيـز ممكـن اسـت بـه اصـل جريـان آزاد اطالعـات           

 (free flow of information) ق گزينش و انتخاب مخاطبان استناد گردد. اين اصـل كـه در   و ح
عنـوان   بـه قرار گرفته است از گردش آزاد اطالعات  تأكيدنيز مورد  المللي بين ةاسناد شناخته شد

كـه آزادي   دهـد  مـي . توجه به مفـاد ايـن اصـل نشـان     كند مييكي از حقوق اساسي بشريت ياد 
هـاي بـارز آزادي    و نيز ارسـال آزادانـه آن از جلـوه   ونه اطالعات گ مخاطبان در دسترسي به همه

 گردش اطالعات است.
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 International Convenant on Civil and Political)براي مثال اعالميه جهاني حقوق بشـر  

Rights)  خـود بـر ايـن     19 ةمجمع عمومي سازمان ملل متحد) در ماد 1947دسامبر 10مصوب
از نظـر  ويـژه   بهگونه تمايز از هر حيث،  كه بدون هيچند ك ميحق مشترك بشر ياد عنوان  بهاصل 

 طبق اين ماده:   مذهب و... بايد به رسميت شناخته شود. نژاد، رنگ، جنس، زبان،
هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود 

در اخـذ و انتشـار آن بـه تمـام     بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطالعات و افكار و 
 وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد.

 

شود آزادي گردش اطالعات در اين اعالميه جهاني به صراحت مطرح گشته  كه مالحظه مي نانچ
شده اسـت .   تأكيد »در كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن«ها  انسان ةو بر آزادي هم

) 1966دسـامبر   16المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب  ميثاق بين 19ده ما 2اين اصل در بند 
   :مورد توجه قرار گرفته است گونه ايننيز 

اطالعـات و   ةاين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاع هر كس حق آزادي بيان دارد.
ـ      ه افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً يا به صورت نوشـته يـا چـاپ يـا ب

 صورت هنري يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي باشد.
 

كه از نظر اسناد بنيـادين و پذيرفتـه شـده حقـوق      دهد ميهاي فوق نشان  اندك تأملي در عبارت
گونـه اطالعـات و اخبـار     هاي بشري دسترسي او به همـه  ترين نيازها و حق بشر، يكي از ابتدايي

 وجو، انتخاب و انتشار او وارد نگردد. حق جست اي به اي كه هيچ خدشه گونه به ،است
كند  ميها آنان را متعهد به انتشار اطالعات و اخباري  مند بودن رسانه به عقيده برخي، رسالت

كه همسو با تمايالت و باورهاي گردانندگان آنان است. از سوي ديگر طبيعي است كـه در ايـن   
، خودداري خواهند كرد و كنند ميهداف خود تلقي مطالبي كه مغاير با ا ةها از ارائ صورت رسانه

ها را در دسترس مخاطبان مي نهند. آيا ايـن امـر نـاقض حـق      در نتيجه تنها طيف خاصي از پيام
 دسترسي و انتخاب مخاطبان نخواهد بود؟  

 

 استدالل موافقان   .ب
اسـت، نـه در    هـا صـورت گرفتـه    نظريه مزبور، با همه تالشي كه براي تلقين آن به جهان سومي

 حوزه نظر و نه در حوزه عمل مورد قبول قرار نگرفته است.
هـا    گـرا بـودن رسـانه    پاسخ حقوقدانان اين است كه اصل آزادي اطالعات منافـاتي بـا ارزش  

توانـد   ها بدون حد و مرز نيست و مـي  پردازي ندارد. اين اصل نه در اسناد و متون و نه در نظريه
 آور است. ها الزام ه براي رسانههايي باشد ك تابع محدوديت
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ترين حقـوق انسـاني، در مـواد     جهاني حقوق بشر پس از بيان بنيادي ةاعالمي 29ة براي مثال ماد
رعايت مقتضيات صحيح اخالقي و نظـم عمـومي و   «هايي براي  پاياني خود به وجود محدوديت

 . كند  ميتصريح  »رفاه همگاني
،  ، چنانكـه ديـديم  19مـاده   2ي نيز پس از آنكه در بند حقوق مدني و سياس المللي بينميثاق 

 كه:كند  ميياد آوري  3نهد، بالفاصله در بند  اصل آزادي اطالعات را بنيان مي
هـاي خاصـي اسـت و لـذا      اين ماده مستلزم حقوق و مسئوليت 2حقوق مذكور در بند  اعمال

ه و بـراي امـور ذيـل    هاي معيني شود كه در قانون تصـريح شـد   ممكن است تابع محدوديت
 ضرورت داشته باشد:

 ،رام حقوق يا حيثيت ديگراناحت .الف
 حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سالمت يا اخالق عمومي  .ب

 

الملـل   ها  با مباني حقوق ارتباطات بين هاي قانوني بر كار رسانه محدوديت اعمالبنابراين نه تنها 
هـاي خـويش    و آرمان ها ، يا بايد، بنا به اعتقادات، گرايشدتوانن ميها نيز  منافات ندارد كه رسانه

 هايي را براي خود در نظر بگيرند. محدوديت
 .گري مخاطبـان تلقـي كـرد    توان تجاوز به حق گزينش ها را نمي رسانه گرا بودنِ ضمناً ارزش

اطالعـات  ها نيز، همانند مخاطبان، حق دارند براي اشاعه و انتشـار افكـار و    زيرا صاحبان رسانه
مورد  هاي  رسانهگري خود با گزينش  مورد قبول خود تالش نمايند. مخاطبان نيز از حق گزينش

هـا و هـم آنـان از     و به اين ترتيب هـم مالكـان رسـانه   كنند  ميعالقه و رضايت خويش استفاده 
 بدون آنكه به حق ديگري تجاوز كرده باشند. ،شوند مند مي حقوق قانوني خويش بهره

ها براي جهت دهي خاص به افكار عمومي  نيز چنين است و نه تنها اصحاب رسانهدر عمل 
دهند كه مخاطبان نيز ايفاي چنـين نقشـي    و هدايت آن در مسير دلخواه ترديدي به خود راه نمي

 را براي آنان پذيرفته اند.
 

 المللي   داوري دانشمندان و نهادهاي بين .ج
برايـد،   در گزارش معروف (مـك  (UNESCO)ن ملل متحد سازمان علمي تربيتي و آموزشي سازما 

 كه:كند  مي تأييد) 174 :1375
ها و عقايد، در موضعي  دادن به انديشه خاطر ماهيت كارشان در جهت شكل نگاران به روزنامه

نگاري تنها يك حرفه نيسـت   نيرومند قرار دارند (و) از نظر بسياري از مردم، روزنامهويژه  به
 .است بلكه يك رسالت

 

ات متقابل ارتباطات و توسعه تأثيرنيز از مطالعاتي كه در خصوص  )175 :1379 اَدبورِن (ادبورن،
 كه: كند  ميگيري  انجام داده است چنين نتيجه
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هـا،   وابسـته بـه ايـدئولوژي     هـا، شـديداً   تقريباً شكي نيست كه ارتباطات و استفاده از رسـانه 
  ه هنوز هم هستند.همچنانك ،اند ها و منافع بوده سياست

 

 نويسد: در عبارتي دقيق و گوياتر مي پير آلبر
: اگر سگي پاي مردي را گاز بگيرد، يـك  گويد ميآمريكايي  نگاري روزنامهيك فرمول قديمي 

البتـه   درسـت شـده اسـت.    اي روزنامهخبر نيست. وقتي مردي پاي سگي را گاز بگيرد خبر 
تعهد يا مسئوليتي صرفاً به نقل  گونه هيچدون احساس نگار بايد ب منظور اين نيست كه روزنامه

اخبار بپردازد. هر روزنامه خوب و با ارزشي بايـد در خـالل خبرهـاي خـود چيـزي مفيـد و       
نويس همين است كه خبرها را در چه  آموزنده هم به خوانندگان بدهد. اما هنر اصلي روزنامه

د كه خواننده احسـاس نكنـد بـه جـاي     لفافي بپوشاند و در چه شرايطي به خواننده عرضه كن
 .)35-34 :1368(آلبر،  كسب اطالع و سرگرمي، مشغول خواندن يك درس اخالق است

 

ها بـراي ايجـاد نظـام فكـري و      اي و تالش آن هاي خبري و رسانه بنابراين هدفمند بودن فعاليت
جي در بازتـاب ايـن واقعيـت خـار    عي ناآشنا با علـوم ارتباطـات نيسـت.    موضو ارزشي خاص،

 .ها  نيز قابل رديابي است اي رسانه شمارش كاركردهاي حرفه
شـود كـه آشـكارا بـر      ناميده مـي  ”راهنمايي  و رهبري“سومين كاركرد اجتماعي اين وسايل 

 تأييـد . اسـتادان علـوم ارتباطـات    كنـد  مـي ها داللـت   مند بودن فعاليت رسانه گرا و رسالت ارزش
 :كهكنند  مي

ها در بيداري و ارشاد افكار عمومي، اكنـون بـر    آنتأثير ارتباطي و  وسايل ةكنند نقش رهبري
دانـيم   كـه مـي   شـود. چنـان   روز نيز بر اهميت آن افزوده مي هكس پوشيده نيست و روزب هيچ

اند و در  قاطع داشتهتأثير خواهي ملل جهان  مطبوعات در دو قرن گذشته در مبارزات آزادي
اند  هاي برنده سياسي بوده اد و كسب دموكراسي از سالحميدان اين مبارزات براي طرد استبد

 .)62 :1371(موالنا، 
 

ها نسبت به اطالعات و اخبـاري كـه منتشـر     طرفي ذاتي رسانه جاست كه ابداع نظريه بي از همين
شود، مشكوك و  ظاهر علمي براي آن نشان داده مي هو اصراري كه براي ايجاد مقبوليت بكنند  مي

 رسد. اي سياسي به نظر ميه داراي انگيزه
هاي اطـالع رسـاني دنيـا در انحصـار      ثرترين بنگاهؤترين و م الي كه بدون ترديد بزرگحدر 

هـا در راه انتشـار و    هاي قدرت استعماري است و از هيچ فرصتي براي بهره برداري از آن كانون
ان پافشـاري  تـو  ، چگونـه مـي  كنند ميهاي مورد قبول خود چشم پوشي ن اشاعه فرهنگ و ارزش

هـاي حـاكم برخـود را صـادقانه      ها و ارزش جهان سوم از آرمانهاي  رسانهآنان براي دور كردن 
 ارزيابي كرد.

خبرها... نخستين نتيجـه   المللي بينهاي انجام شده بر روي سمت و سوي جريان  از بررسي«
يابد. اين كـار بـه    از مركز يعني شمال و يا غرب جريان مي المللي بيناين است كه اكثر خبرهاي 
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گيـرد، يعنـي در حقيقـت جريـان عمـودي اسـت و از        هاي حاكم صورت مـي  خبرگزاري ةوسيل
و در همـين حـال   » يافته به سوي كشورهاي رو بـه توسـعه در جريـان اسـت.     كشورهاي توسعه

اصرار دارند تا ديگران از ابزار رسانه اي براي بسط ارزش ها و تفكرات خود سود بجويند .يكي 
 :  كند ميمحققان علوم ارتباطات اين تناقض آشكار را چنين تحليل از 

شود آن است كـه   سازي مطرح مي اي كه در مباحث زيربنايي فرايند جهاني ترين فرضيه رايج
انـد. ايـن فـرض را     طرف بودن ذاتي اطالعات و اخبار بنا شده جمعي بر فرض بيهاي  رسانه

اند و از اين  نمايي كرده ند جهاني شدن به شدت بزرگنفع در فراي هاي ذي ها و كمپاني سازمان
هاي اجتمـاعي و فرهنگـي در شـكل دادن بـه اخبـار و       نكته مهم غفلت شده است كه ارزش

 .)16: 1381 ،(موالناكنند  مياطالعات نقش بسيار مهمي بازي 
      

 رسالت رسانه از ديدگاه حقوق ايران  .گفتاردوم
اي هـم از نظـر    هـاي رسـانه   ويـژه در فعاليـت   ها، تعقيب رسالت رغم برخي گفته گفته شد كه به

هاي جهان خارج ترديدي در عمل بـه   حقوق و علوم ارتباطات پذيرفته شده است و هم واقعيت
گذارد. در اين گفتار طي دو قسمت نگاهي به همين موضوع در نظام حقوقي ايـران   آن باقي نمي

 خواهيم داشت.
 

 قانون اساسي  .الف
 ةخوبي حاكي از آن است كه اين نظـام حقـوقي بـه همـ     اساسي جمهوري اسالمي ايران به قانون

هاي مختلف بـر امكـان، و    و به صراحت و با بياناست هاي نظري در اين باب پايان داده  چالش
كـرده اسـت. طبـق     تأكيـد هاي وسايل ارتباط جمعـي   ها بر فعاليت بلكه وجوب حاكميت ارزش

اي خـويش بـه    كـه بايـد، در انجـام وظـايف حرفـه      ،تواننـد  مـي نه تنهـا   ها قانون اساسي، رسانه
 بند باشند. هاي ديني، اخالقي و انقالبي خويش پاي رسالت

عنوان بـا هـاي فكـري آن اسـت     دار بيـان پايـه   قانون اساسي كه در حقيقـت عهـده   ةدر مقدم
 آمده است كه: ”وسايل ارتباط جمعي“

) بايستي در جهـت رونـد تكـاملي انقـالب اسـالمي در      تلويزيون ـجمعي (راديو وسائل ارتباط
هاي متفاوت  خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه

 پرهيز كند. هاي تخريبي و ضد اسالمي جداً بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت
 

را بـا توجـه بـه مشـروح      ”يوسـايل ارتبـاط جمعـ   “و پـس از   كماندر  ”تلويزيون ـراديو“ذكر 
، متن اين اصل و اصالحي 175مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در خصوص  اصل 

بر اهميت و كارآيي خاص صـدا   تأكيدصورت گرفت، بايد به معناي 1368كه در بازنگري سال 
ذكـر   و سيما از نظر نويسندگان قانون اساسي دانست. به بيان ديگر سياق مقدمـه قـانون اساسـي   
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خاص بعد از عام است و نه تخصيص و محدود كـردن مقصـود از وسـايل ارتبـاط جمعـي در      
 .”تلويزيون ـراديو“

اثبـات   ةها، هم از جنبـ  گرا بودن رسانه به همين جهت در اصول مربوط قانون اساسي رسالت
و  انواع وسايل ارتباط جمعي مطرح گرديده است و نه فقـط صـدا   ةو هم از جنبه نفي، براي هم

 سيما.
هـا بـا    زمينـه  ةهـاي عمـومي در همـ    باال بردن سطح آگـاهي « ،3از نظر اثباتي، بند دوم اصل 
را از جملـه وظـايفي معرفـي     »گروهي و وسايل ديگرهاي  رسانهاستفاده صحيح از مطبوعات و 

براي نيل بـه آن   »امكانات خود را ةدولت جمهوري اسالمي ايران موظف است... هم«كه كند  مي
نشـريات و  “تر، قانون اساسي در دو اصل جداگانـه   روشن طور به از نظر سلبي هم، ار گيرد.به ك

كـه  كنـد   مـي  تأكيـد را مكلف به رعايت موازين اسالمي كرده و  ”صدا و سيما“و نيز  ”مطبوعات
 شود  كه در چارچوب قابل قبول شرعي باشد . ها تا جايي پذيرفته مي آزادي رسانه

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكـه مخـل بـه    «م طبق اصل بيست و چهار
در صـدا و  «و بر اساس اصـل يكصـدو هفتـادوپنجم نيـز      »مباني اسالم يا حقوق عمومي باشند.

سيماي جمهوري اسالمي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايـت مـوازين اسـالمي و مصـالح     
  »مين گردد.أكشور بايد ت

 

 ي قوانين عاد  .ب
هـاي عقيـدتي و    اي بـه تشـريح و تفصـيل رسـالت     در اجراي اصول و مباني فوق، قوانين رسانه

بـراي   1364قانون مطبوعـات مصـوب سـال     2اند. براي مثال در ماده  اخالقي نيز همت گمارده
 ةگشـوده شـد و همـ    ”رسـالت مطبوعـات  “بار در تاريخ حقوق ايران، فصـلي زيـر عنـوان     اولين

و بـا   اشنددر گسترش يكي از اهداف ارزشي مذكور در آن سهيم ب كم دستنشريات ملزم شدند 
 اهداف ديگر نيز در تضاد نباشند.

 7/1362/ 27مصوب  ”اساسنامه صدا سيماي جمهوري اسالمي ايران“قانون  9همچنين ماده 
 :كند مي تأكيد

مسـاعد  ايجاد محيط  ،يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسالميعنوان  بههدف اصلي سازمان 
براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضائل اخالقي و شتاب بخشيدن به حركت تكاملي انقالب 

 ،آموزشـي  ،هـاي ارشـادي   ها در چارچوب برنامه باشد. اين هدف اسالمي در سراسر جهان مي
هاي گوناگون  هاي سازمان در زمينه ها و برنامه گردد. مشروح هدف مين ميأخبري و تفريحي ت

هاي سازمان مصوب، مجلس شوراي اسـالمي، ذكـر شـده     مشي و اصول برنامه خط در  قانون
 است. 

 

طـور   هماده ب 64طي  17/4/1361 ذيل ماده مذكور اشاره به قانوني با همين نام دارد كه در تاريخ
 هاي مختلف ذكر كرده است. مفصل اهداف و معيارهاي ارزشي را در برنامه
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 آمده است:   در بخشي از مقدمه اين قانون    
هـاي مـنحط و    بايـد بـا طـرد ارزش    تواند و مي راديو تلويزيون در نظام جمهوري اسالمي مي

هاي متعـالي اسـالمي در جهـت رهانيـدن انسـان از بنـدهاي        پوسيده طاغوتي و طرح ارزش
 ... .امام به دانشگاهي بزرگ تبديل شود ةشيطاني همت گمارد و به گفت

 

هـاي مكتبـي، سياسـي و     بايـد از طريـق دادن آگـاهي    ايران ميصدا و سيماي جمهوري اسالمي 
هـاي دشـمنان داخلـي و     ها و نقشه اجتماعي و ايجاد احساس مسئوليت در مردم و افشاي توطئه

ي يخارجي انقالب در جهت حفظ و تداوم انقالب تالش نمايد و زمينه را براي رشـد و شـكوفا  
اللهـي آمـاده نمايـد. رسـالت ارشـادي و        فـه هاي انسان تا مرز خلي استعدادها و باروري خالقيت

جريانات اجتماعي و ايجـاد روحيـه اميـد و     ةاين رسانه عمومي، حضور فعال در كلي پيامبرگونه
كنـد   هاي تلخ و خطراتي كه امـت را تهديـد مـي    كه بايد واقعيت اعتماد در جامعه است. همچنان

سوي خير و كمال مطلـق دعـوت نمـوده و در     ه. مردم را بي كرده و به موقع هشدار دهديپيشگو
     ... .بخش باشد تنگناها و مشكالت راهگشاي روشني

 
 رسالت مطبوعات؛ مطالعه موردي  .گفتار سوم
جامعـه،   ةنگاران، به مثابه بخشي از گروه پيشـرو و سـازند   وليت اجتماعي روزنامهئجايگاه و مس

يـافتگي و قـدرت اجتمـاعي يـك      آگاهي شاخص مهم توسعه ندارد. اگر تأكيدنياز به توضيح و 
دهنـدگان را نيـز بايـد از خادمـان برجسـته بشـريت و        آوران و آگـاهي  گمان پيـام  ملت است، بي

 پيشگامان خوشبختي جوامع دانست.
شـود در هـيچ    بخشـي ديـده مـي    ارزش و اهميتي كه در متون ديني ما براي تعليم و آگـاهي 

  :توان يافت و اين فرهنگ و مكتب ديگري نمي
ــ   اي با تيراژ خيلي كـم  اهميت كار مطبوعات است. اگر فرض كنيم نشريه ةاولين نكته دربار
طـور   بـه شنوند، چـه   مرتب سخن او را ميطور  بهمخاطباني دارد كه  ــهزار مثالً كمتر از پنج

 ــ وي يك جمعگذاري مستمر بر رتأثيرهاي بيشتر، خود اين  روزانه، چه هفتگي و چه با فاصله
سـازي در عـالم ذهـن جامعـه اسـت. اگـر كسـاني كـه          نوعي جريان ــهر چند اندك باشند

دقيق و منظم به فكر مخاطبان خود باشند و حقيقتاً بخواهند طور  بهكنند،  اي را اداره مي نشريه
اهميت  شود ها را به سمتي هدايت بكنند؛ اين، وسيله بسيار مؤثر و برّايي است. از اينجا مي آن

طـور   بـه مطبوعات و نشرياتي را دانست كه چند هزار يا بيشتر مخاطب دارند. مخاطباني كه 
 شنوند. اين بسيار مهم است. ها را مي مرتب سخن آن

اي مقايسه كنيد خواهيد ديـد   اگر كار مطبوعات را با كار هر استاد، معلم، واعظ و گوينده
بـراي اينكـه مـا بـراي مطبوعـات و جامعـه        تر است وهمين كافي است اين كار برتر و مهم

هـا داشـته    اي از آن اي را در ذهن خودمان باز كنيم و توقعـات ويـژه   مطبوعات حساب ويژه
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 هرحال صاحبان مطبوعات هم بايد با همين محاسبه به اهميت كار خود توجه كنند  باشيم. به
 .)5-6 :تا اي، بي (خامنه

 

رسـالت  “ بار فصـلي بـا عنـوان    وعات فعلي، براي نخستينبا همين ديدگاه است كه در قانون مطب
اجتمـاعي مطبوعـات و    مسئوليتافزوده شده و اگر چه ناقص، اما به تبيين جايگاه و  ”مطبوعات

اي در مـتن قـانون    نگاران توجه شده است. درست است كه در نظر گـرفتن فصـل ويـژه    روزنامه
نويسي منطبـق دانسـت و شـايد     رايج قانون ةتوان با موازين و شيو براي چنين هدفي را كمتر مي

اي كـه در ابتـداي آن ذكـر شـده، آورده      مقدمه قانون و پـس از آيـه شـريفه   عنوان  بهبهتر بود كه 
هاي  ها از ويژگي شد، اما به هر صورت توجه به بعد ارزشي مطبوعات و رسالت اجتماعي آن مي

 اين قانون است.
رسالت آنان اختصاص يافته و داراي يك ماده، پنج  در فصل دوم قانون مطبوعات كه به بيان

 بند و يك تبصره است، چنين آمده است:
 رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد، عبارت است از: .2ماده «

روشن ساختن افكار عمومي و باالبردن سطح معلومات و دانش مردم در يـك يـا چنـد     .الف
 .ده يكزمينه مورد اشاره در ما

 پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بيان شده است. .ب
انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعـه در   هاي كاذب و تفرقه تالش براي نفي مرزبندي .ج

 . بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ... مقابل يكديگر، مانند دسته
فحشاء و...) و  ةپرستي، اشاع (اسراف، تبذير، لغو، تجمل تعماريمبارزه با مظاهر فرهنگ اس .د

 .ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسالمي و گسترش فضايل اخالقي
 .حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي . هـ

الذكر سهيم و بـا مـوارد    هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق .تبصره
 تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسالمي باشد.وجه در  ديگر به هيچ

 

رسالتي كـه مطبوعـات در نظـام    «شود در اين ماده به پنج نكته مهم از  گونه كه مالحظه مي همان
اشاره شده است. بايد توجه داشت كه ضرورتي براي مشاركت » جمهوري اسالمي بر عهده دارد

رد و تنها كافي است كـه هـر نشـريه    هر يك از مطبوعات براي تحقق همه اين اهداف وجود ندا
ها  فراهم  ساير آن  براي تحقق مدر عملي كردن يكي از اين اهداف مشاركت كند و البته مانعي ه

در اين ماده عام مجموعي است نه عام اسـتغراقي،   ”مطبوعات“نسازد. به تعبير علمي، مقصود از 
اد شده باشد، بدون آنكه مـؤثر بـودن   يعني بايد برآيند فعاليت همه مطبوعات تحقق تمام موارد ي

جداگانه مورد نظر باشد. اين مطلبـي اسـت كـه در    طور  بهها در هر يك از اين موارد  تك آن تك
 تبصره ماده مورد بحث مورد تصريح قرار گرفته است.

 پردازيم. دو مي ةاينك به تحليل مختصر بندهاي ماد
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 آموزش و ارتقاي سطح دانش عمومي .الف

هـاي مختلـف از    بخشـي و افـزايش دانـش عمـومي در زمينـه      شد كه آگاهي تأكيداين،  پيش از 
نـد در  ا ترين وظايف مطبوعات است. براساس ماده يك قانون مطبوعات، نشريات موظف اساسي

هـاي گونـاگون خبـري، انتقـادي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي،         زمينـه «يك يا چنـد زمينـه از   
فعاليـت كننـد.   » هـا  فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظـاير ايـن   كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي،

ساختن افكار عمومي و باالبردن سطح معلومات و دانش مردم در يـك يـا چنـد     روشن«بنابراين 
رسالت نخست مطبوعات است. به لحاظ اهميت زياد اين وظيفه » زمينه مورد اشاره در ماده يك

امكانـات   ةالمي ايران را موظف كرده است تا هماجتماعي، قانون اساسي نيز دولت جمهوري اس
ها با استفاده صحيح از مطبوعات  زمينه ةهاي عمومي در هم باال بردن سطح آگاهي«خود را براي 

 .از اصل سوم قانون اساسي) 2بند ( كار ببرد به» هاي گروهي و وسايل ديگر و رسانه
بـر  » و كار مطبوعـات چيسـت؟   تمسئولي«كه  سؤال مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به اين 

 :اين باورند كه
كار اول اين است كه مطبوعات بايد به مردم يك كشور و جامعه آگاهي بدهنـد. اينكـه چـه    

هـاي بعـدي    ها چيست و اهميت كدام بيشتر است، بحـث  بندي آگاهي اي بدهند، طبقه آگاهي
بيني، روشنفكري و بينش  است. اما اصل اينكه مطبوعات بايد به مردم و جامعه آگاهي، روشن

تواند منكر اين باشد. بايد كساني كه با روزنامـه و   نظر است و كسي نمي باز بدهد، مورد اتفاق
مجله سروكار دارند از كساني كه با نشريات سروكار ندارند، نسبت به عموم مسائل زندگي و 

ي داشـته  فكـري بيشـتر   بيني، قدرت تشخيص و روشـن  مسائل پيرامون خود، معرفت، روشن
 باشند.

كار دوم كه از مطبوعات يك جامعه مورد انتظار است ايـن اسـت كـه مطبوعـات بايـد      
مجموعاً معلومات مردم را باال ببرند، اين غير از آگاهي دادن است. البته ممكن است بعضـي  
مطبوعات هنري، بعضي علمي، بعضي سياسي، بعضي تخصصي و بعضي نيز ادبي باشـند؛ هـر   

كاري خود بايد به مردم معلومـات الزم   ةها در حوز آن ةبرعهده دارد اما هم نشريه كاري را
 را بدهند. اين غير از دادن بينش و هوشياري به مردم است.

آيـد از   مطبوعات بايد مثل يك كالس به مردم آموزش بدهند. كسي كه به مدرسه مـي 
ها يك نفر كـالس ديـن و   اي از معارف جديد را پيدا كند. منت اول تا آخر سال بايد مجموعه

رود. خاصيت كالس ايـن اسـت. ايـن هـم جـزو       ديگري كالس رياضي يا علوم اقتصادي مي
شود گفت: مردم برونـد معلومـات را جـاي ديگـر پيـدا كننـد.        وظايف مطبوعات است. نمي

خاصيت مطبوعات اين است و اساساً پيدايش مطبوعات براي گسترش و منتشر كردن علوم 
 .)9 -8  :تا بي اي، (خامنه هاي گوناگون است ر رشتهو معارف بشري د
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 پيشبرد اهداف قانون اساسي .ب
رسـد امـا    نظـر نمـي   جداگانه و در كنار ساير بندها، چندان مناسب بـه طور  بهگرچه ذكر اين بند، 

بر آن را بتوان جايگاه واالي قانون اساسي دانست. قانون اساسي ميثاق بنيـادين   تأكيدشايد دليل 
ت و تبلور خواست و شعارهاي ديرين اوست كه براي رسيدن بـه آن بهـاي سـنگيني را طـي     مل

پيـروي از  «بنـابراين  . )مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران( ها مبارزه پرداخته است سال
اهداف خود دانسـته و راه رشـد و    ةاصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناي بشر را سرلوح

نگاران در ايـن ميـان نقشـي     و روزنامه .)همان( »گشايد برعهده همگان است را ميتكامل انسان 
 بس مهم دارند.

رو، حتي بدون در نظر گرفتن اين دستور قانوني، آشنايي دقيق با قانون اساسي و تالش  اين از
نگـاران   هـاي اجتمـاعي روزنامـه    مسـئوليت اي و  آن يكي از وظايف حرفه ”پيشبرد اهداف“براي 
شـود   پذير مي اي و نيز حقوق ملت امكان پس از اين آشنايي است كه دفاع از حقوق حرفه است.
هاي اصلي نظام و حقوق مردم آسوده خاطر بود. اكنون بايد  توان از خطر انحراف از ارزش و مي

 پرسيد كه اهداف قانون اساسي چيست؟
ارج از هـدف و حوصـله   آن خـ   با توجه به اينكه پرداختن به قانون اساسي و تشريح اهداف

نگاران براي آشنا شدن هرچه  اين نوشتار است و با توصيه مجدد و مؤكد به مطبوعات و روزنامه
گذرا طور  بهكنيم. اين اصل كه  بيشتر با قانون اساسي، تنها به ذكر اصل سوم اين قانون بسنده مي

 چنين مقرر داشته است: شمارد، مظهر اقتدار ملت، را برميعنوان  بهفهرستي از وظايف دولت، 
دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصـل دوم، همـه   

 امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
مظاهر  ةايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كلي  .1

 .فساد و تباهي
ها بـا اسـتفاده صـحيح از مطبوعـات و      هاي عمومي در همه زمينه باال بردن سطح آگاهي   .2

 .هاي گروهي و وسايل ديگر رسانه
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمـام سـطوح و تسـهيل و تعمـيم       .3

 .آموزش عالي
هاي علمي، فني، فرهنگـي و اسـالمي از    تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه   .4

 .سيس مراكز تحقيق و تشويق محققانأت طريق
 .طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب   .5
 .محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي   .6
 .هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون مين آزاديأت   .7
 .مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش   .8
هـاي مـادي و    عيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه بـراي همـه، در تمـام زمينـه    رفع تب   .9

 .معنوي
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 .ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضروري  .10
تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظـامي عمـومي بـراي حفـظ اسـتقالل و        .11

 .تماميت ارضي و نظام اسالمي كشور
نه برطبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفـع فقـر و   ريزي اقتصاد صحيح و عادال پي  .12

هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم  برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه
 .بيمه

 .ها مين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينأت  .13
منيت قضايي عادالنه بـراي همـه و   مين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد اأت  .14

 .تساوي عموم در برابر قانون
 .مردم ةتوسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين هم  .15
 ةتنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسـبت بـه همـ     .16

  دريغ از مستضعفان جهان. مسلمانان و حمايت بي
 

نگاران مبني بر كمك به پيشبرد  دهد كه تكليف روزنامه ده نشان مياندكي درنگ در اهداف يادش
چه اندازه سنگين است و البته در همان حال حوزه فعاليت آنان را چقدر  اهداف قانون اساسي تا

 توسعه داده است.
 

 تالش براي حفظ وحدت ملي .ج
پيروزي انقـالب   از آنجا كه انسجام ملت و وحدت ملي يكي از شعارهاي اصلي و داليل اساسي

هـاي سـهمگين جهـاني، بـوده و هسـت       ها و توطئـه  توزي رغم تمام كينه اسالمي و تداوم آن، به
هاي بنيـادين دشـمنان كشـور و انقـالب اسـت.       ها و هدف فروپاشي اين انسجام نيز از خواست

ها و قشرهاي مختلف يك ملت رمز سربلندي و اقتدار آنان است و به همين دليـل   وحدت طيف
هـا،   خواهـان بـراي دربنـد كشـيدن ملـت      يكي از شـگردهاي هميشـگي زورگويـان و زيـاده     هم

هاي گوناگون بوده است؛ گاهي از طريق اختالف نژادي، گاهي از طريق  سازي آنان از راه پراكنده
قـانون   2از مـاده   ج رو، در بنـد  هـاي ديگـر. از ايـن    ها و گاهي نيز از راه ها و زبان گويش تفاوت

انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه  هاي كاذب و تفرقه تالش براي نفي مرزبندي«مطبوعات 
بنـدي   دسـته «مثال از عنوان  بههاي اساسي مطبوعات شمرده شده و  از رسالت» در مقابل يكديگر

كـرده   تأكيـد » و...« خره با گذاشتنياد كرده و باأل» محلي  مردم براساس نژاد، زبان، رسوم و سنن
انگيزي ديگر، نظير ايجـاد   داند و نفي هرگونه تفرقه وظيفه را منحصر به مورد خاصي نميكه اين 

 :بنابراين اختالفات مذهبي يا قومي، نيز مشمول همين قاعده قانوني است.
دارند اين است كه وحـدت ملـت را حفـظ و     ــمجموعاً  ــديگري كه مطبوعات   مسئوليت 

اي از مردم كه  ستند، بلكه ملت عبارت است از مجموعهاي از مردم ني تحكيم كنند. ملت عده
با يك پيوند و ارتباط خاص و يك كمربند به هم وصل هستند. مطبوعات بايد ايـن پيونـد و   

اعتماد  ارتباط و كمربند را محكم كنند و از تفكيك، گسيختگي، از دست دادن روحيه ملي و بي
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ري كننـد... مطبوعـات بايـد بـه آن     شدن به خود و از دست دادن اعتماد بـه نفـس جلـوگي   
به معناي درست آن، يعني چيزهايي كه مايه ارتباط و حلقه  ــچيزهايي كه مربوط به مليت 

وفادار باشند  ــ شوند ها يك ملت مي ها به اعتبار آن وصل بين افراد يك ملت است كه ملت
يـك   مسئوليتد. منتها ي دارمسئوليتها  را حفظ بكنند. البته هر فردي در جامعه چنين  و آن

يك روزنامه و نشريه قابل مقايسه نيست. نشريات بايد سعي كننـد هويـت    مسئوليتفرد با 
جمعي و هويت ملي ملت را كه اساس و كيان ملت است، حفظ كنند. اينكه اين هويت چطور 

شود، چيزي است كه اگر در مورد آن تفكر بشود آن وقت فصول جديدي باز خواهد  حفظ مي
له ئشود. اينجاست كه مس اينجاست كه پاي اميددادن به مردم نسبت به آينده مطرح ميشد. 

شود. اينجاسـت   گيري مشترك مطبوعات در مقابل تهاجم دشمن از هر نوع مطرح مي موضع
كه ديگر فرقي بين اين خط و آن خط نيست، فرقي بين گروه چپ و راست نيسـت و فرقـي   

اي است  نيست. اين خاصيت مليت و خاصيت مجموعه بين گرايش به اين دولت و آن دولت
 .)11ـ 10 :تا بي اي، كه اين روزنامه متعلق به اوست (خامنه

 

 جهاد فرهنگي و اخالقي  .د
اند اما تشكيل هويت ملي از عناصر مشترك در غالـب   براي فرهنگ تعاريف گوناگوني ارائه داده

اي حفظ و گسترش آن به موازات پـااليش  هاست. بنابراين دفاع از فرهنگ خودي و تالش بر آن
تـوان وظيفـه و رسـالت فرهيختگـان و رهبـران هـر ملـت         آن از نمادهاي فرهنگ مهاجم را مي

 ”همـه امكانـات  “دانست. در همين زمينه دولت جمهوري اسالمي ايران نيز موظف شده است تا 
و تقـوا و مبـارزه بـا     ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان«خود را براي 

 .قانون اساسي) 3(بند اول اصل  به كار برد »كليه مظاهر فساد و تباهي
بايسـتي در  «كلـي وسـايل ارتبـاط جمعـي) هـم      طور  بهبه همين ترتيب رسانه (مطبوعات و 

جهت روند تكاملي انقالب اسالمي در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي قرار گيرد و در اين زمينـه  
هـاي تخريبـي و    جويد و از اشـاعه و تـرويج خصـلت    هاي متفاوت بهره انديشه از برخورد سالم

 .)قانون اساسيمقدمه ( »ضداسالمي جداً پرهيز كند
ماده دوم قانون مطبوعات بـه هـر دو بعـد منفـي و مثبـت ايـن        د براي تحقق اين منظور بند

مظـاهر فرهنـگ    مبـارزه بـا  « هـايي  كند و ضـمن ارائـه مثـال    تالش فرهنگي و اخالقي اشاره مي
پرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصـيل   (اسراف، تبذير، لغو، تجمل استعماري

 آورد. شمار مي هاي اصلي مطبوعات به را از جمله رسالت» اسالمي و گسترش فضايل اخالقي
 
 حفظ استقالل سياسي و امنيت كشور . هـ

مـا بـوده كـه بـا       ن از جمله آرزوهاي ديرين ملـت هاي گوناگو به دست آوردن استقالل در زمينه
نفـي هرگونـه   «مجاهدتي طوالني و با بهايي سنگين به آن دست يافته اسـت. بـه همـين جهـت     

پذيري، قسط و عدل و استقالل سياسي و اقتصادي و  گري و سلطه كشي و سلطه ستمگري و ستم
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ام جمهـوري اسـالمي اسـت و    هاي نظ يكي از پايه قانون اساسي) 2(اصل  »اجتماعي و فرهنگي
پـذيري،   جـويي و سـلطه   سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران براساس نفي هرگونـه سـلطه  «

مسلمانان و عدم تعهـد در   ةجانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق هم حفظ استقالل همه
 152اصـل  ( »آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است گر و روابط صلح هاي سلطه برابر قدرت

مشـاركت عامـه مـردم در تعيـين سرنوشـت      «از آنجا كه حصول اين امـر بـدون    .قانون اساسي)
ميسـر نيسـت    ، قـانون اساسـي)  3اصـل   8(بند  »سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش

تبلـور اراده  عنـوان   به» حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي«مطبوعات وظيفه دارند براي 
   :بنابراين استقالل كشور تالش كنند.ملي و مظهر 

گري و اهتمام  مطبوعات در جهان كنوني مجموعاً بايد مردم را سياسي كنند. بايد روح سياسي
شـان كـم    پذيري اي سياسي بودند آسيب به سياست به مردم دميده شود. اگر مردم و جامعه

شـود. اگـر    ند، اجرا ميخواهد شد و مستقل خواهند بود. هر سياستي را كه خودشان اتخاذ كن
اي سياسي نبودند، به اين معنا كه قدرت فهم، تحليل و درك سياسي نداشـتند،   مردم جامعه

هاي بزرگ خبري درصدد هستند كه بـر   ها همان باليي خواهد آمد كه امروز بنگاه سر آن بر
ها  تلقين  گيرنده نيستند و هر چه به آن سر بخشي از مردم دنيا بياورند. ديگر خودشان تصميم

 دهند. شود، همان را انجام مي
هاي سياسي به  ها و انگيزه بندي، شناخت امواج سياسي و گرايش دادن قدرت تحليل، جمع

مردم به عهده مطبوعات است. مطبوعات بايد تحليل سياسي داشته باشند مردم را با تحليل 
باشد. ممكن اسـت  سياسي آشنا كنند. ممكن است تحليل يكي غلط و تحليل ديگري درست 

هـا   يك روزنامه تحليلي درباره يك حادثه بنويسد كه عكس تحليل روزنامه ديگر باشـد. ايـن  
عيبي ندارد و اين دو تحليل، در مجموع خواننده را اهـل تحليـل خواهـد كـرد و جامعـه در      

 .)10ـ9 :تا بي اي، (خامنه مجموع قدرت تحليل سياسي و فهم سياسي پيدا خواهد كرد
 
 تكميل نقد و  

توان دريافت كـه قـانون مطبوعـات توجـه كـافي بـه نقـش و         با نيم نگاهي به آنچه گفته شد مي
هـاي   هاي ناقص و قابل انتقـاد بـه جنبـه    رسالت اجتماعي نشريات داشته و اگرچه گاه با عبارت

مل ناديده گرفتن نقش تفريحي و أبا اين حال نكته شايسته ت ها پرداخته است. مختلف كاركرد آن
ســازي مطبوعـات اســت كـه پژوهشــگران علـوم ارتباطــات آن را از جملـه وظــايف و      سـرگرم 
هـايي نظيـر    اند. همين نكته در مورد عـدم ذكـر زمينـه    هاي وسايل ارتباط جمعي انگاشته رسالت

 فكاهي، طنز و سرگرمي در ماده نخست قانون مطبوعات هم قابل طرح است.
مطبوعات است كـه گـاه موجـب انتقـاد از آن      مهم ضمانت اجراي اين بخش از قانون ةنكت

يكـي از   كـم  دسـت كه مشـاركت در تحقـق    2رسد با توجه به تبصره ماده  مي شده است. به نظر
الذكر و عدم تضاد با موارد ديگـر را صـراحتاً از تكـاليف قـانوني مطبوعـات شـمرده        موارد فوق
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 ـــ ها طبوعـات يـا دادگـاه   ت نظـارت بـر م  ئـ در اين زمينه هم مشكلي وجود نداشـته و هي  ،است
 توانند ضمانت اجراي آن را فراهم كنند. مي ــ برحسب مورد

 الحاقي به قانون مطبوعـات اشـاره كـرد كـه طبـق آن      45 ةدر اين زمينه خصوصاً بايد به ماد
نظارت دقيق بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد «

 »ت نظارت نخواهد بود.ئامر مانع از انجام وظيفه مستقيم هياسالمي است. اين 
 

 منابع
، ترجمـه مهرسـيما فلسـفي، مركـز تحقيقـات، مطالعـات و سـنجش        عد فرهنگي ارتباطات براي توسـعه ب . اد بورن،

 .1379 اي صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران، برنامه
، 33، شـمارة  پژوهش و سـنجش ، فصلنامة »لملل و ايرانا اي از ديدگاه حقوق بين آموزش رسانه. «اسماعيلي، محسن

  .1382بهار 
 .مجمع عمومي سازمان ملل متحد) 1947دسامبر 10(مصوب  اعالميه جهاني حقوق بشر

سـازمان انتشـارات و آمـوزش انقـالب      اهللا جلـوه،  ترجمـه فضـل   ،دانـم؟)  مجموعه چه مياز طبوعات (م. پير ؛م آلبر
 .1368اسالمي، 

 والن جامعـه مطبوعـاتي كشـور)   ئ(سخنان مقام معظم رهبري در ديدار بـا مسـ   منشور مطبوعات. دعليسي اي، خامنه
 .تا معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، بي

 .1374، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ دوم، صحيفه نور .اهللا روح خميني،امام 
 .1368 اصالحات و 1358 مصوب ،انقانون اساسي جمهوري اسالمي اير

 .اصالحات بعدي و1364قانون مطبوعات مصوب سال 
 .1362/  7/ 27مصوب ، اساسنامه صدا سيماي جمهوري اسالمي ايران  قانون

 .1361مصوب ،هاي سازمان مشي و اصول برنامه قانون خط
 .1375پ دوم، سروش، ترجمه ايرج پاد، چا .، انتشارات يونسكويك جهان چندين صدا. شن برايد، مك

 هـا،  ترجمه يونس شُكرخواه، تهران، مركـز مطالعـات و تحقيقـات رسـانه     اطالعات، المللي بينجريان . موالنا، حميد
1371. 

 .10/5/81، كيهان، گيند جهاني شدن فرهنافر .حميد موالنا،
 .)1966د دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل متح 16(مصوب  حقوق مدني و سياسي المللي بينميثاق 

 
 
 


