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  :مقدمه
ن وخبرگزاریها، می توا،رادیو و تلویزیون مطبوعات نظیردربررسی وسایل ارتباط جمعی معاصر  

آنها را به عنوان مهمترین وسیله ارتباط سیاسی به شمار آورد. رسانه ها وبویژه مطبوعات، 
وقایع سیاسی ومنعکس کننده مذاکرات مجامع سیاسی ونهادهای قانونگذار محسوب می  انگزارشگر

برای بیان عقاید سیاسی ووسیله ای دردست  یند. مطبوعات همچنین به عنوان سکو یا تریبونوش
ابزاری برای و وسازمانهای سیاسی برای بسیج افکارعمومی یا شکل دادن به مرام ومسلکی احزاب

نگهبان ظاهر شده اند. از سوی دیگر می توان گفت مطبوعات  پروپاگاندا درکشمکش بین دولتها
وناظر برعملکرد حکومتها و ازهمه مهمتر وسیله ای برای آگاه کردن مردم ازمسائل مملکتی و اعمال 

شمرد که بر. رابطه نزدیک بین سیاست ورسانه ها را می توان ازامتیازاتی بوده انددرجوامع قدرت 
درمواردی تبدیل به ات درجوامع مختلف ازسوی حکومتها برای آنها منظور شده است. البته این امتیاز

گر انحصارهایی نیزمی شود وبسته به نوع نظام حاکم برجوامع متفاوت است. نقش انتقادی و بسیج 
رسانه ها بویژه مطبوعات درانقالبهای آمریکا، فرانسه، اروپای مرکزی وروسیه برهیچکس پوشیده 

درمناقشات بین ایده ها درامرنشراندیشه ها و غیرقابل تفکیکنیست. بنابراین رسانه ها همواره بخش 
  .دطرفین دعوا برسرقدرت سیاسی، ایدئولوژی های سیاسی، دولت واپوزیسیون ومردم بوده ان

 
 : تعیین استراتژی ها

ازتهدیدها وخلق فرصت هااست. سازمانها موقعی مدیریت عبورسیاستگذاری به صورت کالن   
مدیریت می شوند که سیاستگذاری وخط مشی داشته باشند. برای برنامه ریزی که دراصل پیش بینی 

بینی عملیات آینده ما  آینده است باید به درون وبرون سازمان توجه شود. برای برنامه ریزی وپیش
باید درکاررسانه ای برای انطباق با محیط وهمراه شدن با آن به ساختن محیط و اثرگذاشتن روی 

محیط بیاندیشیم ودراصل سیاستگذار ومدیررسانه ای وخبری به اقتضای شرایط منطبق نمی شود، 
سازمان ها دراین است که بلکه محیط و آینده را می سازد وفرق بین یک مدیررسانه ای با مدیرسایر

و دراین دگرگون سازی و ایجاد فرصت  ددگرگون می سازمدیریت رسانه ای او منطبق می شود ولی 
  .افکارعمومی نقش اساسی دارد،  های نو

 
 تعیین استراتژی :

استراتژی های  ،یعنی راههای وصول به هدف و نقشه و راهنما درهرزمینه کاری،  هدفمندیبرای   
 وجود دارد، برای کارمطبوعات مهمترین استراتزی های موجود عبارتند: فراوانی 
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که تک و بی رقیب باشد وهیچ همتایی  خدماتی ارایه کنیمیعنی ما می خواهیم  تمایز: استراتژی-1
 نداشته باشد وهرمیزان امکانات وهزینه بخواهد اشکال نداشته باشد.

 .ممکن ارزانترین هزینه و مخارج باتهیه کنیم،می خواهیم خبر خوب  استراتژی حداقل هزینه: -2
 

 :عوامل مؤثربررسانه های خبری
 رسانه ها معموال تحت تاثیر عوامل متعددی هستند، از جمله:   
 .ارزشهای جوامع راه و رسم و شیوه زندگی جوامع هستند ارزشها و اعتقادات)ایدئولوژی(: - 1

ذارواطالعات به دست آمده ناسازگاری وجود داشته دروضعیتی که میان برداشتها واعتقادات سیاستگ
ه اشکال گوناگون واکنش نشان دهد. ازجمله ممکن است براعتقادات و ب جامعهباشد، ممکن است 

  .برداشت های خود اصرار ورزد
  :به طورکلی ایدئولوژی ازچند طریق به هدفها وکنشهای سیاسی ارتباط پیدا می کند

ذهنی به وجود می آورد تا براساس آن سیاستگذاران واقعیت ها را ایدئولوژی یک چارچوب  -الف
درطبقه و درک کنند. دراین روند اطالعات و پیامهای دریافت شده ازمحیط معنا و مفهوم پیدا می کند 

  .بندی خاص مورد تفسیروتبیین قرارمی گیرد
القی ناشی ازآن می ایدئولوژی نوعی نظام اخال قی به دست می دهد که براساس هنجارهای اخ -ب

  .توان رفتارها وداده های درست و نادرست را ازیکدیگر تمیز داد
سیاستگذاران قرار  پیش رویایدئولوژی تنها یک راه ازمیان راههای گوناگون برای اتخاذ تصمیم  -ج

   .می دهد که این راه باید درچارچوب ایدئولوژی تصمیم گیرنده باشد
سیاستگذاران با توجه به اهداف و سیاستهای داخلی سازمان  انی:اهداف وعوامل درون سازم - 2

 .اقدام به تصمیم گیری می کنند وبرنامه خودشان را مشخص می نمایند رسانه ای
  .ازجمله عوامل برون سازمانی می توان به گروههای فشار اشاره کرد عوامل برون سازمانی: - 3

قدرت حاکم را بدون آنکه آن را تصرف کنند، تحت گروههای فشار گروههایی هستند که سعی دارند 
تأثیر قراردهند. گاهی اوقات یک رسانه خبری تحت تأثیر عوامل برون سازمانی قرار می گیرد و 

  .درجهت اهدافی غیرازهدف مورد نظر خود حرکت می کند
 

 مطبوعات و نظامهای سیاسی
 Agents of« درتعوامل ق»تحت عنوان  1984هربرت چول در کتابی که در سال  

Power  رسـانـه ها   که نظریات ششگانه ای که دربـارهنماید منتشر ساخت،این بحث را مطرح می
با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد  ارائه شده اند چندان

 ندارند. نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی  است کـه ایـن
همگانی  می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه هایچول  

کنتـرل می  عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا
 کننـد. 

نگ شکـل و ر مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها  
اکثـر  می گیرند. ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود

و  authoritarianismمطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی  -نظـریه های دولت 
می گوید : نظام اقتـدارگرا John Merrilمی گیـرند. جان مریـل قـرار libertarianismآزادگـرایی

از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای  ظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آنن
گرا نظامی ی برخوردار نیسـتند. نظام آزاد یا اصالً از آزادی ،برخـوردارنـد editorialویرایشـی

می و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت  است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند
 پردازند. 
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 مدلهای رسانه ای 
پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می  چـول  

 آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد: 
 اری(. سرمایه د –مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد )لیبرال  -1
 و نظامهای سوسیالیست(. روسیه مدلی که در جهان دوم وجود دارد ) -2
 مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد )در حال توسعه(.  -3

می  نامگـذاری ”در حال توسعـه“و ” مارکسیـست“، ”بازار“او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای 
 کند. 

شوروی   کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر )الزم به یادآوری است که الچول، 
 .(سابق نوشته است

 
 اقتصادی: نگرش طبقه بندی رسانه ها بر مبنای  

نکنیـم؟  ( می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده1995الچول )
،  Market”ازارب“به نظامهای  media movementsتقسـیم جنبشـهای رسانه ای

یک تقسیـم بنـدی مطلـق  Advancing”در حال پیشـرفـت“و   Communitarian”اشتـراکی“
مـدل می تواند به درک  این .بلکه درون هر کدام از این گروهها استـثناهایی وجود دارد ،نیسـت

ت مختلف، برای مطبوعا چگونگی عملکرد رسانه ها کمک کنـد. در هـر یک از این سـه جـنبـش
ارزشهای اساسی جامعه ای که  نقشی محوری در نظم اجتماعی تعیین شده است. مطبوعات معموالً از

مبتنی بر نظریه مارکسیستـی اسـت. بـا ” اشتراکی“مدل  . در آن به فعالیت می پردازند حمایت میکنند
تـی سـابـق در دارای نظام مارکسیستی هستند، کشورهای کمـونیـس آنکـه امـروزه کشـورهـای انـدکـی

  .این گـروه قـرار می گـیـرنـد
دشواریهای این کشورها در پذیرش سرمایه داری، تقسیم شدن چکسلواکی، اتحاد مجدد آلمـان و   

که  کشمکشهای ایدئولوژیک یوگسالوی سابق، همه مثالهایی هستند که چول برای اثبـات ایـن ایـده
در “مدل وی مارکسیستی پایبند هستند بیان می کند. کشورهای اروپای شرقی هنوز به ایدئولوژیهای

رسانه ها در مدلهای  ، کشورهای جهان سوم را توصیـف می کنـد. در حـالـی کـه نـقـش”حال پیشرفت
ویژگی پویایی دارد که   عمدتاً حفظ وضعیت موجود است، این جنبـش سـوم،” اشتراکی“و ” بازار“

اساسی برای کشورهای در  هـنـوز کلیـدواژه ای 1لیـسـم توسعـهمتعهـد به ایجاد تغییـر اسـت. ژورنـا
 حال پیشرفت است. 

 
  تفاوتهای مدلهای رسانه ای:

کنترل  متنوع هستند همچنان که” بازار“هر جنبشی در درون خود بسیار متنوع است. کشورهای   
همچنین بین  رهـامتنوع است. تفاوتها همیشه درون کـشـو” در حال پیشرفت“مطبوعات در کشورهای 

از   را یافت. آنها وجود داشته است. درون هر کشور بخصوصی می توان طرفداران هر مـدلـی
و ” اشتراکی“ دیدگاه الچول این سه مدل با وجود تنوع داخلی، تفاوتهایی اساسـی دارنـد. در مـدلـهـای

مطبوعات در  لـی کـه، مطبـوعـات نقـش سیـاسـی مشـخـصـی دارنـد. در حـا”در حال پیشـرفـت“
باید اطالعات  ، رسانه ها”بازار“، باالتر از سیاست قرار می گیرند. در مدل ”بازار“کشورهای 

سیاسی را منصفانه و بیطرفانه ارائه دهند. نظریه چول گامی مهم در جهت دسته بندی نظامهای 
ـسـتنـد امـا چـول جهان است. مطبوعات هر کشوری متنوع ه مطـبـوعـاتـی مخـتـلـف در سـراسـر

 اقتصادی بنا نهاده است. نگاه مشـاهـدات خـود را بـر پـایـه 
 

  هفت قانون ژورنالیسم:
دست می  به این نتـیجـه ،علی رغم تفاوتهایی که چول بین این سه نظام مطبوعاتی تشخیص می دهد   

 –سیاسی  نظامهـایوجود دارد که در کلیه ” تیهفت قانون ژورنالیس“یابد که در جهان مطبوعات 
 ند: هستارتباطی حاکم است. این قوانین هفت گانه به قرار زیر
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در همه نظامهای مطبوعاتی، رسانه های خبری عوامل آن کسانـی هـسـتنـد کـه قـدرت سیاسی و  -1
بازیگران  اقتصادی را در کنترل خود دارند. روزنامه ها، مجالت و تولیدات رادیو و تلویزیـون

 تند، هر چند بعضی از آنها می توانند بالقوه مستقل عمل کنند. مستقلی نیس
تأمین می  غالبا منافع کسانی را منعکس می کنند کـه هـزینـه هایشان را یمحتوای رسانه های خبر -2

 کنند. 
چند آزادی  همه نظامهای رسانه ای بر این ادعا پافشاری می کنند که به آزادی بیـان پـایبـنـدند هر -3

 به شیوه های مختلف تعریف شده است.  بیان
مردم و  همه رسانه ها اصل مسئولیت اجتماعی را تأیید می کنند و مدعی هستند که به نیازهای -4

مردم را به  منافع آنها خدمت می کنند. آنها همچنین ادعا می کنند که هدفشان این است که دسترسـی
 رسانه ها ممکن سازند. 

 خوانده می شوند. ” منحرف“فوق الذکر، مدلهای دیگر در هر یک از سه مدل  -5
فعالیت می  دانشکده های ژورنالیسم، ایدئولوژیهـا و نظـامـهـای ارزشـی جـامـعـه ای را کـه در آن -6

قدرت در جهت  کنند به دیگران منتقل می کنند. این دانشکده ها بطور اجتناب ناپذیری بـه صـاحـبـان
 ها کمک می کنند.  حفظ کنترل آنها بر رسانه

 عملکرد رسانه ها غالباً با تئوریهایی که بر اساس آن فعالیت می کنند متفاوت است.  -7
آنها را   الچول نه تنها قوانین فوق را به عنوان قوانینی که باید اتفاق بیفتند تجویز نمی کـنـد، بلـکـه

 نموده است.  ـفـاق مـی افـتـد بـیـانتنها به عنوان خالصه مشاهدات خویش درباره آنچه که در عمـل ات
ارزش  با توجه به این نکته، مبحث چول از این جهت مفیـد اسـت کـه یکـبـار دیـگـر محـدودیـت  

هنجارها واقعیت  نظریات هنجاری را به منظور بیان واقعیت آشکـار مـی سـازد، هـر چـنـد کـه ایـن
می کنند و یا در آن به  سانی که رسانه هـا را کـنتـرلرا شکل می دهند و بر ذهنیات، بویژه ذهنیات ک

  کار مشغولند، اثر می گذارند.
 
 
 

 های آزادی مطبوعاتنظریه
در بین وسایل ارتباط جمعی، تنها مطبوعات است كه از چندین نظریه برای »"نگرین" معتقد است:   

ای متناسب با الزامات خود گونهها بهها و اهدافش برخوردار است. سایر رسانهتبیین و توجیه كنش
 «اند.ها سود جستههمواره از این نظریه
ها را به دو دستۀ اقتدارگرایی و ای این نظریهها اختالفات جزئی وجود دارد. عدهدر مورد این نظریه

ها را كنند و در مقابل، "فردسیبرت"، تئودر پیترسون و ویلبر شرام این نظریهگرایی تقسیم میآزادی
گرایی، نظریه مسؤولیت اجتماعی و كنند: نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادیه چهار دسته تقسیم میب

 نظریه كمونیستی روسی.
گرایی و مسؤولیت كند: اقتدارگرایی، آزادیها را به سه دسته تقسیم می"دومینیك" نیز این نظریه

ها و و پیترسون، نقطه عزیمت بحثاجتماعی. اما از این میان، الگوی چهار مفهومی سیبرت، شرام 
های فراوانی واقع شد. متفكران برجسته آزادی مطبوعات، با نقد این الگو، الگوهای دیگری نقادی

توان به الگوی پنج مفهومی "رالف الونشتین" اشاره كرد: ارائه كردند. از جملۀ این الگوهای جدید می
نترالیسم اسو گرایی اجتماعیگرایی، آزادییاقتدارگرایی، اقتدارگرایی اجتماعی، آزادوی به 

 ، اعتقاد دارد.اجتماعی
الگوی سه مفهومی هربرت آلتشول: بازار]جهان اول[، ماركسیستی]جهان دوم[ و در حال 

توسعه]جهان سوم[ و الگوی تلفیقی "رابرت پیكارد" )اقتدار گرایی غربی، كمونیستی، انقالبی و 
 اند.ای( نیز از این قبیلتوسعه

های نظریات ذكر شده، دو نظریه دیگر نیز اضافه شده محدودیت "نگرین" معتقد است، در نتیجه
مشاركتی  ای)متناسب با وضعیت كشورهای جهان سوم( و نظریه رسانهاست: نظریه رسانه توسعه
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عات ویژه مطبوها، بهرسانه  گرایی در جهت رهاییساالر )كه این نظریه در ادامه نظریه آزادیمردم
 وجود آمد.های متمركز، بهو سیاست  ساالری دولتیاز كنترل افراد معدود، دیوان

های از میان این نظریات گوناگون، الگوی چهار مفهومی سیبرت و همكارانش، كماكان بر نظریه
مطبوعات سایه افكنده است. این الگو یك دهه بعد از تشكیل كمیسون آزادی مطبوعات در دانشگاه 

های اجتماعی توسط سیبرت و همكارانش در چارچوب یك طرح مطالعاتی دربارۀ "مسؤلیت شیكاگو،
 ی مطبوعات" تدوین و منتشر شد:ارتباطات جمعی" مطرح شد و در كتاب "چهار نظریه

 
 نظریه اقتدارگرایی: .1

ه است، لحاظ جغرافیایی بیشترین گسترش را داشتلحاظ تاریخی بیشترین تداوم و بهاین نظریه كه به  
های قرن هفدهم عموماً مورد قبول بوده است. براساس این نظریه در قرن شانزدهم و بخش اعظم سال
ها راجع به شده و هر زمان، در برابر محتواهای مندرج در آنمطبوعات خدمتگزار دولت شناخته

ورد نظر های مبرندۀ سیاستكننده و پیشصاحبان قدرت، مسئولیت دارند. این نظریه كه تقویت
حكومت و دولت حاكم بوده، ناشر را موظف به اخذ مجوز از دولت، برای انتشار كرده و به حاكم، 

 داد.سانسور قبل از انتشار می اجازه
ها بود ولی در مواردی معدود مالكیت مطبوعات در دوره سیستم اقتدارگرا، معموالً در دست دولت  

 مطبوعات مجاز بوده است. های خاص، مالكیت خصوصیو از طریق اجازه

وقتی با عصری که بعدها به نام "گوتنبرگ" لقب گرفت؛ چاپ و نشریات چاپی متولد و بسیار زود   
توسعه یافتند؛ نظامهای سیاسی، تحت سلطه حکومتهای اقتدار گرا و حاکمان توتالیتر بود. بر این 

تقویت و بازتولید سیاستهای حاکم  اساس بود که نخستین اصل و نظریه مطبوعات، نظریه ای مبتنی بر
و حکومت اقتدار گرا بود. در چنین نظامی هر گونه نشر، و حتی در اختیار داشتن دستگاهی برای 

نگاران و چاپ مستلزم مجوز حکومت بود. مبتنی بر این نظریه، فقدان استقالل واقعی روزنامه
داد. از یک سو حکومت شکیل میای را تاطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهای رسانه

برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده می 
های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، کرد؛ و با تدوین و نهادینه کردن روش

 کرد.آنها را وادار به تمکین می

پردازند و با ی، کارگزاران حکومت به کنترل کیفی تولیدات رسانه ای میمطمئناً در چنین نظام  
های خاص، جزئیات کنترل و مداخله خود را مدون کرده ،ضمن مشروع نامهوضع مقررات و آیین

ها، از انواع مجازات ها از جمله وضع مالیات ها و شمردن انتصاب اعضای سردبیری رسانه
دهد؛ که چنین نظام کوییل" توضیح میکنند."مکانتشار استفاده میهای اقتصادی تا تعلیق مجازات

به وضوح دید. ضمن آنکه در  های که نظامیان بر کشور سلطه دارندتوان در حکومتای را میرسانه
های یک کوتاه مدت ممکن است در شرایط تهدیدات جنگی و یا شورش نیز، چنین نظامی بر رسانه

که به شکلی  ها را تسلیم کسانی کنداین نظریه در تالش است؛ که رسانهکشور حاکم شود.در مجموع 
اند. به عبارت دیگر مالکیت رسانه ها در این یا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته ،مشروع

به هر حال  ،و یا به ظاهر خصوصی باشد نظریه، چه رسانه به صورت علنی در دست دولت باشد
ارگرا و توتالیتر است.این نظریه هنوز هم در بسیاری موارد کامالً صادق تحت سیطره حکومت اقتد

است .بخصوص در کشورهایی که در فضای گفتمانی سنتی و ما قبل دموکراتیک هستند و یا در 
به چشم می خورد. یا در کشورهایی که تحت حاکمیت ی و سرکوب گر یکشورهایی که علناً دیکتاتور

و یا در شرایط خاص حکومت نظامی هستند. اما با این وجود باید توجه  ارتش هستند یا در اشغالند
که این مدل تنها در این چنین شرایطی نیست که صدق می کند. بلکه گرایشات اقتدارگرا در  داشت

نظام رسانه ای جوامعی که علناً توتالیتر نیستند هم قابل شناسایی است. برای مثال در یک بررسی 
می توان موقعیت هایی را شناسایی کرد که اقتدارگرایی ناشی از اراده جمعی  جامعه شناسی سیاسی
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است و البته در همه جوامع دوران هایی را می توان شمرد که در آنها وضعیت هایی یافت می شود 
 که در آنها آزادی رسانه با برخی منافع حکومت در تضاد قرار می گیرد.

بند به  12توان در یه را به تعبیر "دکتر محسنیان راد" میدر مجموع، بایدها و نبایدهای این نظر
 شرح زیر خالصه کرد:

 بایدها:
 . مطیع قدرت شکل گرفته1
 . وابستگی اغلب تحت فشار به قدرت حکومت 2
 . اعمال سانسور و تنبیه3
 . قانونگذاری در راستای کنترل مستقیم حکومت بر تولید پیام4
 یم. اعمال انواع فشارهای غیرمستق5
 ها به داخل کشور. کنترل ورود رسانه6
 . دخالت و کنترل در شوراهای پیام آفرینان7
 . مجاز دانستن اعمال تعلیق در انتشار از سوی دولت 8
 . ایجاد اختالل در قدرت شکل گرفته9

 . استقالل در عملکرد پیام آفرینان10
 . به هم زدن نظم موجود11
 قی حاکمهای سیاسی و اخال. حمله به ارزش12
 

 خواهانه:نظریه آزادی .2
كه در قرن نوزدهم، جریان یافت. بر  گرایی بودای موسوم به آزادیسدۀ هیجدهم شاهد تحقق نظریه  

ها ها و استداللی واقعیتمبنای این نظریه، مطبوعات ابزار حكومت نبوده؛ بلكه وسیلۀ عرضه
د نظارت قرار داده و اذهان خود را برای توانند حكومت را مورها مردم میباشند و براساس آنمی

تواند ارزیابی سیاسی آن آماده سازند. براساس این نظریه، هركسی كه استطاعت داشته باشد، می
خواهی، مطبوعات، عمدتاً خواهد. در نظریه آزادیمطلبی را نشر دهد و انتشار، مجوز از دولت نمی

وقتی  دولت و برآوردن نیازهای جامعه هستند. ها وسایلی برای نظارت برخصوصی هستند و رسانه
"گوتنبرگ" لقب گرفت؛ چاپ و نشریات چاپی متولد و بسیار  عنوان کهکشانبا عصری که بعدها به 

زود توسعه یافتند؛ نظامهای سیاسی، تحت سلطه حکومتهای اقتدار گرا و حاکمان توتالیتر بود. بر این 
ت، نظریه ای مبتنی بر تقویت و بازتولید سیاستهای حاکم اساس بود که نخستین اصل و نظریه مطبوعا

و حکومت اقتدار گرا بود. در چنین نظامی هر گونه نشر، و حتی در اختیار داشتن دستگاهی برای 
نگاران و چاپ مستلزم مجوز حکومت بود. مبتنی بر این نظریه، فقدان استقالل واقعی روزنامه

داد. از یک سو حکومت ای را تشکیل میجارهای رسانهاطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هن
برای کنترل مطبوعات از یک رویکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پیش از انتشار استفاده می 

های توبیخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهای سیاسی، کرد؛ و با تدوین و نهادینه کردن روش
 کرد.آنها را وادار به تمکین می

 ریه مسئولیت اجتماعی:نظ .3
فرد برای ها تنها صنعت منحصر بهوجود آمد كه رسانهدر قرن بیستم در آمریكا این فكر به   

بند باشند. این نظریه كه از تعهد اجتماعی پای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به
آزادی مطبوعات كامل شد، برآنست  ها و تحت تأثیر كمسیونها و قوانین رسانهسوی كارورزان رسانه

ها باید موجب خواهانه(، رسانهرسانی، سرگرمی و فروش)مانند نظریه آزادیبر اطالعكه عالوه
تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند. این نظریه معتقد است، هر شخصی كه سخن مهمی دارد، 

این وظیفه را انجام ندهند، باید كسی مراقب  هاآزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه  باید یك تریبون
وسیله عمل مصرفكننده، عقاید جامعه و باشد، تا آنها این كار را انجام دهند. در این نظریه رسانه به
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ها های فنی كه در تعداد فركانسخاطر محدودیتشود و در بخش پخش بهای كنترل میاخالق حرفه
 شود.میوجود دارد، توسط مراجع دولتی كنترل 

بر اساس این نظریه آزادی مثبت مورد تأكید قرار گرفته، آزادی بیان، حق اخالقی محسوب شده و   
گرایی ی آزادیصورتی لجام گسیخته به هر سو روانه شود. این مطلب بر عكس نظریهتواند بهنمی

 است؛ كه بر آزادی از هرگونه قید و بند بیرونی تأكید دارد.

در کشور آمریکا بود که به این نتیجه رسیدند؛ رسانه ها تنها صنعت منحصر به  برای نخستین بار  
فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند؛ و از این جهت باید پایبند به تعهد اجتماعی 

 ها شد.گیری نظریه مسئولیت اجتماعی رسانهباشند. در مجموع می توان گفت؛ چند عامل سبب شکل

ع بر این قول اند که پیدایش نظریه مسئولیت اجتماعی، مدیون یک اقدام آمریکایی است. بسیاری مناب
( و محرک اولیه این اقدام، آگاهی روزافزون 1974یعنی تشکیل کمیسیون آزادی مطبوعات ) هاچینز 

 در این باره بود که بازار آزاد قادر به انجام وعده هایشان در مورد آزادی مطبوعات و رساندن نفع
مورد انتظار به جامعه نیست. نخست آنکه بازار آزاد در نظام سرمایه داری لیبرال، نتوانسته بود 

ها به انتشار مطبوعات را با فوائدی که از آن انتظار امکان دسترسی افراد و گروهو آزادی مطبوعات
ها به انتشار هرفت تأمین کند. دوم آنکه پیشرفت تکنولوژی مطبوعات امکان دسترسی افراد و گرومی

مطبوعات را کاهش داد؛ و به عبارتی توسعه مطبوعات سبب افزایش قدرت یک طبقه شد نه همه 
های جدید نیاز به نوعی از کنترل اجتماعی برآنها را به وجود طبقات. از سوی دیگر توسعه رسانه

ایف اجتماعی آورد. به این ترتیب نظریه ی مسئولیت اجتماعی به پیوند میان استقالل و وظمی
ها پرداخت.در واقع نظریه آزادی به دالیلی که به آنها اشاره شد؛ از سوی دست اندر کاران رسانه

رسانه ها، قانون گذاران و تحت تأثیر کمیسیون آزادی مطبوعات تکمیل شد. بر این اساس که رسانه 
تر عقل جمعی رشد ها باید موجب تضارب آرا هم بشوند؛ و مباحث اجتماعی سیاسی را هم، در بس

 دهند.

در واقع این نظریه شکل اصالح شده، کامل شده یا شاید هم بتوان گفت منطقی شده نظریه آزادی   
گراست. نظریه ی مسئولیت اجتماعی عقیده دارد؛ که هر شخص که سخن مهمی برای گفتن دارد؛ باید 

ا به عهده نگیرند؛ باید قانونی باشد تریبون آزادی در اختیار داشته باشد. و اگر رسانه ها این وظیفه ر
 که آنها را ملزم به انجام این کار کند. 

ها کامالً مشروع شمرده شده، اما پیام آفرینان فقط در در این نظریه اگر چه مالکیت خصوصی رسانه
ها در سطح کالن در ها مسئول نبودند؛ بلکه رسانهقبال خریداران پیام و همچنین سهامداران رسانه

 های مختلف داشته باشند. ال جامعه نیز مسئولیت دارند. ضمن آنکه باید جایگاهی برای دیدگاهقب
 نظریه ی مسئولیت اجتماعی در تالش انطباق سه اصل نسبتاً واگرا است.

 ( فرد آزاد است و قدرت انتخاب دارد.1
 ها نیز آزادند.( رسانه2
ی حل این تعارضات راه حل مشخصی وجود ندارد. ها در برابر جامعه مسئولند. اگر چه برا( رسانه3

 اما با این حال این نظریه به دو نوع راه حل اساسی توجه کرده است.
ای که به نوبه خود افق و قدرت ها، توسعه( توسعه مؤسسات عمومی اما مستقل برای مدیریت رسانه4

 سیاسی مفهوم مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد.
ای به منظور دستیابی به استانداردهای باالیی از کارایی و ای حرفهه( رویکرد به تخصص5

 .هاخودگردانی رسانه
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شود؛ عالوه بر آنکه گرایی آنگونه که توسط نظریه مسئولیت اجتماعی تشویق میدر واقع حرفه   
ه طرفی نیز توجتأکیدی است بر حفظ استانداردها باالی تولید و عرضه پیام، بر نوعی توازن و بی

 بند به شرح زیر خالصه کرد: 10توان در دارد.بایدها و نبایدهای نظریه مسئولیت اجتماعی را می

 بایدها:
 ها های اجتماعی از سوی رسانه. پذیرش مسئولیت1
طرفی در حد استانداردهای باالی هایی چون صداقت، دقت، عینیت و بی. وابستگی به ارزش2

 ایحرفه
 یا خواست گیرندگان پیام اجتماعی، قبل از تعهد در مقابل مالکان رسانه . متعهد در برابر وظایف3
گرا و منعکس کننده گرایشات مختلف اجتماعی و جایگاهی برای طرح نقطه نظرات . کثرت4

 گوناگون
 . مشروع شمردن دخالت دولت برای پاسداری از اهداف عمومی5
ای و جلوگیری از ای و تشکیل سندیکاهای حرفههای رسانههای قانونی برای فعالیت. ایجاد سیستم6

 ایانحصارطلبی رسانه
 ها های مستمر درباره رسانههای تحقیقاتی برای ارائه گزارش. تشکیل گروه7
 هاهای حمایتی برای رسانهیارانه . برقراری 8

 نبایدها:
 هاحمله به اقلیت .1
 نظمی، تشویق جامعه به بی  .2

 خشونت و ....3

 
 (:سابق خواه شوروی)تمامیت ه توتالیتر روسینظری  .4

حكومت نیز و های پیدایش نازیسماین نظریه كه با فروپاشی شوروی افول كرد و عمدتاً به سال  
اعتقاد داشت كه هدف اصلی مطبوعات، كمك به تداوم این تئوری گردد، كمونیستی در شوروی برمی

ها، دولتی بوده وده است. بر این مبنا، مالكیت رسانهویژه نظام حزبی بنظام سوسیالیستی شوروی و به
ها كامالً تحت كنترل و نظارت و تنها اعضای وفادار حزب كمونیست، به آن دسترسی داشتند و رسانه

 شدت ممنوع بود.ها از دولت بهفعالیت خود ادامه داده و هرگونه انتقاد آندولت به

لوژی کمونیستی در کشورهای با سیستم سوسیالیستی به نظریه اقتدار گرا در بستر مسلک و ایدئو  
شکل نظریه شوروی که نوع دیگری از توتالیتریسم و تمامت خواهی بود؛ تکامل یافت. در واقع این 

 نظریه صورت بندی دقیقتری از اقتدارگرایی در بستر کمونیسم ارایه می داد.

های شوروی آغاز شد؛ آن است که بنا به ترین مبانی این نظریه که پس از سازماندهی رسانهمهم  
تعریف، در یک جامعه سوسیالیستی، طبقه کارگر یا پرولتاریا، قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ 

ها باید تحت کنترل را نیز کنترل کند. بنابراین تمام رسانه« تولیدفکری»این قدرت الزم است؛ ابزار 
 باشند. های کارگری و در نهایت کمونیستیسازمان

 -یا مطلوب است که باشد -همچنین از آنجا که جامعه سوسیالیستی یک جامعه غیرطبقاتی است  
بنابراین مطبوعات نیز نباید در راستای تعارض سیاسی عمل کنند. عالوه بر آن از مطبوعات انتظار 

اجتماعی وظایف مشخصی همچون ورود که در شکل دادن جامعه به سوی کمونیسم نقش ایفا کرده می
کردن، کنترل غیررسمی اجتماعی و بسیج اجتماعی را برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی 

های ذهنی "مارکسیسم" درباره تاریخ فرضمسلک کمونیستی دنبال کنند. سرانجام اینکه باید پیش
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)خطوط قرمز مسلک کمونیستی( به صورت یک واقعیت عینی از سوی مطبوعات منعکس شود؛ تا 
 کاهش افق تفاسیر شخصی در این مورد گردد.سبب 

های های شوروی متفاوت با ارزشهای خبری رسانهارزش ،بدیهی است؛ به تبع تمامی این مبانی  
 های لیبرال خواهد شد.خبری نظام

ها در مقابل سانسور قبل از قید و شرط رسانهتمامی این مبانی بر این اصل استوار است؛ که تسلیم بی 
رود که ها انتظار میو کنترل نهایی حکومت یک اصل قطعی است. ضمن آنکه از رسانه انتشار

ای استفاده نمایند؛ تا بتوانند های حرفههای فوق، خودگردان بوده و از روشرغم محدودیتعلی
و نیازهای مخاطبان را ) البته تا آنجا که مغایر با اصول مسلکی و ایدئولوژیکی کمونیسم  خواسته

 شد( دنبال کنند.نبا

ای توان از نظریه شوروی، نظریه سایهدکتر "محسنیان راد" در مورد این نظریه معتقد است که می  
را به نام "نظریه مسلکی" استخراج کرده و برای این کار فقط کافی است که به جای طبقه پرولتاریا، 

شان را بسط و توسعه نداده اند و در از طبقه مسلکی حاکم استفاده کنیم. البته ایشان این دیدگاه خود
 منابع دیگر نیز یادی از آن نشده است.

اما به هر حال، بی تردید از آن زمان که کتاب چهار نظریه در مطبوعات نوشته شده است؛ کشور   
های کمونیستی و سوسیالیستی تغیرات زیادی کرده اند.نظام کمونیستی فروپاشید و چین هم بازار آزاد 

ته است و به فراخور آن ظرفیت انتقاد از سیاست های محلی هر چند محدود به وجود آمده را پذیرف
 است. شاید بتوان گفت باید منتظر نظریه جدیدی به جای نظریه شوروی باشیم.

کوئیل"، بایدها و نبایدهای این نظریه را می توان این در هر صورت با اقتباس از گفته های "مک
 چنین نام برد:

 :بایدها
 ها و کنترل طبقه مسلکی حاکم. در خدمت خواسته1
 . عهده دار وظیفه مسلکی کردن جامعه2
 گریرسانی و انگیزاندن و بسیج. موظف به هنجارسازی، آموزش و اطالع3
 دار بودن در برابر جامعهها و نیازهای مخاطبان ضمن وظیفه. برآورده کننده خواسته4
 . اعمال سانسور 5
 از انتشار. مجازات پس 6

 نبایدها:
 ها از سوی افراد غیرمسلکی حاکم. مالکیت رسانه1
 های توسعه بخش. تئوری رسانه2

و در زمان دبیرکلی "مختار امبو" در  1970کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، از دهه   
بیاندازند. ها در جهان یونسکو، این فرصت را یافتند که نگاهی جدید به جایگاه خود در عرصه رسانه

براید" و پانزده همکارش با محتوای تالش برای دستیابی به نظم نوین ارتباطی که با گزارش "مک
به کنفرانس عمومی  1979( در Many Voice, one worldعنوان یک جهان و چندین صدا )

 تری را برای نگاه مذکور فراهم کرد.یونسکو ارائه شد؛ تصویر دقیق

شورهای جهان سوم چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و عدم انطباق چهار در واقع اوضاع خاص ک  
های تازه سلطه ها و تمایل به مبارزه با شیوهتئوری هنجاری قبلی بر آنها، افزایش آگاهی ملت

استعماری و نیل به استقالل فرهنگی و ارتباطی، همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در 
 های توسعه بخش شد.ری رسانهیونسکو، بستر پیدایش تئو
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شود؛ و در تالش در این تئوری، مقابله با وابستگی، سلطه خارجی و اقتدار مستبدانه داخلی دنبال می  
ها به منظور توسعه ملی، حاکمیت ملی و هویت فرهنگی و طرفدار برای استفاده مثبت از رسانه

 مشارکت دموکراتیک عمومی است.

توسعه بخش، قبول این نکته است که توسعه اقتصادی و در قبال  هایانهترین ویژگی تئوری رسمهم
( همراه است؛ این اصل را Nation-buildingآن تغییر اجتماعی که معموالً با سازندگی ملی )

پذیری آنان در راستای نگاران با میزان مسئولیتها و روزنامههای رسانهایجاب می کند که آزادی
های شود؛ و همزمان با این امر، اهداف جمعی به جای آزادیبخش تعریف می کمک به اهداف توسعه

 گیرد.شخصی مورد تأکید قرار می

به عبارت دیگر، نقطه آغاز یک نظریه توسعه مجزا برای رسانه های جمعی ، پاره ای شرایط   
ها محدود مشابه کشورهای در حال توسعه است؛ که کاربرد سایر نظریه ها را در مورد این کشور

 می کند.

خورد؛ تأکید بر حق های توسعه بخش به چشم مییک عنصر نسبتاً جدید که در تئوری رسانه  
بیانیه حقوق بشر نشأت گرفته  9باشد؛ که از بند می Right to communicateبرقراری ارتباط 

فتیش باید که طی آن هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. به موجب این حق، هر فردی بدون ت
 توجه به مرزها دست زند.و بی بتواند به ارسال و دریافت اطالعات و عقاید به وسیله هر نوع رسانه

 توان در یازده بند به شرح زیر خالصه کرد:های توسعه بخش را میبایدها و نبایدهای تئوری رسانه

 بایدها:
 . کمک به اهداف توسعه 1
 ویت فرهنگی ها برای حفظ ه. استفاده از رسانه2
 . استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام )ارتباط افقی(3
 . درهم آمیختن آزادی با مسئولیت از سوی پیام آفرینان4
 . تأکید بر اهداف عمومی به جای اهداف فردی5
 های اقتصادی و نیازهای توسعه . آزادی براساس اولویت6
 . اولویت برای زبان و فرهنگ ملی7
 ی انتشار اطالعات کشورهای در حال توسعه دیگر. اولویت برا8
ها از سوی دولت به نفع اهداف توسعه از طریق سوبسید، کنترل . مداخله و یا محدود کردن رسانه9

 مستقیم و یا سانسور

 نبایدها:
 . پذیرش استبداد داخلی1
 . پذیرش سلطه خارجی2
 ها. تئوری مشارکت دموکراتیک رسانه3

ها را به عنوان آخرین و جدیدترین تئوری ئوری مشارکت دموکراتیک رسانهکوییل"، ت"دنیس مک 
علت آن را چنین توضیح  یو.داندتر از بقیه، برای فرموله کردن میها، اما مشکلهنجاری رسانه

ها نیستو از سوی دیگر برخی از دهد که از یکسو این تئوری همسو با نهادهای معمولی رسانهمی
 شود. ها نیز یافت میهای فکری آن در دیگر تئوریها و انگارهپایه

بنابراین اگر چه استقالل کامل این تئوری زیر سئوال است؛ ولی استحقاق آن را دارد که به طور   
این تئوری نیز به عنوان یک عکس »نویسد: کوئیل" در ادامه میجداگانه مورد بحث قرار گیرد. "مک
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هاست. جایگاه آن، بیشتر در جوامع تجربیات دیگر در مورد رسانههای دیگر و العمل در قبال تئوری
خصوصاً به  -های توسعه بخشباشد. اما در بعضی عناصر با تئوری رسانهلیبرال توسعه یافته می

 مشابهت دارد. -هنگام تاکید بر ارتباطات افقی به جای عمودی

های قدرتمند خصوصی ی شدن رسانهالعملی در برابر تجاری و انحصاراین تئوری به عنوان عکس  
ها در تئوری مسئولیت ها و همچنین تمرکزگزایی بوروکراتیک رسانهدر تئوری آزادی رسانه

 های اجتماعی مؤثر باشدتوانست در پیشرفتهای دولتی که میاجتماعی است. سرخوردگی از رسانه
های ای دولتی به شیوههگیری این تئوری است. گرایش برخی از رسانهاز عوامل دیگر شکل

گرایانه، همراه با نزدیکی بسیار با قدرت حاکم و در ضمن تأثیر پذیر در مقابل پدرساالرانه و نخبه
 فشارهای سیاسی و اقتصادی از عوامل سرخوردگی مذکور بود.

( مفهومی است به منزله رهایی از Democratic-Participant antواژه مشارکت دموکراتیک ) 
رسد؛ از های دموکراسی پارلمانی که به نظر میبت به احزاب سیاسی رسمی و سیستمشیفتگی نس

وار ای است که به معنی گریز از جامعه تودهها و بنیادهای خود جدا افتاده است. همچنین واژهریشه
(mass societyاست. جامعه )های واقعی تواند فرصتای که بیش از حد تمرکز یافته است و نمی

ها فراهم کند. از سوی دیگر همانگونه که "جی سی برگمن" در عقیده را برای افراد و اقلیت ابراز
رسد که نوشت: به نظر می« های عمومیهای رسانهپراکنیآینده موج»خود با عنوان  1987مقاله 

 ها به خاطر انهدام درونی خود به وسیله بازار، شکست خورده است.تئوری آزادی رسانه

های بورکراتیک وجود دارد؛ و ها به خاطر پیچیدگی که در دولتتئوری مسئولیت رسانه همچنین  
ای است کافی نیست. زیرا ای و متخصصین رسانههای بزرگ رسانهاینکه در خدمت سازمان

هایی شود؛ ای نتوانسته مانع پیشرفت رسانههای بزرگ رسانهها و تکیه بر سازمانخودگردانی رسانه
ها های رسانههای تئوریوسیله مراکز قدرت رهبری شود."اچ، ام، انزنس برگر" در مقاله مؤلفهکه به 

ها عبارت است از نیازها، نویسد: محور تئوری مشارکت دموکراتیک رسانهدرباره این تئوری می
 ها در یک جامعه سیاسی.منافع و آرزوهای گیرندگان فعال رسانه

حق داشتن اطالعات، حق پاسخگویی، حق به کارگیری ابزارهای  در این تئوری از حقوقی چون  
های کوچک های کوچک اجتماعی و حق حفظ منافع گروهها برای تعامل در مقیاسارتباطی و رسانه
ها، ها، تمرکز رسانهشود. این تئوری ضرورت وحدت رسانهها پاسداری میو خرده فرهنگ

کند؛ و از آن سو، کوچک بودن ها را نفی میی رسانهطرفی و کنترل دولتگرایی شدید، بیتخصص
های فرستنده، وگیرنده و ها، محلی بودن آنها، تنوع آنها، نهادزدایی، تبادل متقابل نقشابعاد رسانه

دهد. پیوندهای ارتباط افقی در همه سطوح اجتماعی و تعامل و تعهد را مورد تأیید قرار می
(Enzensberger, 1970) 

ای از عناصر تئوریکی چون ها را آمیزهل"، تئوری مشارکت دموکراتیک رسانهکوئی"مک  
طلبی ( سوسیالیسم، تساویutopianism(، رویاگرایی )Liberalismگرایی )آزادی

(egalitarianismمحیط ،)( گراییenvironmentalismو محلی )( گراییLocalismمی ) داندو
ها با شوند؛ بیش از سایر رسانهاساس این تئوری طراحی می ای که برافزاید که مؤسسات رسانهمی

های زندگی اجتماعی مردم سروکار دارند و بیشتر تحت کنترل مخاطبان خود هستند؛ و فرصت
 کنند.بیشتری را برای دسترسی و مشارکت گیرندگان پیام نسبت به کنترل کنندگان پیام فراهم می

ان و متنوع است. انتشار نشریات زیرزمینی، رادیوهای تجربه اجرای این تئوری بسیار فراو  
( در micro-mediaها )(، ریز رسانهSamizdatهای کابلی، نشریات مخفی )غیرمجاز، تلویزیون

( و Street ) neighborhood or heedsمناطق روستایی، اوراق چاپی خیابانی یا همسایگی 
ها ]مانند زیراکس، نوار ت تکنولوژیکی رسانهپوسترهای سیاسی بخشی از آنهاست. ضمن آنکه تحوال
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( پیام Reproductionکاست، نوار ویدئو، اسکن کامپیوتری و از این قبیل[ امکان باز تولید ارزان )
 را فراهم کرده است.

 

 مقوله به شرح زیر خالصه کرد. 9توان در بایدها و نبایدهای این تئوری را می

 بایدها:
 ها و اجتماعات محلیها، سازمانتی و کوچک اقوام، گروهی جماعها. توسعه رسانه1
 . ارتباطات افقی و مشارکت کامل در تولید پیام از سوی گیرندگان2
 گیری محتوا براساس خواست مخاطبان. شکل3
 طرفی. بی4

 نبایدها:
 . وحدت پیام1
 ها . تمرکز رسانه2
 ها گرایی در رسانه. تمایل به تخصص3
 ها تیک دولتی یا متمرکز سیاسی بر رسانه. کنترل بوروکرا4
 ایهای بزرگ، یکسویه و حرفهگیری رسانه. شکل5
 

 های انتشار مطبوعاتنظام
بندی توان در قالب چهار نظام تقسیموضعیت انتشار مطبوعات در كشورهای مختلف جهان را می  

 كرد:
نام در دفتر خاص برای انتشار نامه یا ثبتبنابراین نظام، اخذ مجوز قبلی، تسلیم اعالم . انتشار آزاد:1

  نشریه، الزم نیست.
 ،بر اساس این نظام، انتشار مطبوعات نیازمند اعالم قبلی به مقامات حكومت است ای:نامه. اعالم2

  ماند.باما الزم نیست برای انتشار منتظر اعالم نظر مقامات مذكور باقی 
نتشار نشریه باید درخواستی كامل، مشتمل بر برخی براین اساس متقاضی ا . انتشار با ثبت:3

ها و ... را به مرجع دولتی كه قانون مشخصات؛ مثل عنوان، زبان، محل نشر، اهداف، برنامه
مشخص كرده، تقدیم نماید و بعد از ثبت نشریه به انتشار پردازد. بر اساس این نظام، كه در بیشتر 

های نانچه مفاد تقاضانامه را مخالف حقوق و آزادیكشورهای كنونی رایج است، مرجع قانونی چ
 پردازد.ای هم با آن نام ثبت نشده باشد، به ثبت نشریه میای نداند و نشریهرسانه

بر اساس این نظام، انتشار نشریه نیازمند اخذ مجوز از مقامات دولتی است و تا  . انتشار با مجوز:4
اكنون رایج جرم است. این نظام در كشور ایران همقبل از صدور مجوز، انتشار نشریه ممنوع و 

 است.
 

 آزادی مطبوعات
ها و نظریات از طریق مطبوعات، بدون ها، اندیشهمعنای آزادی انتشار آگاهیآزادی مطبوعات به  

 محدودیت دولتی است.
نبال مبارزه دآزادی مطبوعات كه از ابتدای بحث پیرامون "آزادی"، پیوند تنگاتنگی با آن داشته، به  

جویی، به تكامل رسید. اصل آزادی مطبوعات، دو قرن بعد از اختراع چاپ، حدود یك برضد سلطه
جویی، دنبال مبارزات طوالنی آزادیهای چاپی جهان در غرب، بهقرن بعد از انتشار اّولین روزنامه

طور ر فرانسه نیز بهدر انگلستان به رسمیّت شناخته شد. در اواسط قرن هیجدهم میالدی د 1695در 
مطرح شد. آزادی  1789تر بروز یافت و در اعالمیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، مصوب كامل
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عنوان یك تكلیف به 1931مطبوعات در آمریكا هم در اّولین اصالحیه آمریكا بر قانون اساسی، در 
اروپایی، این اصل را عمومی مطرح شد. سرانجام در قرن نوزدهم، تمامی قوانین اساسی كشورهای 

رسمیت شناختند و بعد از آن در طول قرن بیستم، این آزادی در كشورهای آسیایی و آفریقایی هم به
 مورد توجه قرار گرفت.

 
 

 جایگاه حقوقی آزادی مطبوعات
توان دوگونه تعریف عام و خاص برای آن در نظر لحاظ حقوقی، میدر بحث از آزادی مطبوعات به  

ی اخبار و اطالعات و آوری و كسب آزادانهمعنای عام؛ جستجو، جمعی مطبوعات بهگرفت. آزاد
های ی برنامهها، پخش آزادانهها، انتشار آزادانه روزنامهی آنی آزادانهعقاید عمومی، انتقال و مخابره

های نامهی بری مطبوعات و دریافت آزادانهتلویزیونی، اینترنتی، دریافت و مطالعه آزادانه-رادیو
توان گفت آزادی مطبوعات به این معنای وسیع، در ادبیات گیرد. درواقع میمذكور را دربرمی

 امروز، همان آزادی اطالعات یا آزادی ارتباطات است. 
ای، بدون ها و سایر نشریات دورهمعنای نشر آزاد روزنامهرا بهتوان آندر معنای خاص می  

ها بعد از انتشار، ی آنل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانهگونه محدودیت و نظارت قبهیچ
های عادی های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دادگاهبینی ضوابط مسئولیتپیش

معنای خاص كه از لحاظ تاریخی و حقوقی، یك با حضور هیئت منصفه دانست. آزادی مطبوعات به
رود، از چند لحاظ شمار میهای بنیادی و عمومی بهدر مجموعه آزادیآزادی فردی كالسیك 

 پذیر است:توجیه
 . از لحاظ حفاظت در برابر استبداد سیاسی؛1
 از لحاظ وسیله قرار گرفتن جهت پیشبرد حقیقت؛ .2
 از لحاظ اهمیت. .3
و دولت   امهای نظی چهارم دولت یعنی عاملی كه چرخعنوان رستهنگاری بهحرفه روزنامه  

آورد در نظام پارلمانی كهن انگلیس و بعد از سه رستۀ نجبا، ساالر را به حركت درمیمردم
 گیرد.روحانیون و عوام قرار می

 
 حدود آزادی مطبوعات

گفتۀ "هوك" آزادی مطبوعات در جایی كه هستی كشور در آزادی مطبوعات امری مطلق نیست و به  
های خبری با حقوق دیگر قانون اساسی برخورد ی كه آزادی رسانهمعرض تهدید قرارگرفته یا جای

شدید پیدا كند، باید محدود شود؛ كه در همین راستا حدودی برای این نوع از آزادی در نظر گرفته 
ها در كشورهای دارای انتشار آزاد مطبوعات براساس نظام تنبیهی برای شده است. این محدودیت

ای با چاپ گردند و در صورتی كه روزنامه یا مجلهبوعات مطرح میی بعد از انتشار مطمرحله
بینی باره در قوانین اساسی یا عادی پیشبرخی مطالب از معیارها و ضوابط مشخصی كه در این

های مندرج در ذكر است عالوه بر محدودیتگیرد. الزم بهاند، تخطی كند، مورد تعقیب قرار میشده
و 19هایی نیز در مواد ی آزادی مطبوعات، محدودیتعادی كشورها درباره قوانین اساسی یا قوانین

المللی در این های بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در برخی دیگر از عهدنامهمیثاق بین 20
ها، مانند قوانین اساسی و كننده به رعایت آنسبب تعهد كشورهای امضاءاند؛ كه بهبینی شدهزمینه پیش

الملل حقوق مدنی و سیاسی مصوب هائی كه میثاق بینادی داخلی، ضمانت اجراء دارند. محدودیتع
 اعمال كرده است عبارتند از: 1966

 احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛ -1
 حفظ امنیت، نظم عمومی، سالمت یا اخالق عمومی؛ -2
 تبلیغ برای جنگ؛ -3
 .ی( كه محّرك تبعیض، مخاصمه یا اعمال زور باشددعوت به كینه)تنفر ملی یا نژادی یا مذهب -4
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 آزادی مطبوعات استثنائات
های یادشده، برخی بر محدودیتشایان توجه است كه در برابر اصل كلّی آزادی مطبوعات، عالوه  

اند؛ كه برای بعضی های آزادی مطبوعات هم در نظر گرفته شدهموارد خاص موسوم به استثناء
ای كه مخاطبان خاص و ای از نشریات دورهرعادی كشورها یا موارد ویژهاوضاع و شرایط غی

وسیله یا با همكاری پرحساسیتی دارند و یا برای نشریاتی كه با زبانی متفاوت از زبان ملی كشور و به
 گیرند.یابد، مورد استفاده قرار میافراد خارجی انتشار می

شود و تحقق اصل انتشار آزاد مطبوعات متوقف میدر این زمان در اغلب كشورها،  . زمان جنگ:1
ای توانند به سانسور، توقف و یا تعطیل انتشار مطبوعات و برقراری نظام اجازه نامهها میدولت

 برای تأسیس، اقدام كنند.
ها امكان در موقع اعالن حكومت نظامی در كشور نیز مانند زمان جنگ، دولت . حكومت نظامی:2

 آورند.دست میلیه مطبوعات را بهاعمال محدودیت ع
های العاده اعالم شود نیز محدودیتدر مواقعی كه در كشوری حالت فوق العاده:حالت فوق .3

تر العاده در مقایسه با حكومت نظامی، بسیار كوتاهشوند. حالت فوقها اعمال میاستثنائی توسط دولت
 ند.كاست و از چند روز و حداكثر چند هفته تجاوز نمی

 از جمله؛ . نشریات خاص:4
 های مربوط به مطبوعات ویژه كودك و نوجوان؛محدودیت (1
 های مربوط به نشریات خارجی؛محدودیت (2
 های قضائی و قانونیهای مربوط به نشریات حاوی آگهیمحدودیت (3

 
  سه مدل عمده رابطه قدرت سیاسي و رسانه

 
، صاحبان ابزار تولید درجهت منافع خودشان وسایل براساس این مدل الف( مدل دستكاري كردن :

 كنند. این مدل برپایه فلسفه ماركسیسم استواراست. تولید فرهنگ و اندیشه را درجامعه كنترل مي
شوند و با استفاده از وسایل دولتها در جوامع سرمایه داري، نماینده صاحبان سرمایه محسوب مي

دارند. بنابراین دولت یا كساني كه مالكیت یا مسئولیت ارتباط جمعي، سعي در حفظ وضع موجود 
ها كنند. بدین ترتیب رسانهاداره این رسانه ها را برعهده دارند، آگاهانه محتواي آنها را دستكاري مي

موجب مي شوند، كه صاحبان سرمایه، ثروتمند شوند وثروت بیشتر، قدرت سیاسي بیشتري براي آنها 
ازاین دیدگاه  Chomskyو " چامسكي "  Hermanدي چون " هرمن " به ارمغان مي آورد. افرا

 اند.  دفاع كرده
 

این مدل نیز بر پایه فلسفه ماركسیسم استواراست، كه اولین بار توسط ب( مدل هژموني) سركردگي( :
" آنتیونیوكراشي " عنوان شد و ریشه در افكارمتفكراني چون " لوي آلتوسر " و " نیكوس پوالنزاس " 

ارد. هژموني درلغت به معناي حاكمیت نوعي اندیشه در جوامع، طي دوره اي خاص است. این د
بیند. براساس این دیدگاه، روزنامه نگاران و مدل، ایدئولوژي را بهتر از ساختار و منافع اقتصادي مي

ي، و به كنند. زیرا منافع طبقاتي و اجتماعروشنفكران درجامعه بر اساس ایدئولوژي خودشان عمل مي
نگار جا طور ناخودآگاه در ضمیر روزنامهعقیده "گرامشي "، اندیشه برتر یا تفكرحاكم در جامعه، به

 شود. دارد و از این رو رسانه بخشي از ایدئولوژي حاكم محسوب مي
 

در مدل كثرت گرا كه بر اساس دیدگاه "ماكس وبر " طرح ریزي شده است، تنها ج( مدل كثرت گرا :
هاي سیاسي و منزلت هاي شود. بلكه موقعیتبندي جوامع از نظر اقتصادي توجه نميبه طبقه 

ها با توجه به نیاز مخاطبان و شود. ازاین رو "جهت گیري " در رسانهاجتماعي نیز در آن وارد مي
شود و سانسوري در كار نخواهد بود. ازسوي بازار مشخص مي شود. محتواي رسانه ها متنوع مي

 شود.، آزادي بیان حق همگان محسوب ميدراین مدل
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 آزادی مطبوعات در انگلستان : 

پارلمان انگلستان  1641نخستین نشانه های آزادی در مطبوعات انگلستان ظاهر شد. در سال   
چارلز اول )پادشاه وقت( را به لغو مقررات سانسور مجبور کرد در نتیجه روزنامه های زیادی در 

 اما به دلیل کشمکش بین نیروهای آزادی خواه و قدرت حاکم در ،این زمان در انگلستان منتشر شدند
    این روند تا پس از انقالب مشروطه انگلستان باقی ماند.، دوباره سانسور حاکم شد 1643سال 

(1689-1688) 

به دلیل اینکه مجلس عوام انگلیس از تمدید قانون سانسور)که در سال  1694اما سرانجام در سال  
ار و همچنین وضع شده بود( خودداری کرد و مقررات مربوط به اجازه قبلی برای انتش 1662

 1702سانسور مندرجات نشریات لغو شد و در نتیجه نخستین روزنامه روزانه انگلستان در سال 
( تأسیس شد اما همراه با وضع مالیات های مربوط به Daily Currentمیالدی به نام جریان روز)

ن حق تمبر مطبوعات ، عوارض آگهی و کاغذ و ... فشاری را از سوی حکومت وقت بر مدیرا
میالدی آزادی سیاسی مطبوعات با اقدامات قضایی مختلف  18روزنامه اعمال کرد. در قرن 

محرومیت و محکومیت های سنگین روزنامه نگاران محدود می شد. برای مثال مانیسفیلد وزیر وقت 
دادگستری انگلیس معتقد بود هیئت منصفه فقط می تواند درباره نویسندگان نوشته های مجرمانه نظر 

 هد اما ارزیابی مجرم بودن نویسنده بر صالحیت قضات است. د

 1762سرانجام تالش برخی مدیران مطبوعات مثل ویلکس مدیر روزنامه نورت برتیون در سال   
میالدی سبب شد که نخستین اصالحات در زمینه آزادی مطبوعات در انگلستان صورت پذیرد. در 

 1771ات جلسات پارلمان را بدست آوردند )سالاین سال مطبوعات انگلیس حق انتشار مذاکر
میالدی تحت فشار مطبوعات ، پارلمان قانون خاصی را به تصویب رساند  1972میالدی( و در سال 

که به موجب آن ارزیابی جرائم مطبوعاتی به اعضای هیئت منصفه واگذار گردید و در همین سال 
ن خطاب به خبرنگاران گفت مطبوعات رکن بود که ادموند بورک سیاستمدار انگلیسی در پارلما

 چهارم دموکراسی است.

 آزادی مطبوعات در فرانسه :

میالدی به دستور کاردنیال ریشیلو صدراعظم لویی  1631نخستین روزنامه فرانسوی در سال   
 سیزدهم توسط تئوفراست رنودو به نام گازت منتشر شد که از نوع استبدادی در دستگاه سلطنتی بود.

میالدی منتشر  1777ا نخستین روزنامه روزانه فرانسه ، روزنامه پاریس نام داشت که در سال ام 
میالدی نویسندگان  18چیز غیر از سیاست سخن می گفت علی رغم اینکه در قرن  شد و از همه 

معروفی چون داالمبر ، دیدرو ، کندورسه و ولتر عقاید آزادی خواهانه خود را در مجالت علمی و 
ی منتشر می کردند ، مقررات محدود کننده دولتی و مقررات شدید حرفه ای بر روزنامه ها تحمیل ادب

شد در واقع نظام حقوقی این دوره احتیاطی و پیشگیرانه بود یعنی از طریق الزام به کسب اجازه یا 
 امتیاز انتشار و سانسور مندرجات قبل از چاپ ، روزنامه نویسان را محدود می کردند.

چاپخانه ها و کتاب فروشی ها از سازمان اصناف تبعیت می کردند و آیین نامه های مربوط به   
تأسیس چاپخانه و کتابفروشی عمالً انتشار نشریات آنها را متوقف می کرد و در صورت تخلف از 

میالدی طبق قانون اگر  1757مقررات مجازات سنگین و حتی اعدام را به دنبال داشت مثالً در سال 
        نویسنده ای با نوشته خود باعث تهییج افکار عمومی می شد مجازاتش اعدام بود در این زمان

سانسورچی را در  178قوی ترین مرجع سانسور مدیر کتابفروشی بود که در آستانه انقالب فرانسه 
کشید و یا  اختیار داشت و نشریات را توقیف کرده و نویسندگان را به زندان انداخته و به زنجیر می
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میالدی در اثر تضعیف قدرت استبدادی و پیشرفت  18به دار می آویخت. اما سرانجام از اواسط قرن 
 اندیشه های روشنگرانه فالسفه سیاسی و فعالیت علیه قدرت حاکم ، اعتراض به سانسور پدید آمد.

 آزادی بیان و آزادی مطبوعات و رابطه آن با اعالمیه های حقوق بشر

قع زیربنای آزادی بیان و آزادی مطبوعات فلسفه سیاسی آزادی گرایی غربی است که ریشه در وا   
( و مکتب 17( ، مکتب حقوق طبیعی جان الک)قرن 16رنه دکارت)قرن  در مکتب خردگرایی

( داشت و با عقاید اقتصادی فیزیوکرات ها که خواستار لغو 18برابری جویی ژان ژاک روسو)قرن 
ادی و صنفی بودند نیز مرتبط بود ، اما آزادی بیان و مطبوعات رسماً به عنوان محدودیت های اقتص

میالدی و در قوانین اساسی ایاالت متحده و فرانسه  18یک حق طبیعی برای هر فرد در اواخر قرن 
 درج شد.

در نظام های حقوقی این آزادی ها در اعالمیه های حقوق بشر و قوانین اساسی این دو کشور تحت 
 استقالل آمریکا و انقالب کبیر فرانسه شکل گرفت. جنبشثیر تأ

 تجربه آمریکا ، آزادی بدون محدودیت :

رهبران آمریکا نخستین سیاستمداران غربی بودند که متن های حقوقی خاصی درباره آزادی  در واقع 
ت فدرال بیان و مطبوعات دراعالمیه های حقوق ایالت ها و در اولین اصالحیه قانون اساسی دول

 مرکزی تدوین و تصویب کردند.

 12در ماده  1776چند هفته قبل از انتشار اعالمیه استقالل دولت ایاالت متحده آمریکا در سال 
اعالمیه حقوق ایالت ویرجینیا برای نخستین بار در جهان،آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شد که 

 متن آن به شرح زیر است :

مستحکم ترین سنگرهای آزادی است و جزء به وسیله حکومت های  ))آزادی مطبوعات یکی از
 .استبدادی محدود نمی شود((

به تصویب رسید و منتشر شد اما در آن به آزادی بیان  1787البته اعالمیه استقالل آمریکا در سال   
ه و و مطبوعات اشاره نشد از این رو رهبران جدید آمریکا بعدها تحت تأثیر انقالب کبیر فرانس

اعالمیه بشر و شهروند انقالب فرانسه به آزادی های مذکور ، به اصالح اعالمیه  11اختصاص ماده 
استقالل آمریکا پرداختند و مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی را در غالب اصالحیه های 

شرح  قانون اساسی در کنگره دولت فدرال به تصویب رسانیدند.قسمتی از متن نخستین اصالحیه به
 زیر است :

 ))گنگره آمریکا نمی تواند قانونی وضع کند که آزادی کالم یا مطبوعات را محدود سازد و ...((

 :استغربی آمده  یدر قانون اساسی ویرجینیا

))هیچ قانونی که آزادی بیان و مطبوعات را محدود کند تصویب نخواهد شد اما قانون گذار می تواند 
نتشار یا فروش کتاب ها ، روزنامه ها یا تصاویر مستهجن و قبیحه را با وضع مجازات های الزم ا

ممنوع کنند و برای تهمت و افتراء نیز مجازات پیش بینی نماید و امکان جبران خسارت شاکی 
 خصوصی از طریق تعقیب مدنی را فراهم آورد((
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ی یا کتبی عقاید خود در قانون اساسی نیویورک آمده ))هر شهروندی می تواند آزادانه به طور شفاه
را درباره تمام موضوع ها ابراز داشته و منتشر کنند و مسئولیت سوء استفاده از این حق به عهده 

خود اوست بنابراین هیچ قانونی برای کنترل کردن و محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات تصویب 
 نخواهد شد((.

 تجربه فرانسه ، نمونه آزادی دارای محدودیت :

ای نخستین بار در متن اعالمیه حقوق بشر و شهروند انقالب کبیر فرانسه بود که تعاریف حقوقی بر  
جامعی از آزادی به معنای عام و آزادی مطبوعات به طور خاص ارائه شد و حدود آنها مشخص 

 گردید.

 این اعالمیه تعریف آزادی  4ماده 

 آزادی عقیده  10ماده 

و آزادی کالم و آزادی چاپ به طور خاص و جدا از هم ارائه شدند  آزادی بیان به طور عام 11ماده 
 آزادی های یاد شده نیز مورد تأکید قرار گرفتند. و محدودیت های قانونی

 اعالمیه حقوق بشر و شهروند درباره آزادی می گوید : 4ماده 

طبیعی هر  ))آزادی عبارت است انجام هر کاری که به دیگری لطمه نزند بنابراین اعمال حقوق
شخص ، محدودیتی جزء آنچه برای تأمین حقوق طبیعی اعضای دیگر جامعه در نظر گرفته شده 

 .ندارد و این محدودیت را فقط قانون معین می کند((

 اعالمیه درباره آزادی عقیده می گوید: 10ماده 

اینکه عقاید او ))هیچ کس را نمی توان به سبب عقایدش حتی عقیده مذهبی تحت تعقیب قرار داد مگر 
 مخل نظم عمومی باشد((

درباره آزدی بیان و مطبوعات می گوید : استقالل و انتشار آزاد افکار و عقاید ، از گرانبها  11ماده 
ترین حقوق انسانی است بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید ، بنویسد و چاپ کند 

فاده از این آزادی در قانون مجازاتی مشخص شده و قابل مگر در مواردی که برای مقابله با سوء است
 تعقیب باشند.

 از نظر حقوقدانان اعالمیه حقوقی بیش از قانون اساسی اهمیت دارد 

قانون اساسی یک قانون عالی است که قوانین عادی نباید با آن مغایرت داشته باشد اما اعالمیه حقوق 
 :یا حقوقی 

 کیل می دهند .زیربنای قانون اساسی را تش1

 .اعالمیه مهم حقوق بشر جنبه جهانی دارد 2

 .اعالمیه حقوق بشر تمام قوانین اساسی و همه ملت ها را تحت الشعاع قرار می دهد3

 ،.اعالمیه های حقوق باید در برابر گذشت زمان استوار باشند4
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یعت آنها است به زیرا حقوقی که در آنها تضمین می شود متعلق به انسانها و جدا نشدنی از طب 
طوری که آگر این حقوق از انسان گرفته شود دیگر انسان بودن معنا و مفهومی نخواهد داشت لذا 

 حقوق بشر مشمول مرور زمان و سلب شدنی نیست و قدیمی تر از هر جامعه ای به شمار می رود.

رای نخستین بار ب 1789اعالمیه حقوق بشر و شهروند انقالب  11به طور کلی با توجه به ماده   
یکی از اسناد حقوقی بنیادی تعریف کامل و جامع از آزادی بیان و زمینه های اصلی آن که شامل 

آزادی کالم ، قلم و چاپ ارائه شده و به محدودیت های آن نیز توجه شده به همین لحاظ بسیاری از 
بلکه معرف آزادی  محققان حقوق ارتباطات فرانسه آن را نه تنها مشمول تمام وسایل ارتباطی

 ارتباطات به طور عام شامل آزادی بیان ، آزادی کالم ، آزادی مطبوعات و ... می دانند.

 تفاوت مفاهیم آمریکایی و فرانسوی از آزادی )از نظر فرنان ترو( :

در فرمول آمریکایی که معرف دکترین حقوق طبیعی است برای وجود آزادی مطبوعات و عدم 
حدود کردن آن کافی است اما در فرمول فرانسوی مداخله قانون ضرورت دارد مداخله دولت برای م

 چون با محدود کردن هر فرد حقوق همگان تضمین می شود.

ولی قانون فقط برای مشخص کردن موارد سوء استفاده از آزادی و افراط کاری ها ممکن است   
مقصر بداند و در این صورت  مسئولیتی برای مطبوعات در نظر بگیرد یا مطبوعات را مسئول و

قرن پس از تصویب اعالمیه حقوق بشر و شهروند انقالب کبیر فرانسه  5/1مداخله کند. بیش از 
آزادی بیان به عنوان گرانبهاترین حقوق انسانی مورد توجه مجمع عمومی ملل متحد قرار گرفت و 

اعالمیه  19و سپس در ماده  1949ابتدا در متن قطعنامه مصوب نخستین اجالسیه ی این مجمع در 
مجمع عمومی به ترتیب به عنوان سنگ محک همه ی آزادی ها و  1948جهانی حقوق بشر مصوب 

 به عنوان حق برخورداری از آزادی بدون توجه به مرزها در سراسر دنیا اهمیت خاص یافت.

زمان ناپلئون  سال شمار آزادی مطبوعات در نخستین قوانین اساسی فرانسه و محدودیت های آن در
 مطبوعات فرانسه که تا امروز باقی مانده است : 1881و سرانجام تصویب قانون 

انقالب فرانسه پیروز و اعالم آزادی شد اما برای آزادی ها هیچ گونه تضمینی در  -1789در سال 
 نطر گرفته نشد.

نامه های زیادی محدودیت های حرفه ای و صنفی وابسته به مطبوعات لغو و روز - 1790در سال  
روزنامه مسلک و عقیدتی و مبارزاتی منتشر شد که با  1100سال  3منتشر شد به طوری که حدود 

ایجاد خشونت و حمله به یکدیگر باعث بروز ناامنی در جامعه شدند لذا مجلس مؤسسان، یک قانون 
اسایی و پیش مطبوعات و یک قانون اساسی را به تصویب رساند که در آنها جرائم مطبوعاتی شن

بینی شده و صالحیت رسیدگی به آنها به عهده هیئت منصفه گذاشته شد. مطابق با این قانون آزادی 
بیان و نگارش چاپ و انتشار افکار هر انسانی، حق طبیعی و مدنی او بوده و نباید مورد سانسور 

 قرار گیرد.

کار آمدن نظام جمهوری شد  حوادث خونین موجب برکناری لویی شانزدهم و روی - 1792در سال  
در نتیجه مجلس کنوانسیون قدرت سیاسی را بر عهده گرفت اما در آن، رقابت بین دو گروه انقالبی 

 قدرت طلب یعنی ژیروندن ها و ژاکوبن ها مطبوعات به ابزار تبلیغ آنها تبدیل شد.

رانسه، حق ابراز ماده هفت اعالمیه حقوق بشر جدید در مقدمه قانون اساسی ف – 1793در سال  
عقیده از هر طریقی، حق تجمع به دلخواه و انجام مراسم مذهبی را آزاد اعالم کرد اعضای مجلس 
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کنوانسیون آن را امضاء، تدوین و تصویب کردند به طوری نه فقط حکومت بلکه قانون گذار هم نمی 
 :توانست این آزادی ها را ممنوع و محدود کند با استناد به این عبارت که 

 ))آزادی بیان و مطبوعات از طرف هیچ مرجعی ممنوع شدنی نیست((                         

قانون اساسی فرانسه آزادی نامحدود مطبوعات را تضمین کرد اما با روی کار آمدن  122اصل 
ژاکوبن ها به رهبری روبسپیر آزادی مطلق مطبوعات متوقف شد. آنها معتقد بودند که برای دشمنان 

 زادی، آزادی نمی تواند وجود داشته باشد.آ

نفره( و اصل آزادی  5در این زمان هیئت مدیره روی کار آمد )هیئت  - 1795تا  1798از سال 
با روی کار آمدن ناپلئون آزادی  1798مطبوعات مجدداً مورد تأکید قرار گرفت اما در سال 

د تحت تعقیب قرار گرفتند و یا دسته مطبوعات دوباره از بین رفت و روزنامه نگاران شکنجه شدن
جمعی به قتل رسیدن. با استفاده از سیاست روش دوگانه هدایت و کنترل در حکومت ناپلئون قوی 

 ترین مطبوعات و اطالعات دولتی پدید آمد.

و  5به  13روزنامه را تعطیل کرد و تعداد مطبوعات را از  60روزنامه،  73حکومت کنسولی از   
روزنامه کاهش داد.))در این زمان اداره امور روزنامه ها بر عهده دفتر  1به  پسسو  4بعد به 

 تحت کنترل داشت((.درچاپخانه ها را هم  مطبوعات بود که روزنامه فروشی ها و کتاب فروشی ها و

سازمان مدیریت عمومی چاپخانه ها و کتاب فروشی ها تأسیس شد و مدیران آن به  1810در سال 
عالیت و رعایت مقررات خاص ملزم شدند در زمان ناپلئون مطبوعات فرانسه فقط نقش کسب پروانه ف

 تبلیغات حکومتی داشتند و به نوعی روزنامه نگاران عامالن قدرت سیاسی بودند.

 اما دوباره وضع شد. ،مقررات مطبوعاتی ابتدا لغو - 1814و  1815در سال 

 ار شد که طی آن : آزادی نسبتاً کامل مطبوعات بر قر 1819در سال 

 .ضرورت کسب اجازه قبلی برای انتشار روزنامه و سانسور مندرجات آنها از میان رفت.1

 .صالحیت رسیدگی به اغلب جرائم مطبوعاتی به هیئت منصفه واگذار شد.2

 .مطبوعات به پرداخت تضمین مالی ملزم شد.3

 شد.دوباره اجازه قبلی و سانسور به اجرا گذاشته  - 1820در سال 

قانونی به تصویب رسید که طی آن دادگاه های سلطنتی می توانستند هر وقت  - 1822در سال 
مقاالت مطبوعات را مخل آرامش عمومی و احترام به مذهب و اقتدار پادشاه استنباط کنند نهادهای 

 مبتنی بر قانون اساسی تشخیص داده و به توبیخ آنها رأی دهند.

لزوم اجازه قبلی برای انتشار را لغو کرد و خواستار مشرکت مدیر  1828اما قانون  - 1828در سال 
 مسئول روزنامه در کنترل مندرجات آن شد.

در این سال شارل دهم مطبوعات را سرکوب کرد، لذا روزنامه نگاران بر علیه  - 1830در سال 
رفت اما درگیری سلطنت استبدادی صف مقدم قیام را تشکیل دادند از این رو قیام مطبوعات شکل گ

شدید بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان سبب شد که مطبوعات توسط سلطنت طلبان تحت تعقیب 
 قرار گیرند.
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محاکمه مطبوعاتی  411در طی این سالها برای تعقیب روزنامه نگاران  - 1830تا  1834از سال 
 لغو پروانه روبرو گشتند. تشکیل شد برخی روزنامه ها توقیف شدن و مدیران چاپخانه ها با تهدید

روزنامه ها را به پرداخت جریمه و تضمین مالی سنگین  1835قانون مطبوعات  - 1835در سال 
ملزم و جرائم مطبوعاتی را افزایش داد و مجازات ها را سنگین تر کرد. مطابق با این قانون رسیدگی 

ده شد. به طوری که دوالمارتین به جرائم مطبوعاتی به جای هیئت منصفه به دادگاه های عالی سپر
 در این زمان گفت که این قانون، مطبوعات فرانسه را نابود می کند.

در این زمان انقالب ضد سلطنتی فرانسه آزادی مطبوعات را برگرداند و بر روی  - 1848در سال 
   تالیا( دوک وو سوئیس نیز تأثیر گذاشت بطوری که در ایتالیا )پادشاه ای  کشورهای دیگر مثل ایتالیا

مردم   ) پادشاه سوئیس( پادشاه سارونی برای پیشگیری از توسعه نهضت فرانسه در کشورشان ، به
 خود آزادی مطبوعات دادند.

در این سال پس از کودتای ناپلئون سوم علیه جمهوری اصول اعالمیه حقوق بشر و  - 1851در سال 
دوباره  1852گرفت ، اما یک سال بعد مورد تاکید و تضمین قرار   فرانسه 1789شهروند 

دیکتاتوری شکل گرفت و مطبوعات ملزم شدن اعالمیه های دولتی را در باالی صفحه اول خود چاپ 
 :1852کنند ، به موجب الیحه قانونی 

 مطبوعات ملزم به کسب اجازه قبلی برای انتشار شدند. -1

 مبالغ حق تمبر و تضمین مالی افزایش یافت. -2

 غیر رسمی مذاکرات پارلمان ممنوع شد. گزارش -3

روزنامه توقیف شد برای مثال  115( ده روزنامه تعطیل و 1852-1856در فرانسه در سال های )  
روزنامه ای به نام ))زمان(( که اعضای پارلمان آن را خوشنودان خاموش معرفی کرده بودند اخطار 

 ادگاه جنحه رسیدگی می شدند.دریافت کرد در این زمان تمام جرایم مطبوعاتی در د

 1807حکومت دفاع ملی فرانسه پس از شکست ارتش ناپلئون سوم در برابر قوای نظامی آلمان در   
تشکیل شد و مقررات پرداخت حق تمبر و تضمین لغو شد و دوباره هیئت منصفه صالحیت رسیدگی 

 به جرایم مطبوعاتی را بر عهده گرفتند.

نون آزادی مطبوعات به تصویب رسید که تحت عنوان منشور آزادی قا 1881سرانجام در سال   
 مطبوعات که هم اکنون نیز در آن کشور اجرا می شود و بر اساس اصول زیر استوار است:

: یعنی دیگر برای انتشار روزنامه و کتاب و هرگونه نشریه نیازی به  لغو اقدامات پیشگیرانه.1
وجود ندارد در مورد روزنامه فقط اعالم نام مدیر مسئول و کسب اجازه قبلی و سپردن تضمین مالی 

 در مورد کتاب اعالم نشانی ناشر و محل چاپ آن کافی است.

: یعنی هرگاه شخصی به دلیلی در روزنامه یا مجله مورد انتقاد قرار گیرد،  تأمین حق جواب.2
مدیر روزنامه ارسال دارای حق جواب است و می تواند نظر مکتوب خود را جهت تصحیح آن برای 

کرده و مدیر روزنامه نیز ملزم است این نظر را در محل درج مطلب اصلی با همان اندازه و حروف 
  چاپ کند.
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: یعنی جرایم عقیدتی دیگر وجود ندارد، اما اگر مطبوعات بعضی از  از بیم رفتن جرایم عقیدتی.3
جنایت را مرتکب شوند تحت تعقیب قرار جرایم حقوق عام مثل توهین و افتراء و تحریک به ارتکاب 

می گیرند و در مورد چاپ اخبار نادرست تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می گیرند که انتشار آن 
 با سوء نیت صورت گرفته و موجب اخالل در نظم عمومی شده باشد.

مطبوعاتی تا : طبق این قانون رسیدگی به جرائم  رسیدگی جرائم مطبوعاتی به وسیله هیئت منصفه.4
زمان جنگ دوم جهانی در صالحیت انحصاری هیئت منصفه قرار داشت و مورد افتراء ، محاکم 
جنحه به آن رسیدگی می کردند. پس از جنگ دوم جهانی به دلیل اغماز فراوان هیئت منصفه در 

 مورد جرائم مطبوعاتی رسیدگی به تمام این جرائم در صالحیت دادگاه های جنحه قرار گرفت.

: یعنی اگر به سبب انتشار روزنامه یا کتاب جرمی به وقوع بپیوندد  مسئولیت مدیر مسئول یا ناشر.5
و روزنامه تحت تعقیب قرار گیرد مدیر روزنامه یا ناشر کتاب مسئول است، نویسنده مقاله یا کتاب 

 هم ممکن است به عنوان معاون مجرم اصلی تحت تعقیب قرار گیرند.

( فرانسه برخی تخلفاتی را که ممکن است از طریق یک وسیله ارتباطی 1881قانون )انتقاد از این   
صورت گیرد مسکوت گذاشته و به ویژه، هیچ مقرراتی برای تأسیس مؤسسات مطبوعاتی و استقالل 

 حرفه ای روزنامه نگاران پیش بینی نکرده است.

ت و مقررات حرفه ای روزنامه از انتقادات دیگر این است که با شرایط حادی انتشار مطبوعا  
نگاران و فعالیت های شرکت های تبلیغاتی خبرگزاری ها و مؤسسات توزیع نشریات دوره ای توجه 

نکرده و صرفاً آزادی انتشار و آزادی تأسیس مؤسسات مطبوعاتی را مورد توجه قرار داده است، 
   صنعتی پیدا کرده و انتشار تاکنون مطبوعات جدید فرانسه جنبه 19بنابراین از نیمه دوم قرن 

روزنامه های بزرگ تنها به وسیله مؤسسات ثروتمند تجاری امکان پذیر بوده است به همین جهت 
 ژرژ ریپر در کتاب جنبه های حقوقی سرمایه داری جدید می نویسد: حقوقدان معروف فرانسوی

ی می شود ... و ))مؤسسه سرمایه داری مؤسسه ای است که به وسیله صاحبان سرمایه رهبر
مطبوعات مانند بورس و بانک و تبلیغات تجاری از جمله ابزارهای قدرت نامرئی سرمایه داری به 

آنها تشدید آنها را در  شمار می روند .قید و بندهای اقتصادی مطبوعات که در نتیجه تزلزل مدیریت 
این فساد مالی لزوم تأمین معرض سوء استفاده و فساد مالی قرار داده از این رو برای مبارزه با 

آزادی مطبوعات نه تنها در برابر حکومت ها ، بلکه در برابر صاحبان سرمایه ها نیز مطرح شده 
 است ((. 

 تحکیم آزادی مطبوعات در انگلستان ، آمریکا و آلمان 

و  اجازه قبلی انتشارنظیرتمام اقدامات پیشگیرانه  17درانگلستان نظام آزادی مطبوعات در قرن   
مالیاتهای خاص مطبوعاتی را نیز از میان برد و در نتیجه  19سانسور را لغو کرد و در اواسط قرن 

 آزادی نشریات دوره ای را تحکیم کرد .

 میالدی در کتاب خود به نام ))درباره آزادی(( 19قرن درفیلسوف انگلیسی جان استوارت میل 
یان را مورد تأکید قرار داده که مختصری ضرورت آزادی مطبوعات و به خصوص آزادی عقیده و ب

 از آن در زیر آمده است:

))امروز تقریباً هیچ نیازی به توضیح و اثبات این نظر نیست که ما نباید به یک هیئت منصفه یا 
مجریه که منافعش با منافع توده مردم یکی نیست اجازه دهیم که برای افراد جامعه عقیده تجویز کنند 

 .که نظرات و دالیلی باید به گوش مردم برسد ... (( یا تصمیم بگیرند
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می توان گفت:در کشورهایی که صاحب حکومت قانونی شده اند دیگر این ترس و بیم در کار نیست   
 که دولت وقت اعم از این که مسئول خلق باشند یا نباشد به حریم عقاید مردم دست درازی کنند .

انتشار مطبوعات این کشور فقط نظام ساده ثبت نام نشریات  انگلستان برای 1881به موجب قانون   
پیش بینی شده و در مورد محتوای مطبوعات ، مقررات حقوق عام اعمال می شود و طبق حقوق عام 

انگلستان ، تحریک افراد به عملیات خراب کارانه و طغیان و عدم اطاعت از قانون ، لطمه زدن به 
توهین آمیز علیه اشخاص یا مؤسسات عمومی و خصوصی و  اخالق عمومی ، اتهامات نادرست و

اتهامات افتراء آمیز علیه اشخاص و مؤسسات عمومی و خصوصی و اتهامات افتراء آمیز تحت 
 پیگرد قانونی قرار می گیرد .

  .رسیدگی به این گونه جرائم در صالحیت دادگاهها با حضور هیئت منصفه گذاشته شده است

ائیه ، هتک حرمت دادگاه توسط مطبوعات جرم به شمار می آید همچنین برای برای حمایت قوه قض  
 انتشار اسرار دولتی به منظور تأمین و حفظ امنیت کشور جرم خاصی در نظر گرفته شده است .

مجازات ها و خصارات حقوقی ناشی از جرائم مطبوعاتی بر عهده ناشر و توزیع کننده و در  
صاحب یا مدیر چاپخانه و اگر نویسنده مسئولیت نوشته خود را قبول  صورت مشخص نبودن آنها علیه

 کند ، علیه او اعمال می شود .

انتشار و فروش و انتقال و توزیع متن ها و تصاویر مستحجن و قبیحه طبق مقررات حقوق عام جرم 
 شناخته می شود و تحت تعقیب قرار می گیرد .

اساسی وضع و تعیین قانونی علیه قانون مطبوعات  در آمریکا به موجب نخستین اصالحیه قانون
ممنوع است لذا دولت مرکزی آمریکا نمی تواند مطبوعات را محدود کند و در این زمینه تنها دولتهای 

خود مختار ایاالت تصمیم می گیرد .البته قوانین اساسی ایالتها نیز در عین حال که آزادی مطبوعات 
 ه با سوء استفاده ازاین آزادی رامشخص کرده اند .را تضمین کرده اند موارد مقابل

 دسته زیر تقسیم می شود: 4محدودیت های آزادی بیان و مطبوعات آمریکا به 

 حمایت از افراد علیه اهانت و افتراء  .1

 حمایت از جامعه علیه اشاعه مطبوعات مستهجن .2

 حمات دولت علیه تشنجات داخلی .3

 ات خارجیحمایت از دولت علیه تجاوز .4

الت آمریکا، آگهی های مندرج در روزنامه ابه موجب قوانین مربوط به مطبوعات در بسیاری از ای  
ها باید به طور آشکار به عنوان تبلیغ معرفی شوند که به هیچ وجه با متن های خبری اشتباه نشود در 

قرار داشت اما به مطبوعات تحت کنترل شدید نظام های دیکتاتوری  1874آلمان تا قبل از سال 
سانسور مطبوعات لغو و صالحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه ها با  1874موجب قانون 

 حضور هیئت منصفه واگذار گردید.

بلژیک ،  1831تمام قوانین اساسی کشورهای اروپایی مثل قانون اساسی  19به طور کلی در قرن 
ریش، آزادی مطبوعات بر مبنای اصول مندرج در ات 1867اسپانیا و قانون اساسی  1845قانون 

 اعالمیه های حقوق انقالب های ایاالت متحده آمریکا و فرانسه به رسمیت شناخته شد
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 آزادی بیان و مطبوعات در قوانین اساسی ایران :

آن،  21و  20میالدی که قانون اساسی و متمم آن به تصویب مجلس رسید مواد  1907در سال  
 ات و اجتماعات را تأمین و تضمین کرد.آزادی مطبوع

محمد علی شاه تصویب قانون خاصی را از مجلس شورای ملی خواست تا  1908اما در سال    
مخالفت مطبوعات را علیه خود مهار کند و مجلس هم از محمد علی شاه خواست تا آزادی خواهان 

اما مطبوعات و روزنامه  ،ن را پذیرفتزندانی شده را آزاد کند. به این ترتیب شاه درخواست نمایندگا
نگاران را به شدت محدود کرد و اولین قانون مطبوعات ایران تحت فشار محمد علی شاه و با 

 همکاری عده ای از نمایندگان مجلس و پشتیبانی عده ای از روحانیون تصویب شد.
و نویسندگان از انتقاد  ماده بود و مطابق با آن مطبوعات52فصل و  6اولین قانون مطبوعات شامل   

علیه شاه و نشر مطالب مخالف مذهب اسالم منع شدند و برای مجرمان مطبوعاتی مجازاتی وضع شد 
سال زندان برای  2تا  1ماه حبس برای کسی بود که از مقام سلطنت انتقاد کند  3تا  1که شامل 

دیپلمات های خارجی و سال زندان برای نشر مطالبی که علیه 1ماه تا 1مطالب خالف اسالم و 
سرداران دولت های خارجی بود بدین ترتیب قانون مطبوعات، مقام سلطنت، روحانیون ها و سران 

علی 1981دولت های خارجی و دیپلمات ها را از انتقاد مطبوعات حفظ کرد به طوری که در سال 
کشور روزنامه ها  رغم تضمین ها قانون اساسی ایران در مورد آزادی مطبوعات کرده بود و وزارت

 را به علت کمترین انتقاد از کارهای دولت توقیف می کرد.
 

 مطبوعات دوره مشروطه
 در اولین قانون اساسی و متمم آن اصول ویژه ای به آن اختصاص داده شد.   

هجری قمری راجع به آزادی  1324قانون اساسی مشروطیت تصویب شده در سال  13اصل 
 مطبوعات می گوید:

مذاکرات مجلس را روزنامه ها می توانند به چاپ برسانند بدون تحریف و تغییر در معنی تا  ))تمام
 .عموم مردم از مباحث مذاکره و تفسیرو تفصیل گزارش ها مطلع شوند((

))اگر عموم مندرجات مطبوعات مخل اصول اساسی دولت و ملت نباشد مجازاً که مطالب مفید 
کلی در ایران بر اثر انقالب مشروطه که نخستین جنبش مردم  عاملمنفعه همچون مذاکرات به طور

ساالری و آزادی گرایی کشورهای شرق پیش از چین و ترکیه به شمار می رود آزادی مطبوعات 
مورد توجه قرار گرفت مجلس را به چاپ رسانده و منتشر کنند پس اگر کسی بر خالف موارد ذکر 

تهمت بزند مورد استنطاق، محاکمه و مجازات قرار شده و با اغراض شخصی، چیزی چاپ کند و 
 خواهد گرفت((.

آزادی  20هجری قمری به موجب اصل  1325درمتمم قانون اساسی اتقالب مشروطه مصوب   
 مطبوعات به رسمیت شناخته شده که مطابق آن:

ها ممنوع ))عامه مطبوعات به جز کتب گمراه کنند و مواد مضله به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن 
است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، ناشر یا نویسنده طبق قانون 

مطبوعات مجازات می شوند اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و تابع و توزیع کننده از 
 تعرض مصون هستند((.

تی با حضور هیئت منصفه به متمم قانون اساسی هم ضرورت دادرسی جرایم مطبوعا 79در اصل 
صورت زیر در نظر گرفته شده بود))در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیئت های منصفه در 

 محاکم حضور خواهند داشت((.
 

 قوانین مطبوعاتی پس از انقالب اسالمی :
به آزادی بیان و مطبوعات توجه خاصی  1358بعد از انقالب اسالمی در قانون آن مصوب سال   
 د در مقدمه این قانون درباره وسایل ارتباط جمعی چنین گفته شده است:ش
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رادیو و تلویزیون باید در جهت روند تکامل انقالب اسالمی در خدمت اشاعه  ،))وسایل ارتباط جمعی
فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از 

 لت های تخریبی و ضد اسالمی پرهیز کند((.اشاعه و ترویج خص
 25و23،24در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته نیز به موجب اصول   

آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و ممنوعیت مداخله در آزادی مکاتبات و مخابرات پیش بینی شده 
 اند.
می گوید :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ  قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقاید 23اصل   

 کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار داد.
این قانون راجع به آزادی مطبوعات و نشریات آمده که نشریات و مطبوعات در بیان  24در اصل   

آن را قانون مطالب آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند تفسیر وتفصیل 
 معین می کند.

قانون اساسی در مورد ممنوعیت مداخله و تعرض به آزادی مکاتبات و مخابرات این گونه  25اصل  
 پیش بینی کرده :

))بازرسی و نرساندن نامه ها ، فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، 
 مع ممنوع مگر به حکم قانون((سانسور و عدم مخابره هر گونه تجسس و استقراء س

 قانون اساسی درباره آزادی و استقالل این گونه آمده است : 9در اصل 
در جمهوری اسالمی ایران آزادی، استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک   

به نام  ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آهاد مردم ملت است، هیچ گروه، فرد و مقامی حق ندارد
استفاده از آزادی به استقالل سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین 

خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی هم حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی 
 های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. 

 
 مطبوعات در ایران

بوعات در ایران، از آنجا که جانب تحول و ارتباط را می گیرند )حتي مطبوعات دولتی( به مط  
های سنتی تلقی شوند. همچنین مطبوعات متعارفا به سوی جامعه باز و  آسانی می توانند مخل نظم

نوعی تکثر گرایی در قدرت گرایش دارند، که با ساختار سیاسی توسعه نیافته و گرایش به سوی بسته 
بودن و تمرکز، در تعارض است. یعنی معموال کارکرد آنها در دامن زدن به مشارکت و رقابت 

عمومی، مطلوب نظامهای خودکامه نبوده است. اما نکته اساسی در اینجا است که اساسا در جامعه ای 
مثل ایران، مطبوعات، متغیری مستقل نیستند و به دلیل مشخص نبودن وضعیت نهادهای مدنی و 

سی، مثل احزاب، سندیکاها، انجمنها و گروه های داوطلبانه و زوال تدریجی یا آمرانه گروههای سیا
سنتی و عرفی، به سرعت جایگزین آنها می شوند. به این دلیل، مطبوعات در جوامعی این چنین، 
  . کارکرد سیاسی پیدا می کنند و در تحوالت اجتماعی و نااستواریهای سیاسی، نقش فعالی می یابند

البته روشن است که به همان نسبت، ضربه پذیرتر هم می گردند و بقا یا فنا، رشد یا رکود آن، تابعی 
 از حدود توسعه یافتگی قدرت سیاسی و وضعیت دولت مستقر می شود. 

 
 نگاهي به وضعیت مطبوعات و روزنامه نگاران در جمهوري اسالمي ایران

پس از پیروزي انقالب اسالمي داراي فراز و  سه دههمطبوعات در جمهوري اسالمي ایران طي   
نشیبهاي متعددي بوده اند. در رژیم محمدرضا پهلوي، مطبوعات اوالً در تعداد بسیار اندك و ثانیاً در 

سانسور مطلق خبري قرار داشتند و به هیچ وجه منعكس كننده نظریات مردم نبوده و انتقاد به 
ضت اسالمي مردم مسلمان ایران به رهبري حضرت امام حكومت، جایي درمطبوعات نداشت. نه

خمیني )ره( بر مطبوعات و روزنامه نگاران ایران نیز تاثیر گذاشت به طوري كه اكثریت قریب به 
ماه به پیروزي انقالب اسالمي دست به  3یعني كمتر از 8/9/1357اتفاق مطبوعات ایران در تاریخ 

)   نشریه  74انقالب اسالمي همراه شدند. پیش از انقالب جمعاً اعتصاب یكپارچه زدند و بدینوسیله با 
 روزنامه و مجله ( در ایران منتشر میشد. 
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از  جمعیهاي  با پیروزي انقالب اسالمي و تاسیس نظام جمهوري اسالمي ، مطبوعات و رسانه  
ن به خوبي اهمیت خاصي برخوردار شدند. تبلور این اهمیت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایرا

قانون اساسي آمده است" : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند  24مشهود است. در اصل 
مجلس  1364مگر آنكه مخل به مباني اسالم یا حقوق عمومي باشند. " قانون مطبوعات مصوب 

شوراي اسالمي نیز میگوید: " رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسالمي بر عهده دارد 
 رتست از: عبا

 روشن ساختن افكار عمومي و باال بردن سطح معلومات و دانش مردم.  ¨
 پیشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي بیان شده است.  ¨
تالش براي نفي مرزبندیهاي كاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل  ¨

 ، زبان، رسوم، سنن محلي و ... یكدیگر، مانند دسته بندي مردم براساس نژاد
و ( مبارزه با مظاهر فرهنگ استثماري )اسراف، تبذیر، لغو تجمل پرستي ، اشاعه فحشا  ¨

 ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسالمي و گسترش فضایل اخالقي. 
 حفظ و تحكیم سیاست نه شرقي و نه غربي.  ¨
مطبوعات حق دارند نظرات، ماده سوم همین قانون ، حقوق مطبوعات را چنین برمیشمرد: "  ¨

انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولین را با رعایت موازین اسالمي و 
مصالح جامعه درج و به اطالع عموم برسانند " ماده چهار این قانون نیز میگوید: " هیچ مقام 

ر بر دولتي و غیردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب یا مقاله اي در صدد اعمال فشا
مطبوعات برآید و یا به سانسور و كنترل نشریات مبادرت كند. " عالوه بر آن ، بررسي 

بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران نشان میدهد كه ایشان به  (نظرات حضرت امام خمیني ) ره 
ها و از جمله مطبوعات در تحوالت جامعه اعتقاد داشتند و به  نقش و جایگاه واالي رسانه

ن مطبوعات در اصالح و یا انحراف جامعه و كشور تاثیر بسزائي داشته باشند و به عقیده ایشا
 همین دلیل مطبوعات را مي توان یکي از مهمترین نقش آفرینان دنیاي كنوني دانست. 

استراتژي کلي نظام جمهوري اسالمي ایران بر مبناي الویت بخشیدن به فعالیت هاي رسانه اي و   
ز نمودن عرصه براي مطبوعات طبق قانون و در صورتي که مخل آزادي آزادي بیان بویژه با

دیگران نباشد، قرار دارد. نتیجه این سیاست ، تکثر سیاسي ، افزایش سطح رقابتهاي سیاسي ، تحمل 
دیدگاههاي مختلف ، استقبال از دیدگاههاي رقیب ، تاکید بر نقش نظارتي افراد، احزاب و مطبوعات ، 

امر تحقیق و تفحص و پیگیري امور مختلف اجتماعي ، طرح دیدگاههاي انتقادي  ورود رسانه ها به
نسبت به دولت و دولتمردان و نهایتا پاسخگو شدن دولت در مقابل مطالبات و خواسته هاي مردم بوده 

 است. 
وضعیت آماري مطبوعات ایران طي یک دهه گذشته نشان میدهد که کل صاحبان امتیاز نشریات از   

درصدي  19/ 3رسیده است که بیانگر رشد 1384نفر در سال  2961به  1374فر در سال ن 574
تعداد مجوزهاي صادره براي  1382تا  1380طي یک دهه مي باشد. بر همین اساس طي سالهاي 

روزنامه و با رشد روزافزون در  191به  1383مورد بوده که این رقم در سال  162روزنامه ها 
 مورد رسیده است.  205زهاي صادره براي روزنامه ها به تعداد مجو 1384سال 

همچنین نگاهي به آمار مجوزهاي صادره براي کل نشریات بیانگر رشد و شور و شوق افراد ،   
سازمانها ، احزاب و اشخاص حقیقي و حقوقي براي اطالع رساني به مردم و طرح نظرات خود در 

مورد رسیده  418به  1383راي کل نشریات در سال جامعه بوده است. بطوریکه مجوزهاي صادره ب
نشریه غیر تخصصي و عمومي بوده اند. از این تعداد  259نشریه تخصصي و  159که از این رقم 

تعداد نشریات داراي  1383نشریه غیردولتي بوده اند. بنابراین تا پایان سال  374نشریه دولتي و  44
 119روزنامه در سراسر کشور منتشر میشود که  177 مورد بوده است. از این تعداد 2817مجوز 

 4روزنامه در سایر شهرها منتشر میشوند. عالوه بر آن ، در ایران  58مورد آن متعلق به تهران و 
روزنامه به زبان عربي ، یک روزنامه به زبان ارمني ، یک روزنامه  2روزنامه به زبان انگلیسي ، 

 ویژه کودکان منتشر مي شود. ویژه نابینایان و یک روزنامه نیز 
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 ارائه خدمات و تسهیالت به خبرنگاران
جداي از مباحث صدور مجوز و آمار نشریات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي که طبق قانون   

متولي امور مطبوعات و خبرنگاران مي باشد با توجه به نوع ارتباط و تعامل در بخشهاي رسانه اي 
اي اینکه شغل خبرنگاري و حرفه روزنامه نگاري نسبت به دیگر مشاغل و اطالع رساني و به اقتض

برنامه توسعه اقتصادي ،  12از مشقات بیشتري برخوردار است وبه منظورتحقق بخشیدن به بند 
اجتماعي و فرهنگي ، طرح بیمه تامین اجتماعي و درماني پدید آورندگان آثار فرهنگي و هنري را 

 راوان به تصویب مراجع قانون گذاري نمود.تهیه ، تدوین و با تالش ف
این طرح شامل ارائه تسهیالتي چون مستمري بازنشستگي ، حقوق از کارافتادگي ، فوت و درمان   

براي کلیه پدیدآورندگان آثار فرهنگي و هنري که خبرنگاران ، روزنامه نگاران و عکاسان را نیز 
لت در خصوص اصحاب مطبوعات مي باشد. از شامل میشود بوده که از اهم امور مورد توجه دو

جمله موارد دیگري که طي سالهاي اخیر در خصوص حمایت از اصحاب مطبوعات صورت گرفته ، 
 تاسیس صندوق اعتباري حمایت از نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان مي باشد.

 فعالیتهاي این صندوق عبارتند از :

 فاهي اعضاء کمک به تامین نیازهاي معیشتي و ر .1
تامین منابع مالي مورد نیاز اعضا جهت آفرینش برنامه ها و طرحهاي فرهنگي و هنري در  .2

 قالب وام 
 اعطاي وام قرض الحسنه  .3
 تامین منابع مالي براي توسعه فعالیت ها در حوزه فرهنگ و هنر .4

یل گردیده همچنین اتحادیه ها و تشکل هاي صنفي نیز توسط خبرنگاران و اصحاب مطبوعات تشک   
تا مدافع حقوق آنها باشد. از جمله این تشکالت مي توان از انجمن صنفي روزنامه نگاران ، اتحادیه 

 روزنامه نگاران مسلمان و انجمن روزنامه نگاران زن یاد کرد. 
سیاست هاي توسعه فرهنگي که در قالب صدور مجوز و حمایت هاي  83-84در مجموع طي سال 
ه گستردگي بیشتري یافته و به حوزه وضعیت معیشتي و رفاهي خبرنگاران و دولتي از نشریات بود

روزنامه نگاران نیز تسري یافته است. لذا با توجه به شعارهاي اساسي دولت جدید که بر مبناي 
عدالت محوري و مهرورزي بنا شده از این پس و در ادامه سیاست هاي دولت قبلي ، شاهد افزایش 

 در حوزه مطبوعات کشور خواهیم بود. توجه و بهبود وضعیت 
 

  حقوقی مطبوعات درنشریات کشور -نظام رسانه ای
های فراوانی برای تدوین قانون مطبوعات نگاری کشور، همیشه تالشساله روزنامه 170در تاریخ   

ها قوانین صورت گرفته و رهنمودهای حقوقی طی این دوران شکل گرفته است. ثمره این تالش
های دیگر تغییر های مختلف تدوین و تصویب شده و در دورهمتعددی است که طی دوره مطبوعاتی

ای پرداخته شده است. ها کمتر به یک نظام جامع رسانهیافته است. اما با وجود این در همه این دوره
و  نگاری کشور گام به گامتر، روزنامهها، یا به عبارت دقیقتالش برای اعتالی مطبوعات و رسانه

ها بعد از طی چند دهه سندیکای گاهی دوگام به جلو یک گام به عقب بوده است. طی این تالش
ای و های حرفهنگاران شکل گرفته )و بعدها منحل شده (است، بعد از چندین سال انجمنروزنامه

ها، نگاران بوجود آمده است و ... با این همه زمزمه پرداختن به نظام جامع رسانهصنفی روزنامه
ها به صورت مدون، ای، نظام حقوقی رسانهای، اخالق رسانهها، استقالل حرفهشورای عالی رسانه

 امری جدید است و تاکنون کمتر درباره آن اندیشیده شده است.
کند که تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به امروزه کمتر کسی در این امر تشکیک می  

های صحیح و ضروری درباره رویدادها و افکارعمومی ضرورت گاهیاطالعات و برخورداری از آ
ندارد. از این رو برای تأمین آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جهان جدید، جایگاه 

اش بیشتر نگاران بدلیل ماهیت فعالیت آنها برجستگیای دارند که در این میان نقش روزنامهبرجسته
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ها و ایجاد ین جهت، اهمیت حفظ و حراست از آزادی مطبوعات و رسانهقابل تأمل است. به هم
وجو، جمع آوری، تهیه و کند که در فرآیند جستنگاری ایجاب میشرایط مطلوب فعالیت روزنامه

ها اندرکاران رسانهتدوین و انتشار و انتقال اطالعات و اخبار موانع و محدودیت نداشته باشند و دست
گیرد های بنیادی عقیده و بیان و اطالعات که آزادی مطبوعات را هم در برمیآزادیبتوانند براساس 

ای خود عمل بینی شده است به وظایف حرفهالمللی هم پیشو در قوانین اساسی و اسناد حقوقی بین
کنند.به عبارت دیگر حق دسترسی آزادانه همگان به اطالعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط 

جتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی سرچشمه گرفته است و ارفع نیازهای  زندگی، برای
ها، تأمین و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایر رسانه

تضمین شوند. به همین جهت با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از 
ای و وسیله نشریات دورههای مورد انتقال و انتشار، بهتدارک اخبار و گزارشاطالعات، با 

یابند بنابراین ضروری است که آنها ای تحقق مینگاران حرفههای دیگر و از طریق روزنامهرسانه
ای پیشرفته و مترقی داشته باشند ای داشته باشند، تشکل صنفی داشته باشند، نظام رسانهاستقالل حرفه

ها داشته باشند تا اوالٌ رسالت، جایگاه و نقش خود را بدانند ثانیاٌ بدانند در یک کالم نظام جامع رسانه و
ای آنان حمایت های حرفهاستقالل دارند و ثالثاٌ بدانند قوانین حامی و پشتیبان آنهاست و از همه فعالیت

ای و استقالل حقوقی نظام رسانهکند و رابعأ حدود و ثغور کارشان مشخص است . حیطه و گستره می
ها صرفاٌ شامل آزادی برای دستیابی و اندرکاران و شواری عالی رسانهنگاران و دستروزنامه

نگاران های اجتماعی و صنفی روزنامهدسترسی به اطالعات و انتشار آن نیست. وظایف و مسئولیت
ها، متعهد و که باید نسبت به رعایت آن هایی نیز هستای ضرورتاٌ دارای محدودیتهای رسانهو بنگاه

ها، حق ودسترسی و حق بینی حدود، ثغور و محدودیت در کنار آزادیمسؤول باشند. پیش
نگاری و استقالل ای روزنامهها، اخالق حرفهای، شورای عالی رسانهنتشارهمگی در نظام رسانها

، تحقق ینگارکار پراهمیت روزنامهها، در گیرد. با همه ایننگاران صورت میحقوقی روزنامه
پذیراست که شرایط استقالل و شرافت های اجتماعی آنان در صورتی امکانوظایف و مسؤولیت

نگاران ای آنها تأمین شده باشد و به این منظور حقوق و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامهحرفه
ای های رسانهقرار نگیرد، بنگاه در نظر گرفته باشد، نظام سیاسی کشور کلیت آن مورد تعرض

شان تأمین شده شان تأمین شده باشد، مردم که صاحبان اصلی اطالعات و اخبار هستند، حقوقحقوق
 ها در کشور هم معین شده باشد.باشد و نقش و جایگاه رسانه

 
 جمع بندی و نتیجه گیری:

توان چنین تعریف کرد: م را میای است. این مفهومفهوم پیچیدهای  به طور کلی، نظام رسانه  
طور که این بررسی آن« های یک کشور.افزار، نیروی انسانی و شیوه عمل رسانهترکیبی از سخت»

ی ای صورت گرفته است که اکثر آنها، رابطههای رسانههای مختلفی از نظامبندینشان داد، طبقه
ای در هر کشور و حدود رای شناخت نظام رسانهاند. بنابراین، بها را مدنظر قرار دادهدولت با رسانه

ای، ی تاریخی نظام سیاسی آن کشور هستیم؛ چرا که معموالً نظام رسانهو ثغور آن، ناگزیر از مطالعه
شود و حدود و یا به عبارت دیگر، نظام سیاسی هر کشوری تعریف و بنا می ،توسط اداره کنندگان
 گردد.ثغور آن، تعیین می

پدر ساالرانه است. از دید صاحبنظران عرصه مطبوعات نظام ایران امروزظام رسانه ای ن در واقع  
در نظام پدر ساالرانه، مالکیت رسانه ها انحصاری و نظارت و کنترل آنها به بخش دولتی داده شده 

بلکه به نیاز های واقعی مخاطبان بیشتر از تمایالت  ،واین نظام به بازار وقدرت آن متکی نیست
همان پیشین ی و گذرای آنها ترتیب اثرمی دهد.کالً نظام پدرساالر از نظر برخی نظریه پردازان سطح

تابع حکومت هستند و  ،چه دولتیو )نحوه کنترل و مدیریت،رسانه ها چه خصوصی نظام آمرانه است
در این یا مخالفت با آن است و دولتانتقاد نکردن از ، کلی مورد پزیرش حاکمیتدرسیاست 

تاکید بر انتقال دیدگاه ها وسیاست های   . در چنین ساختاری،خودسانسوری واقعی دیده می شود مسیر
گردانندگان  نظام   در اولویت قرار دارد و برانگیختن حمایت مردم برای پیشرفت ملیورسمی 
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ر درنظام پدرساالبه زبان دیگر،. هستند برای خود قائلوهدایت پدرساالر ،وظیفه راهنمایی وحمایت 
 درجهت پیشرفت اکثریت مردم است. تصور می شود کنترل وجود دارد ، ولی کنترلی که 

، اعتقاد براین  اگر درنظام پدرساالر از انحصارابزارهای ارتباطی از جمله رسانه ها سخن گفته شود  
 این کار برای جلوگیری ازسوءاستفاده ازاین ابزارهاست.  است که

ولی در نظام آمرانه ،هدف  سانسور ؛وجود داردمرانه و پدرساالرانه آدرهردو نظام  دروازه بانی  
سانسور به خاطرعالقه های  درحالی که در نظام رسانه ای پدرساالر ،،شخصی استوسالیق ،عالقه 

 مردم اعمال می شود. ایدئولوژی و ترجیحاتعمومی و درجهت حمایت از
 
 

 منابع:
ی و افکار عمومی و رسانه ها ، دانشکده خبر وردی نژاد ، فریدون ، رابطه قدرت سیاس -1
،1378. 
 وب سایت دکتر ایله ای -اینترنت  -2
پرویز اجاللی مرکز مطالعات و  -دنیس مک کوئیل  -درامدی بر نظریه ارتباطات جمعی -3

  -82تهران -تحقیقات رسانه ها
 -دانشگاه تهران -دکتر علیرضا دهقان -ورنر سورین، جیمز تانکارد -نظریه های ارتباطات -4

 81-تهران 
بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود اوحدی، تهران، سروش، بلیك، رید و همكاران؛ طبقه-5

 .129، چاپ اول، ص1378
و معتمدنژاد كاظم و دیگران؛ حقوق ارتباطات، تهران، دفتر  129بلیك، رید و همكاران؛ ص-6

و معتمدنژاد، كاظم؛  65-115ص ، چاپ اول، جلد اول،1386ها، مطالعات و توسعه رسانه
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