Bi-quarterly scientific journal of Religion & Communication, Vol.26, No.2, (Serial 57),
Spring & Summer 2020

Typology of Constitutional Assembly Experts' Attitude to the Media in
1979
Ali Daraee1
Received:23/03/2020
2
Ali Akbar Gorji Azandaryani
Accepted:14/07/2020
Abstract
The press and media publication rights and freedom are part of individual
and public rights and freedom, a structural and fundamental element. For
the first time in the history of this land, Mashrutiat Constitution recognized
the rights of the press. The Constitutional Assembly of the Islamic
Republic of Iran also included the same rights in the new constitution with
minor changes. Authors and legislators have dedicated four principles to
the rights and dignity of the press and mass media. The main question in
this article is: What was the value of the position and rights of the media
from the perspective of constitutional experts? Using descriptive-analytical
methods, the authors, after examining the theoretical foundations of law
and the position of the media in today's world, have extracted and explained
seven viewpoints from the Constitutional Assembly negotiations:
utilitarian instrument, restrictive, strategic, criminal, supervisory, eclectic
and two types of legalist attitude. With a brief explanation of the meaning
of each, the authors have examined and categorized the negotiations and
views that have been raised on the principles mentioned in the
Constitutional Assembly. The results of the study show that in addition to
their being considered as today’s fundamental rights, the media gained
some ethical value as a result of the religious and revolutionary nature of
the new legal-political system. Also, much attention was paid to the
institution of the press and media, but only the press as a whole was
discussed, and the rights of journalists and members of the media were not
specifically mentioned.
Keywords: The press, Mass Media, Constitutional Experts, Details of the
Negotiations .
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چکیده
حقها و آزادیهای مطبوعاتی و انتشار رسانهها جزئی از حقوق و آزادیهای فردی و عمومی عنصری
ساختاری و بنیادین قلمداد میشود .قانون اساسی مشروطه برای نخستینبار در تاریخ این سرزمین
حقوق مطبوعات را به رسمیت شناخت .خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز همین
حقوق را در قانون اساسی نوبنیاد با افتراقهایی جزئی گنجاندند .نویسندگان و مقننان اساسی چهار
اصل را به حقوق و منزلت مطبوعات و رسانههای گروهی اختصاص دادند .پرسش اصلی در این
مقاله این است :جایگاه و حقوق رسانهها در قوه مؤسسان نوین ،از منظر خبرگان قانون اساسی چه
ارزش و ارجی داشته است؟ به عبارتی بهتر ،قانونگذاران اساسی در مقطع  1358چه نگرشها یا
دیدگاههایی درباره رسانهها داشتهاند؟ نگارندگان با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی ،پس از
بررسی مبانی تئوریک حقوق و جایگاه رسانهها در جهان امروز ،هفت نوع نگرش را از درون مشروح
مذاکرات قانون اساسی استخراج و تبیین نمودهاند :نگرش ابزارگرای سودمند ،تحدیدگرا ،راهبردگرا،
جرمانگارانه ،نظارتی ،تلفیقی و دو نوع نگرش حقگرا .نویسندگان ،با توضیح مختصر مفهوم هر
نگرش ،مذاکرات و دیدگاههایی را که درباره اصول مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح
شده بود ،به بررسی و طیفبندی گذاشتهاند .نتایج پژوهش حاکی از این است که عالوهبرآن که در
مشروح مذاکرات رسانهها مبتنی بر حقوق اساسی امروز قلمداد شدند ،ماهیت دینی و انقالبی نظام
حقوقی  -سیاسی جدید ،سبب شد ،رسانهها واجد ویژگی ارزشی و اخالقی نیز باشند .همچنین ،در
مجلس خبرگان قانون اساسی به نهاد مطبوعات و رسانه اهمیت و ارج بسیاری داده شد ،لکن تنها
کلیت مطبوعات موردبحث و گفتگو بود و به حقوق روزنامهنگاران و اهالی رسانه اشاره ویژهای نشد.

واژگان کلیدی :مطبوعات ،رسانههای گروهی ،خبرگان قانون اساسی ،مشروح مذاکرات.
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مقدمه

برای نخستین بار قانون اساسی در ایران متأثر از قوانین اساسی بلژیک ،فرانسه و
اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط کمیسیونی در مجلس اول شورای ملی در سال
 1285وضع و تصویب شد (سلماسیزاده و نجفیان ،1391 ،ص  .)108نویسندگان
قانون اساسی مشروطه ماهیت بنیان مشروطه و حقوق بشر نوین از جمله مطبوعات
را دریافته بودند (گرجی و مرادخانی ،1392 ،ص  )182و بهصراحت در اصول
سیزدهم و بیستم (متمم) قانون اساسی حقوقی را برای نشریات در نظر گرفتند.
گرچه استثنائاتِ موسعی نیز داشت .بهموجب اصل سیزدهم« :روزنامهنویس حق
حضور و استماع در جلسات علنی مجلس شورای ملی را دارند بدون اینکه حق
نطق داشته باشند .تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند
بدون تحریف و تغییر معنی تا عامة ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات
مطلع شوند هرکس صالحاندیشی در نظر داشته باشد در روزنامة عمومی برنگارد
تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند .لهذا عموم روزنامجات
مادامیکه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیة دولت و ملت نباشد مجاز
و مختارند که مطالب مفیدة عامالمنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و
صالحاندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی رد
روزنامهجات و مطبوعات خالف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع
نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد
شد» .همچنین طبق اصل بیستم محدودههای بیشتری به اقتضای شرایط اجتماعی
و سیاسی آن دوران بر مطبوعات تعیین گردید« :عامة مطبوعات غیر از کتب ضالل
و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی
مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون
مطبوعات مجازات می شود .اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع
و موزع از تعرض مصون هستند» .اضافهبراین ،پس از تصویب قانون اساسی
مشروطه ،قوانین عادی مربوط به مطبوعات توسط مجلس شورای ملی وضع و
تصویب شد (سعیدی و غفوریان نادرنژاد ،1390 ،صص .)165-167
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لکن با حرکت نوبنیاد جدید انقالبی به سال  1358نظام حقوقی  -سیاسی
جدیدی پایه گذاری شد که اصول پیشین و قوانین عادی مربوطه را درهم پیچید.
بااینحال ،نظم حقوقی  -سیاسی جدید همان حقوق اصلی مطبوعات را با
اضافهکردن اصول و محتوای دیگر تصویب نمود و ادامه داد ،بیآنکه جایگاه
مطبوعات چندان دستخوش تغییرات بنیادین شود .نویسندگان و مقننان اساسی در
 1358بند دوم اصل سوم ،اصول بیست و چهارم ،بند یک چهل و چهار ،یکصد
و شصت و هفت و یکصد و هفتاد و پنج را به حقوق و جایگاه نشریات و
رسانه های گروهی اختصاص دادند .از نظر این مقاله آنچه مهم است ،شناخت
نگرشهای خبرگان قانون اساسی به ارزش و اهمیت رسانهها و نیز حقوق آنها
است .تا حقوقدانان پی ببرند ،اصولی که منتهی به تصویب جایگاه مطبوعات و
حقوق رسانهها در مجلس مؤسسان نوین شده بود ،از منظر خبرگان قانون اساسی
چه ارزشی داشته است .در حقیقت ،در این نوشتار ،انواع نگرشها و دیدگاههای
تقنینگران اساسی درباره رسانهها تبیین خواهند شد تا از این مسیر ،اضافه بر اینکه،
درک صحیحی از اصول مرتبط با مطبوعات در قانون اساسی داشته باشیم ،بتوانیم
وضعیت امروزینِ رسانهها را در عرف حقوق اساسی بهتر هضم کنیم .زیرا مشروح
مذاکرات قانون اساسی از مهمترین منابع تفسیری در جهت بررسی و شناخت
محتوای قوانین اساسی به شمار میآیند .این نوع روش ،روش تفسیر ژنتیک نامیده
شده است (باباییمهر ،1388 ،ص .)182
.1مرورِ پیشینه پژوهش

شوربختانه سابقه پژوهش حاضر از جنبه منبع و محتوا بسیار فقیر و ضعیف است.
تنها کار تحقیقی مخصوص در این باره ،نگرشی بر جایگاه مطبوعات در مذاکرات
مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی است (خلیلی،
 ،1377صص  .)342-356مهمترین وجه تمایز پژوهش حاضر با تحقیق مذکور
در تحلیلی بودن آن است .پژوهش پیش رو برخالف تحقیق قبلی که جنبه گزارش
گونه دارد ،حاوی سنخشناسی گفتارهای خبرگان قانون اساسی در باب رسانههای
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گروهی و مطبوعات است .بدین معنا که زوایا و مناظر فکری مقننان اساسی به
رسانهها تبیین ،واکاوی و بازشناسی شدهاند .البته این وجه تمایز نافی ارزش علمی
تحقیق مذکور نیست .خأل مزبور در منابع مکتوب حقوق اساسی و ارتباطات
معاصر ،یکی از علل مؤثر تحریر این پژوهش توسط نویسندگان است .تحقیقات
در این زمینه ،فراتر از کار گزارشی محدود و بررسی قوانین اساسی و موضوعه
فراتر نرفته است .در این راستا ،پژوهشهای زیر انجام شده است :محدودیتهای
آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد حقوق بشری و حقوق موضوعه ایران
(احمدی و دیگران ،1395 ،صص  .)153-177همچنین محدودیتهای آزادی
مطبوعات در نظام حقوقی ایران و انگلستان به طور تطبیقی قیاس شده است
(مومنی راد و پتفت ،1392 ،صص  .)89-106عالوه بر این ،موضوع اخیر بین
نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران مورد پژوهش قرار گرفته (اجاق
و اجاق ،1394 ،صص  .)20-37امید است راقمان این سطور کوشش خود را در
جهت گام های آغازین در قلمرو حقوق اساسی و ارتباطات ایران معاصر نشان
داده باشند.1
.2روش پژوهش

در پژوهش پیش رو ،نگارندگان با استمداد از روش تحلیلی  -توصیفی ،نخست
پس از بررسی بعد تئوریک پژوهش که همان مبانی نظری ارزش رسانهها و حقوق
آنها است ،هفت نوع نگرش قانونگذاران اساسی را از دل صورتمجلس مشروح
مذاکرات قانون اساسی  1358استخراج و توصیف نمودهاند .بر همین سیاق ،نامی
بر هر نوع نگرش نهادهاند و در آغاز هر نگرش توضیح مختصری از معنا و مفهوم
آنها برای فهم بهتر نگرشها ارائه میشود .بااینحال ،وجه تسمیه هر نگرش از
باب محتوای دیدگاههای گوناگون و متعدد و نیز غلبه معنایی و موضوعی آنها
 .1شاید بیعلت نباشد که حقوق ارتباطات به حقوق عمومی نزدیک شده است و این دو گرایش قادرند
یکدیگر را تکمیل کنند و بعضی از رشته حقوق عمومی ارتباطات سخن گفته اند( منصوریان ،1390 ،ص
.)201
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است که آنها را از یکدیگر متمایز ساخته و بر سایر نگرشها پرتو افکنده است.
برایناساس ،ممکن است بعضی از نگرشها به علت ظرافتهای خاص مفهومی،
قرابت معنایی یا مصداقی با همدیگر داشته باشند .در ضمن افزودنی است که در
این تحقیق ،منظور از رسانهها در مجلس خبرگان قانون اساسی ،مطبوعات مکتوب
و رادیو و تلویزیون است و قلمرو مصداقی آنها دربرگیرنده رسانههای مدرن
امروزی نیست .هرچند که از منظر تحلیل منطقی میتوان سایر رسانهها را در
گستره مصداقی اصول مرتبط در قانون اساسی قلمداد کرد.
 .3مباني نظری پژوهش

پیش از ورود به مبحث اصلی پژوهش ،نیاز است ،مبانی نظری و تئوریک رسانهها
که ارتباط منطقی با موضوع پژوهش دارند ،تفکیک و تشریح شود .چرا که در
خصوص این تحقیق اهمیتی دوچندان دارند .براین پایه ،الزم است ،رسمیت مدرن
رسانهها در جهان امروز ،اصول و قواعد آنها ،کارکردهای گوناگون رسانهها و
استثناها و محدودیتهای حاکم بر آنها تبیین و بررسی گردد .در ادامه به
توضیحاتی در این باره همت میگماریم.
 .1-3به رسمیت شناختن رسانهها در جهان نوین

در علم حقوق اساسی ،حقها و آزادی مطبوعاتی و انتشار رسانهها جزئی از حقوق
و آزادی های فردی و عمومی و عنصری ساختاری و بنیادین در برابر قواعد و
مقررات مربوط به تنظیم قدرت سیاسی قلمداد میشود (قاضی ،1383 ،صص 564
و  .)533همچنین ،در عهدنامههای بینالمللی نظیر اعالمیه جهانی حقوق بشر و
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر آزادی مطبوعات از حقوق بنیادین
بشری محسوب میشود ،بهگونهای که میتوان این حق را سرچشمه آزادیهای
دیگر نظیر آزادی عقیده و بیان و دسترسی به اطالعات به شمار آورد (خسروی و
دیگران ،1395 ،ص  .)154شاید بتوان از این قواعد مسلم و بدیهی فراتر رفت و
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حقوق و آزادیهای مطبوعات را از آثار قهری حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش
بهحساب آورد (دوتوکویل ،1393 ،ص .)237
افزون بر اینها ،رسمیت رسانهها در دنیای امروز به میزانی اهمیت یافته است
که رسانهها بر سراسر زیست فردی و جامعی آدمیان سایه افکنده است .در حقیقت،
زیست انسانها به شدت زیر تأثیر رسانهها قرار گرفته است .به تعبیری ،نهتنها از
جنبه فکری  -فرهنگی هویت مردم تحتالشعاع رسانهها قرار گرفته است ،که از
جنبه تجربی نیز علت عمده ایجاد مشارکتهای عمومی سیاسی و همکاریهای
اجتماعی به کمک رسانهها میسر میشود (عقیلی ،1397 ،ص  .)237احتما ًال بر
اساس همین رسمیت بود که مصوبان قانون اساسی به اهمیت و رسمیت روزافزون
و تأثیرات غیرقابل اغماض آنها پی برده بودند .زیرا عالوه بر آنکه رسانهها کمک
شایانی به تحقق نظام نوپای جدید نمودند ،مشروح مذاکرات مجلس خبرگان
قانون اساسی نیز بدینوسیله عمومیت مییافت.
 .2-3تبیین اصول و قواعد رسانهها

امروزه واژه رسانه از محدودهی متون مکتوب و رادیو و تلویزیون گستردهتر شده
است و وسایل ارتباطی مختلفی نوینی را نظیر سایتهای اینترنتی ،ماهواره ،شبکه-
های متعدد اجتماعی و ...را در برمیگیرد .همین امر ،موجب شده حقوق رسانه
نیز شتاب و توسعه بیشتری بگیرد (کری و ساندرز ،1386 ،صص  19و  .)17به
نظر میرسد همین مسئله ضرورت اصالح و بازنگری و جامعیت و بهروز بودن
قوانین باالدستی و عادی مطبوعاتی را دوچندان کرده است (اسماعیلی ،1394 ،ص
 .)20باوجود اینها ،حقوق رسانهها بر پایه اصول و قواعدی استوار است .اصل
انتشار آزادانه مطبوعات ،حق دسترسی افراد به اطالعات و اخبار و انتشارات
رسانهای ،تأمین شرایط الزم دولت برای افراد در بهرهمندی از آزادیهای مطبوعاتی
حتیاالمکان ،عدم مداخله دولت (به معنای عام) در استفاده شهروندان از آزادی
مطبوعات ،مسئولیتپذیر بودن و پاسخگو بودن رسانهها و( ...معتمدنژاد و
معتمدنژاد ،1377 ،صص  39و .)23-25

سنخ شناسي نگرش خبرگان قانون اساسي سال  1358به ( ...علي دارایي و علي اکبر گرجي ازندریاني)

متقابالً حق پاسخگویی افراد در رسانهها بهعنوانی اصلی بنیادین در حقوق
داخلی و بینالمللی و نیز رویههای قضایی به رسمیت شناخته شده است .این حق
ناشی از ضرورت حفظ و دفاع از حقوق دیگران و اصل بنیادین اولیة :حق آزادی
بیان در رسانهها میباشد (ضیایی و طباخی ممقانی ،1390 ،ص  .)72از دیگر
قواعد بنیادین حاکم بر رسانهها حفظ حق کرامت انسانی توسط دولتها است.
در این راستا از وظایف دولتها ،قانونگذاری در زمینه حقوق رسانهها ،ایجاد
آموزش رسانهای و فرهنگ سواد رسانهای از طریق سازوکارهای دولتی و نظارت
در چهارچوب حفظ حقوق و تکالیف رسانهها محسوب میشود که اهمیتی
راهبردی دارد (اسدی و دیگران ،1395 ،ص  .)166از سوی دیگر ،روزنامه نگاران
بهعنوان افرادی مستقل از رسانهها از حقوقی برخوردارند (اسماعیلی ،1389 ،ص
 .)170بااینحال ،همانطور که خواهیم دید ،گرچه بعضی از این حقوق به اجمال
توسط خبرگان قانون اساسی نظیر حق آزادی بیان در مطبوعات وضع و تصویب
شد لکن در مجلس خبرگان به حقوق خاص روزنامه نگاران اشارهای نشد.
 .3-3محدودیتهای حاکم بر رسانهها

با همه این آزادیها و حقوقی که برای رسانهها به رسمیت شناخته شده،
محدودیتهای اصولی و منطقی نیز بر آنها الزام شده است و ممکن است حسب
مورد مسئولیت کیفری یا مدنی برای رسانهها در پی داشته باشد .لزوم حفظ اسرار
حکومتی (البته نه بهصورت مطلق و ابدی) و نیز پشتیبانی از حریم خصوصی افراد
از جمله مواردی است که محدودیتها و مسئولیتهایی در نظام حقوقی بسیاری
از کشورها بر رسانهها اعمال شده است (انصاری ،1387 ،صص  199و .)171
بااینحال ،مطابقِ قواعد بینالمللی هرگونه اعمال محدودیت بر رسانهها بایستی
مطابق حاکمیت قانون ،بدون تبعیض و در جامعهای دموکراتیک اعمال گردد (اجاق
و اجاق ،1394 ،صص .)33-34
 .4-3کارکردهای متنوع رسانهها
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با وجود این محدودیتها ،بیان اهم کارکردهای رسانهها در جهت شناخت بهتر
آنان و جایگاه حقوقی آنان الزم و ضروری است .از یک منظر رسانهها کارکردی
سیاسی دارند .به این معنا که میتوانند با نقد قدرت شخصی شده و فراقانونی از
ظهور چنین قدرتی جلوگیری کنند .در واقع رسانهها قادرند ،از طریق نقد
ساختاری قدرت و اشخاص حاکم چنین مهمی را محقق سازند .همچنین رسانهها
از این توانایی برخوردارند که زبان گویا و سخن آزاد احزاب و جریانهای سیاسی
در کسب قدرت باشند .همین کارکرد در کنار کارکرد رسانههای آزاد و مستقل به
طور حقیقی ،توسعه سیاسی جوامع را رقم میزند (خواجه سروی و سهراب زاده،
 ،1396صص  .)93-95بر این مبنا شاید بیراه نباشد اگر ادعا شود ،نظامهای حقوقی
و سیاسی زیر تأثیر جهانیشدن تا حدودی عملکردهای خود را شفاف نمودهاند و
تن به عملکرد  -طبق قانون دادهاند (معتمد نژاد ،1398 ،صص  286و  .)285اضافه
بر کارکرد سیاسی ،از منظری دیگر ،رسانهها میتوانند نقش خود را در نظارت بر
دستگاه قضا نیز ایفا نمایند .دستگاههای قضایی باید از طریق اجرای علنی جلسات
دادگاهها و انتشار آزاد اطالعات آرای محاکم از بروز فساد پیشگیری کند و عالوه
بر اصالح نظام قضایی در تحقق عدالت مؤثر واقع شود (جاوید و شاهمرادی،
 ،1394صص  31و  )30شاید گزاف نباشد ،چنانچه ادعا شود ،منشأ و پایه اصلی
این کارکردها است و مراجع قانونگذار با وضع قوانین الزم و جدید حقوق
ارتباطات خویش را تقویت نمودهاند (معتمدنژاد ،1390 ،صص  42و .)41
 .4تبیین سنخ شناسي نگرش خبرگان قانون اساسي  1358به رسانههای جمعي

در مقاله حاضر با بررسیِ سه جلد مشروح مذاکرات قانون اساسی  1358هفت
نوع گرایش یا نگرش در باب ارزش رسانهها و حقوق آنها استخراج شده است.
در واقع با نگاهی سراسرخوان در همه مذاکرات قانون اساسی که منتهی به تصویب
اصول مربوط به رسانهها شدند ،دیدگاههای قانونگذاران اساسی نسبت به حقوق
رسانهها تبیین و جلوه نهایی هر نگرش در اصول مربوط نمایان میشوند.
 .1-4نگرش ابزارگرای سودمند

سنخ شناسي نگرش خبرگان قانون اساسي سال  1358به ( ...علي دارایي و علي اکبر گرجي ازندریاني)

در این نوع نگرش ،رسانهها جایگاهی ابزاری در راستای اهداف خاص یا آرمان-
های سعادتمند بشری دارند .به تعبیری بهتر ،رسانهها وسیلهای هستند برای تحقق
اهداف بحق و الزم انسانی یا خواستههای آرمانی .اصول پیشنویس و دیدگاههای
زیر موید این نوع نگرش هستند که در مجلس خبرگان متجلی شدند.
 با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانهها میتوان سطح آگاهیهای عمومی راباال برد (بند دوم اصل چهارم پیشنویس ق.ا) .به باور برخی از خبرگان بند فوق
راهی است برای نیل به سعادت و عدالت و استقالل اجتماعی و سیاسی و
عالوهبرآن که اندیشههایمان صحیح خواهد بود ،از کلیه وقایع متحقق در جهان
آگاهی مییابیم.
 اصل پانزدهم پیشنهادی قرائت شده :در مطبوعات محلی استفاده از زبانهایمحلی مجاز است .در این پیشنهاد ،ابراز گویشها و زبانهای محلی که برای
ساکنان هر محل در راستای فراگیری گویش و زبان خویش میتواند مفید باشد،
با استفاده از رسانهها نشاندادهشده است .پس از طرح این اصل ،یکی از خبرگان،
تکلیف انتشار سایر زبانها مثل انگلیسی یا فرانسوی را در اصل مذکور توسط
مطبوعات روشن ندانست که البته به اشاره وی در اصل مصوب نهایی پانزدهم
توجهی نشد (مشروح مذاکرات ،1364 ،صص .)56-285-71-574
 با طرح اصل یکصد و هفتاد و پنج (آزادی رادیو و تلویزیون) به گفتهنایبرئیس مجلس خبرگان ،رادیو و تلویزیون در اختیار شورای انقالب است و
هر کاری که به صالح اسالم و انقالب میداند ،انجام دهد .در حقیقت ،رادیو و
تلویزیون در اختیار نهاد سیاسی  -حقوقی جدید قرار دارد تا در راستای اهداف
انقالب و مصلحت آن تصمیماتی اتخاذ کند (مشروح مذاکرات ،1364 ،ص
 .)1683به بیانی بهتر ،شورای انقالب با استفاده از رسانهها قادر است ،در جهت
اهداف سودمند انقالب اسالمی ،اقدامات و صالحدیدهای الزم را به منصه ظهور
برساند.
 .2-4نگرش راهبردگرا
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نگرش راهبردگرا پیشبینی کارکرد رسانهها در اصول مربوطه را بهمثابه راهبردی
تلقی میکند که چهارچوب اولیه و خطوط کلی مدیریت کشور و حقوق و تکالیف
حکومت و ملت را ترسیم و مشخص میکند .آرای زیر از نگرش راهبردی حکایت
دارند.
 برخی از خبرگان ،بند دوم اصل چهارم پیشنویس را همچون اصلی میدانندبرای تعیین چهارچوب اداره کشور و بنیادهایی که مردم منتظر دانستن اصول
مرتبط با آنها هستند .بر همین مبنا است که بند مذکور راه کلی کشور را روشن
مینماید .به عقیده برخی دیگر ،بند دوم اصل چهارم پیشنویس آفریننده
خطیمشیای است که پایههای اصیل و برنامهها و مسئولیتهای مدیران آینده
اداره کشور از آنها الهام میگیرند (مشروح مذاکرات ،1364 ،ص .)287
 یکی از خبرگان مجلس مؤسسان معتقد بود که اصل بیست و چهارم ق.ا(آزادی مطبوعات در بیان عقاید و مطالب مگر در موارد خاص) اصول کلی بعدی
ق.ا را نمایان میسازد و هیچگونه ابهام یا اجمالی در آن مشاهده نمیشود و همه
موارد آن صحیح است (مشروح مذاکرات ،1364 ،ص .)647
 .3-4انواع نگرشهای حقگرا

نگرش حقگرا حقوقی مطابق قواعد حقوق بشر برای رسانهها به رسمیت می-
شناسد .حقوقی از قبیل آزادی بیان و انتشار و ...لکن در این نوع نگرش ،حقها
گستره مطلقی ندارند .بلکه استثنائاتی بر آن حقوق تخصیص میزند .در این نوع
نگرش همانطور که در پی میآید ،گرایشهای گوناگونی در مجلس خبرگان ق.ا
به چشم میخورد که هرکدام از آنها باتوجهبه ماهیت هر گرایش ،گستره استثناهای
حقوق رسانهها را کاهش یا افزایش میدهد .همانطور که مشاهده خواهد شد،
بهطورکلی دو نوع نگرش حقگرا وجود دارد که هر نوع نگرش چندین بار به
هنگام مذاکره بر سر اصول پیشنهادی مطرح شدند :حقگرای حداقلی که با تعیین
گستره نسبتاً زیاد محدودهها همراه است و حقگرای حداکثری.
 .1-3-4بررسي نگرش حقگرای حداقلي

سنخ شناسي نگرش خبرگان قانون اساسي سال  1358به ( ...علي دارایي و علي اکبر گرجي ازندریاني)

 اصل بیست و چهارم پیشنهادی مطرح شده در مجلس خبرگان (اصلی که مباحثو اختالفات بسیاری در مجلس مؤسسان بر سر آن بود) ،حق آزادی بیان مطالب
و عقاید را به رسمیت میشناخت اما استثنائات این حق ،دایره وسیعی داشت.
بهگونهای که عفت عمومی  -اهانت به شعائر و مقدسات دینی  -افترا  -تعرض
به شرف و حیثیت اشخاص  -نشر اکاذیب و ترویج فساد را در برمیگرفت.
همانطور که اهل نظر واقفاند ،استثنائات مذکور دامنه تفسیری و مصادیق بسیاری
دارند و به همین سبب مجدداً اصل اخیر مورد بازبینی قرار گرفت و بعضی از
استثنائات آن حذف شد .بعد از طرح اصل مزبور ،برخی از خبرگان در مقام نقد
به استثنائات گسترده این اصل ،بر این باور بودند که اسالم اجازه ممنوعیت انتشار
عقیده را نمیدهد و بر همین اساس ،مسلمانان باید آزادی عقیده انسانها را به
رسمیت بشناسند مگر در مورد سه استثنا :توطئه ،افساد و توهین (مشروح
مذاکرات ،1364 ،صص .)645-721-1726
 .2-3-4بررسي نگرش حقگرای حداکثری

 پارهای از خبرگان ،بر تفسیری بودن و هالههای ابهامی اصل بیست و چهارمآگاه بودند .به همین علت ،این اصل را منتهی به استبداد و خفقان میدانستند .در
این راستا ،در چندین نوبت گفتگو و رأیگیری خواستار رفع ابهام یا حذف
عبارات کشدار و تفسیر بردار اصل مذکور شدند .برخی دیگر ،هرگونه نقد و
تبلیغ را حتی اگر الحادی باشد ،آزاد قلمداد میکردند مگر در موارد توطئهآمیز و
براندازی .یکی از مقننان اساسی ،آزادی موجود در این اصل را اساساً از جهت
نفی و اثباتی زایل شده میدانست .برخی دیگر ،فراتر میرفتند و اعتقاد داشتند که
در این اصل اصالً آزادی اعطا نشده است که تهدید گردد .بلکه از همان آغاز
محدودسازی شده است .انتقادات بر اصل بیست و چهارم ادامهدار بود .دراینبین،
مقننانی هم بودند که از منطق و کار فرهنگی در اسالم سخن میگفتند و خشونت
و سانسور و توقیف را در دین اسالم منتفی میپنداشتند .در منظومه فکری آنان،
قهر با مطبوعات جایی نداشت و چون شرایط زندگی متفاوت شده است ،تنها با
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گفتگو و قلم است که میتوان از رشد منکر پیشگیری کرد .در حقیقت ،این مقننان
اساسی باور داشتند که شأن اسالم در اعطای آزادی است .حاکمیتی که پذیرای
نقادی نباشد ،خفقان را مهیا خواهد کرد .به عقیده این قانونگذاران ،ممنوعیت
سببساز حریص شدن افراد میشود .اینان از شیوه برخورد حضرت علی (ع) با
خوارج گواهی بر این برداشت از حق رسانهها بیان مینمودند .قانونگذارانی نیز
بودند که میگفتند :توقیف و سانسور را مطلقاً ممنوع کنیم و تنها استثنا مجازات
اهانت کننده بهموجب قانون باشد .این قانونگذاران اصل را بر آزادی حداکثری
بنا مینهادند و تعیین جزئیات جرایم را به قانون عادی محول نمودند .در نهایت
مذاکرات این اصل ،برداشت اخیر با فصلالخطابیِ نایبرئیس به تصویب مقننان
اساسی رسید .بر اساس اصل تصویبی :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.
مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .1تفصیل آن را قانون معین
میکند (مشروح مذاکرات ،1354 ،صص  728-730-731-1727-1729و -726
 724و .)648-653-722
 .4-4نگرش تحدیدگرا

باورمندان به نگرش تحدید گرا بر پایه نظرات خاصی که بدان معتقدند ،اصو ًال
آزادی رسانهها را در شمار حقوق مندرج در قانون اساسی تلقی نمیکنند و به
همین سبب ،آزادی رسانه را امری استثنایی یا اساساً غیرقابل تحقق میدانند.
تفاوت نگرش تحدیدگرا با حقگرای حداقلی در این است که نگرش اخیر دست-
کم به آزادی رسانهها و فعالیت در این عرصه در قالب حقوق بشر نگاه میکند اما

 -1در مشروح مذاکرات توضیح و تفسیری درباره این دو استثنا ابراز نشده است تا بطور دقیق مفهوم آن
را دریابیم اما براساس برداشت برخی از حقوقدانان ،منظور از مبانی اسالم ،اصول دین اسالم است نه
احکام اسالم .لکن اصطالح حقوق عمومی محل بحث و اختالف است(کاتوزیان ،1394 ،صص -136
.)135
 --2قانونگذاران معتقد به آزادی اخالقی با داوری ارزشی ،برداشتی از آزادی افراد دارند که خوبی یا بدی
آزادی آنان را معیار برخورداری شهروندان از حقها و آزادیها قرار میدهند(.مرکز ،1394 ،ص .)101
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نگرش تحدیدگرا اساساً در قالب حق و آزادی به رسانهها نمینگرد و گاه در
مواردی استثنایی و محدود آن را میپذیرد.
 طرح اصل بیست و چهارم موجب شد که بعضی از تقنینگران ،دیدگاهتحدید گرای خویش را عیان نمایند .زیرا معتقد بودند ،آزادی موجود در این اصل
بایستی جهتدار باشد (باور به آزادی اخالقی) 2و شروط و شرایط آن محدود و
مقید باشد .برخی دیگر ،دیدگاه خود را با رد کلیِ اصل مطروحه ،صریحتر و
عمیقتر نشان دادند .زیرا کلیه آزادیهای مطبوعات بایستی منطبق با موازین
اسالمی باشد و اال قابلقبول نیست .چه قانون باشد یا نباشد .بر همین پایه ،نتیجه
گرفتند که اصل بیست و چهارم مقبولیت ندارد .یکی دیگر از خبرگان ،از وجود
نشریات ضد اسالم احساس خطر میکرد .به همین علت ،تنها بایستی با آنان در
تلویزیون مناظره نمود اما اجازه انتشار کتاب و مطبوعات به آنها سببساز
گمراهی مردم میشود .خبرگانی هم بودند که از عواقب منفی سانسور مطبوعات
آگاه بودند ،اما چون جامعه ایران را عقبتر از غربیها میدانست ،بر این باور بود
که با تحقق آزادی مطبوعات مردم گمراه و فریفته خواهند شد و در نهایت منجر
به رواج بیدینی میشود (مشروح مذاکرات ،1364 ،صص  1729و  723-724و
.)646-645
 .5-4نگرش حقگرای خاص

این نوع نگرش با رویکرد و نگاهی مثبت به مطبوعات ،قائل به تحقق آئین دادرسی
ویژه در مورد رسانهها از منظر حساس بودن آنها است .این نوع حقوق ویژه و
خاص اهل رسانه است .علنی بودن آئین دادرسی و حضور هیئت منصفه هنگام
رسیدگی به اتهامات مظنونان سیاسی و مطبوعاتی در همین راستا پیشبینی شده
است که در عمل ممکن است دادرسی به نفع متهم تمام شود .چونکه وجود هیئت
منصفه و علنی بودن در راستای احقاق حق بهتر متهمان سیاسی و مطبوعاتی است.
در این نگرش جرایم عمد و غیرعمد از همدیگر تفکیک نمیشوند و به اطالق
برای متهمان مقرر میگردند .بهعبارتیدیگر ،بدین علت که مطبوعات بهعنوان
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پدیدهای اجتماعی و سیاسی از حساسیت ویژهای برخوردار است و نیز موقعیتی
مضاعف در شکلگیری افکارعمومی داراست ،مقررات مخصوص مطبوعاتی و
رسیدگی مختص جزایی برای آنها تعیین و تصویب میشود (هاشمی،1386 ،
صص  .)454-456شاهد دیدگاه اخیر ،اختصاص اصلی ویژه به این موضوع توسط
قانوننویسان اساسی و طرح و تصویب آن در مجلس خبرگان ق.ا است .1بهموجب
اصل یکصد و شصت و هشتم پیشنهادی ،رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
در محاکم دادگستری و با حضور هیئت منصفه صورت میگیرد.
اصل مذکور جهت بازنگری مجدداً به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد و با
تصریح به علنی بودن و تعیین شرایط و اختیارات هیئت منصفه و نحوه انتخاب
آنان بر اساس موازین اسالمی توسط قانون اصالح میشود .آنطور که از ظواهر
جلسات علنی مجلس مؤسسان مشهود است ،اصل مزبور مخالفی نداشته است و
اغلب مباحثات پیرامون هیئت منصفه میچرخیده است .موافقان و مخالفان هیئت
منصفه عمدتاً دو طیف بودند :برخی اعتقاد به ریشه و صبغه اسالمی برای هیئت
منصفه داشتند .به باور اینان ،اعضای هیئت منصفه از میان فضال و اهل علم برگزیده
میشوند و از اشتباهات قاضی جلوگیری میکنند و بر همین مبنا ،وجود این هیئت
شرعی و عقلی است و عدهای اساساً هیئت منصفه را اسالمی نمیدانستند و از
سکوت در اسالم در این باره و ناسازگاری رسیدگی هیئت منصفه با استقالل
قاضی و صدور حکم توسط او سخن میگفتند .2دراینبین ،مقننانی پذیرش هیئت
منصفه را مشروط به انتخاب آنان توسط ولیامر (رهبر) از میان مجتهدان قلمداد

-1نگرش مزبور پیش از تصویب قانون اساسی  1358در اصول سیزده قانون اساسی مشروطه و نیز اصول
هفتادوهفت و هفتادونهم متمم آن مقرر شده بود.
 -2سابقه قضاوت در اسالم حکایت از وجود تعدادی از علما و دانشمندان در جلسه دادرسی دارد اما این
شیوه متمایز و متفاوت از نوع رسیدگی هیئت منصفه در دعاوی امروزی است(صبری ،1393 ،صص -39
 .)38براین پایه ،به نظر می رسد ،برداشت خبرگان اخیر با سابقه قضاوت در اسالم مطابقت دارد.
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میکردند .1از سوی دیگر ،بنا بر باور برخی از تقنینگران اساسی که رویکرد منفی-
گرایانهتری ابراز مینمودند ،حتی امتیاز وجود هیئت منصفه را برای متهمان
مطبوعاتی و سیاسی رد میکردند چون ممکن است مسئله اسرار خارجی و امنیت
ملی مطرح شود که این موضوع به ضرر مملکت است .دیدگاهی که البته توسط
مقننان اساسی تصویب نگشت .در نهایت نظر نایبرئیس فصلالخطاب واقع شد.
به بیان ایشان ،رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت دادگاهها باشد لیکن
تعیین جزئیات هیئت منصفه در آینده بهوسیله قانونگذار عادی تصویب شود
(مشروح مذاکرات ،1364 ،صص .)1677-1681
 د لیل دیگری که موید نگرش مذکور در مشروح مذاکرات است ،پاسخنایبرئیس به یکی از قانونگذاران در پاسخ به ایراد عامالشمول بودن هیئت منصفه
در کلیه دعاوی بود .ایشان پاسخ داد :در جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور هیئت
منصفه را واجب میکنیم اما در سایر موارد مستحب (مشهدی و دیگران،1389 ،
ص .)47
 .6-4نگرش ادارهی حکومتمحور

معتقدانِ نگرش نظارتِ اداره حکومتمحور ،به ایجاد سازوکار اداره رسانههای
گروهی (رادیو و تلویزیون) باور دارند .این نوع نگرش در مشروح مذاکرات توسط
قانونگذاران اساسی به دو گونه نظارت فنی و نظارت مداخلهای ابراز گردید و بر
سر آن اختالفنظرهایی وجود داشت .در این دیدگاه منظور از نظارت یکی از
شئون اداره است که بهوسیله مقننان اساسی بیان شد .بااینحال ،آنگونه که مقننان
اساسی اذعان نمودند ،نهایتاً نظارت فنی پذیرفته شد (مشروح مذاکرات،1364 ،
ص  .)1685نظارت فنی ،به امکان نظارتی از جنبه تکنیکی (تخصص رسانهای و
-3شیوه انتخاب اعضای هیئت منصفه معموالً در اشکال مختلف بهصورت انتخابی است .در نظام حقوقی
ایران ،انتخاب اعضای هیئت منصفه تشریات ویژهای دارد .شورایی متشکل از مقامات ،نمایندگانی از
اصناف مختلف اجتماعی به تعداد الزم طبق قانون مطبوعات برمیگزینند(مشهدی و دیگران ،139 ،ص
 .)50اما در بعضی کشورههای آمریکای شمالی ،توافق وکالی طرفین دعوی با کسانیکه قبالً براساس
شرایط خاص بوسیله هرناحیه انتخاب شدهاند ،برگزیده میشوند(خامنهای ،1342 ،صص .)115-116
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حقوقی) بر رسانهها نظر دارد .درحالیکه نظارت مداخلهای باوری است که مداخله
یا حضور مؤثر شخص یا اشخاصی بر رسانهها در جهت اعما ِل تهدید الزم میداند.
نخستین اصلی که در خصوص نگرش اداره حکومت محور به رسانهها و دو
نوع نگرش ادارهای فوق پیشنهاد شد ،یکی از بندهای اصل چهل و چهار بود.
اصل مزبور که طی چند جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت و بارها به علت
وجود اختالفنظر بین خبرگان قانون اساسی درباره محتوای آن تغییر و اصالح
شد ،بدین شکل قرائت شد :بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر  ...و
وسایل خطوط ارتباطی و ...که بهصورت مالکیت عمومی در دست دولت متمرکز
است .همانطور که واضح است ،در این بند اشارهای به رسانههای گروهی نشده
است .موضوعی که مورد اعتراض چند نفر از مقننان قرار گرفت .زیرا طبق
پیشنویس قبلی عبارت رسانه های گروهی وجود داشته اما اکنون حذف شده
است .به همین سبب ،با تذکر آنان بند بدین صورت اصالح شد :بخش دولتی
شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر و ...و رادیو و تلویزیون و ...بهصورت مالکیت
عمومی و در اختیار دولت است (مشروح مذاکرات ،1364 ،صص -1537-1545
 .)1536بااینحال ،میتوان از اجمال آن مالکیت عمومی رسانههای گروهی را
برداشت کرد .هنگامیکه اصل پیشنهادی تغییر یافت ،برخی از قانونگذاران معتقد
بودند که وسایل ارتباطجمعی ابهام دارد .این ابهام با توضیح برخی دیگر رفع شد
و مشخص گردید ،منظور رادیو و تلویزیون است نه هر رسانهای (مشروح
مذاکرات ،1364 ،صص  1537و .)1535
بهموجب اجمالی که در بند پیشین وجود داشت ،رسانههای گروهی بهصورت
متمرکز در دست دولت است .مسئلهای که با ایراد یکی از خبرگان روبرو شد .وی
خواستار آن بود که مالکیت دولت بر صنایع بزرگ (و رسانههای گروهی)
بهصورت عدم تمرکز باشد .زیرا این موضوع با اصول دیگر منافات دارد (مشروح
مذاکرات ،1364 ،ص .)1537
عدهای دیگر از مقننان اساسی به اینکه رادیو و تلویزیون در اختیار دولت باشد،
انتقاداتی وارد کردند .به باور ایشان ،نباید رسانههای گروهی در اختیار دولت باشد
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و ملت باید بتواند رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشد (این دیدگاه میتواند با
نگرش حقگرای حداکثری منطبق باشد) .انتقادی که با مخالفت نایبرئیس مواجه
شد .وی بر این باور بود ایجاد رسانههای گروهی نبایستی بهسادگی کشورهای
سرمایهداری باشد که با پول و آگهی تبلیغاتی و تجارتی اداره میشود .با وجود
این ،منتقد مذکور همچنان به باز بودن راه تأسیس رادیو و تلویزیون مستقل
باورداشت (مشروح مذاکرات ،1364 ،صص .)1549-1550
اضافه بر اینها ،عدهای دیگر از خبرگان اعتقاد داشتند بند نخست اصل چهل و
چهار ادامه همان نظام سابق است و نظام انقالبی و جدیدی نیاوردهایم و از این
منظر به بند مزبور ایراداتی وارد نمودند .این موضوع در مقام مخالفت با انتقاد
مذکور مورد تأیید نایبرئیس قرار گرفت؛ اما با این تفاوت که به گفته ایشان در
مقام عمل قضیه فرق میکند .با وجود این اختالف دیدگاهها ،بند اخیر با پنجاه
رأی موافق و یک رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید (مشروح
مذاکرات ،1364 ،صص .)1560-1561-1568
آنطور که روشن است ،اصل مذکور ناظر بر مالکیت ادارهای رسانههای
گروهی است و نه حق ایجاد رسانهها رأی افراد یا گروههای اجتماعی و سیاسی.
چرا که این حق در سایر اصول به رسمیت شناخته شده است و در اصل چهل و
چهار مالکیت ادارهای دولت پیشبینی گردید و نه مالکیت شخصی دولت .در واقع
این نوع مالکیت ناظر بر عموم است و نه ملک خصوصی .بااینحال ،شورای
محترم نگهبان قانون اساسی در مقام تفسیر قانون اساسی تفسیری مضیق و برداشتی
عام از اصل فوق ارائه داده است که رادیو و تلویزیون را تحت مالکیت انحصاری
حکومت میداند و بدین اعتبار تاکنون رادیو و تلویزیون خصوصی را به رسمیت
نشناخته است (هریسی نژاد ،انصاری ،1393 ،ص  .)281به نظر میرسد ،دیدگاه
شورای محترم نگهبان متمایل به نگرشی در مجلس خبرگان قانون اساسی است
که تأسیس رسانههای گروهی را بهسادگی جایز نمیدانست .زیرا همانطور که
شرح آن رفت ،دیدگاههایی نیز در مجلس مذکور ابراز شدند که معتقد به عدم
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متمرکز دولت بر صنایع مادر و رسانههای گروهی و وجود تفاوت بین نظام سابق
و نوین و نیز تعلق رسانههای گروهی مستقل به مردم بودند.
آخرین اصل پیشنهادی (یکصد و هفتاد و پنج) در خصوص رسانهها در مجلس
خبرگان قانون اساسی به نگرش اخیر اختصاص داشت .به موجب این اصل :در
رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین
اسالمی 1باید تأمین شود .این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سهگانه قضاییه
(شورایعالی قضایی) ،مقننه و مجریه اداره خواهد شد .ترتیب آن را قانـون معین
میکند .مطابق نص اصل مذکور ،آزادی رسانهها مطبق موازین اسالمی باید تأمین
میشد (حقگرا) و شورایعالی قضایی ،نظارتی مدیریتی بر آن اعمال میکند .در
حقیقت با نظارت شورایعالی قضایی رادیو و تلویزیون اداره میشود نه نظارت
فنی یا اصولی و کلی .2تقنینگران اساسی ،مادامیکه شور و مذاکره بر سر این اصل
نمودند ،عمدتاً به چهار طیف منقسم شدند(نظارت فنی و نظارت مداخلهای).
موضوع اصلی اختالفات نه بر سر آزادی رسانهها که درباره شیوه اداره یا نظارت
بر آنها بود .دیدگاه نخست ،به نظارت مؤثر یا محدودساز باور داشت .مطابق این
نگرش ،تعدادی از خبرگان می گفتند :نماینده رهبری باید در رادیو و تلویزیون
نظارت داشته باشد .برخی دیگر ،نظیر رئیس مجلس مؤسسان ،اعتقاد داشتند که
فقها و طالب بایستی در رادیو و تلویزیون حضور داشته باشند .چون عالوهبرآن
که تبلیغات متعلق به روحانیون است ،رسانهها اجتماع را هدایت میکند و اجتماع
و افکار اجتماع را میسازد .بر همین اساس ،بایستی نماینده رهبر و مراجع تقلید
 -1طبق تحقیقات برخی از محققان ،هرچندکه موازین اسالمی قیدی مجمل است اما مطابق نظریه تفسیری
شورای نگهبان قانون اساسی که رسمیت دارد ،منظور از موازین اسالمی کلیه احکام اولیه و ثانویه اسالمی
است و حتی هنجارهای برتر دیگری نظیر احکام حکومتی نیز میشود(اسماعیلی و امینیپژوه ،1394 ،ص
.)9
-2تصریح به اصل  175اصالحی در سال  1368نیز یادکردنی است .زیرا اداره و نظارت از همدیگر تفکیک
شده اند .مطابق این اصل ،رادیو و تلویزیون با رئیس این سازمان که منصوب رهبری است ،اداره میشود.
اما نظارت بر آن در صالحیت شورایی متشکل از نمایندگان قوای سهگانه است.
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در رسانه ها حضور داشته باشند .طیف دیگر ،به وجود نظارت و نه اداره و نیز
اداره فنی توسط نمایندگان مردم (قوه مقننه و مجریه) باور داشت .طیف اخیر،
گرچه نظارت فنی را الزم می دانست اما حضور فقها و نماینده رهبر را در امر
رسانهها ضروری نمیدید و معتقد بود که وظایف رهبری از طریق مجاری پیش-
بینی شده در ق.ا محقق خواهد شد .در این چهارچوب ،بایستی خطوط صداوسیما
را باید بر کارمندان رادیو و تلویزیون تعیین و ترسیم کرد (در همه موسسات) تا
اگر می توانند همکاری کنند وگرنه اجباری نیست .طیف دیگری نیز حضور نماینده
رهبر و نمایندگان دولت را در رسانهها الزم میانگاشت لکن بدین علت که رادیو
و تلویزیون موسسهای به شمار میرود که متعلق به همه گروهها است .طیف
چهارم ،اساساً به وجود هیچگونه نظارتی باور نداشت .چرا که این نوع اداره
رسانهها ملی و مردم نیست و در هیچجای دنیا وجود ندارد (مشروح مذاکرات،
 ،1364صص .)1683-1686
 .7-4نگرش تلفیقي

محتوای نگرش تلفیقی همانطور که خواهیم دید ،آمیختهای است از دو نوع از
نگرشهای فوق .بدین معنا که گفتارهای ابراز شده در این نوع نگرش ،به طور
مطلق یک نگرش خالص از موارد یاد شده نیستند ،بلکه تلفیقی از دو گرایش از
برداشتهای نمایندگان مؤسس درباره حقوق رسانهها در قالب یک دیدگاه (بعضاً
با غلبه گرایشی بر گرایش دیگر) در مجلس خبرگان ق.ا بیان شدند.
 طرح دومین اصالحیه اصل بیست و چهارم پیشنهادی ،تلفیقی از نگرشحقگرا و ابزار گرای سودمند بود .مطابق این اصل ،بیان و نشر افکار و عقاید و
مطالب از طریق مطبوعات ،سینما ،تئاتر ،نوار و رسانههای گروهی در جهت
خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده (ابزارگرای سودمند)
آزاد است (نگرش حقگرا) .بمانند مذاکرات قبلی ،هنگام رأیگیری درباره اصل
بیست و چهارم نظرات اختالفی مقننان آشکار شد .عدهای از آنان ،تلفیقی از
نگرش حقگرا و تحدیدگرا (با غلبه نگاه محدودساز) اظهار نمودند .به عقیده آنان،
اگر آزادی مطبوعات مطلق باشد (پذیرش آزادی نسبی مطبوعات) ،گروههای ضاله
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مجاز خواهند شد که مردم را گمراه کنند (نگرش تحدیدگرا) .در این راستا ،برخی
بر این باور بودند که بایستی با اتخاذ روشی خاص از توطئه و تحریک مردم علیه
حکومت جلوگیری کرد (نگرش تحدیدگرا) .اضافه براین ،اصل یکصد و هفتاد و
پنج پیشنهادی تلفیقی از نگرش حقگرا و اداره حکومتمحور بود( .در اداره
حکومتمحور به نظارت کلی یا فنی اکتفا میشود و ناظران در اداره رسانهها
مداخله مدیریتی خواهند داشت) بر اساس اصل اخیر ،در رسانههای گروهی (رادیو
و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسالمی باید تأمین شود
(نگرش حقگرا بهصورت تکلیفی) .این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سهگانه
قضاییه (شورایعالی قضایی) ،مقننه و مجریه اداره خواهد شد( .نگرش نظارت
مدیریتی) ترتیب آن را قانـون معین میکند (مشروح مذاکرات ،1364 ،صص
 1682و  722و .)645
 مقدمه ق.ا که بدون هیچگونه اختالفی در آخرین جلسه مشروح مذاکرات(شصت و هفتم) به تصویب رسید ،حاوی تلفیقی از گرایشهای ابزاری ،حقگرا،
تحدید گرا ،راهبردی بود .مقدمه ق.ا توانست چندین گرایش متضاد و ناموزون را
در خود جای دهد تا تصویری تمامعیار و تمامنما از مذاکرات گوناگون و متفاوت
خبرگان ق.ا به دست دهد .زیرا از طریق تشریح و شناخت مقدمه قانون اساسی
میتوان مراد اصولی و راهبردی قانونگذار اساسی را در مورد رسانهها کشف و
تفسیر کرد .چونکه مقدمه قانون اساسی تنها دارای ارزش تاریخی نیست بلکه از
جنبه حقوقی نیز بهرهمند است (کعبی و دیگران ،1393 ،ص  .)13آنطور که از
ظاهر بخش وسایل ارتباطجمعی آشکار است ،منظور از وسایل ارتباطجمعی،
رادیو و تلویزیون مقرر در اصل یکصد و هفتاد و پنجم است .مطابق این بخش،
وسایل ارتباطجمعی (رادیو  -تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقالب
اسالمی (راهبردی) در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از
برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید (ابزارگرا) و از اشاعه و ترویج
خصلتهای تخریبی و ضداسالمی جداً پرهیز کند( .تحدیدگرا) پیروی از اصول
چنین قانـونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه
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رشد و تکامل انسان را میگشاید ،برعهده همگان است و الزم است که امت
مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور
فعاالنه در ساختن جامعه اسالمی مشارکت جویند (حقگرای حداکثری) به امید
اینکه در بنایجامعه نمونه اسالمی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی
مردم جهان باشد ،موفق گردد.
نتیجهگیری

 -1حقها و آزادیهای مطبوعاتی و انتشار رسانهها جزئی از پیکره حقوق اساسی
(حقوق و آزادیهای فردی و عمومی) شمرده میشود .حقوق و آزادیهای
مطبوعات را میتوان سرچشمه آزادیهای دیگر نظیر آزادی عقیده و بیان و
دسترسی به اطالعات به شمار آورد .بدین اعتبار ،تحلیل و سنخشناسی دیدگاههای
مقننان اساسی  1358به رسانهها از منظر حقوق اساسی و ارتباطات اهمیت فراوانی
دارد.
-2خبرگان قانون اساسی  1358منادی نظم حقوقی  -سیاسی نوبنیادی بودند که
با رد نظام حقوقی  -سیاسی پیشین (مشروطه) عالوهبرآن که نمیخواستند حقوق
رسانهها را رد کنند ،باتوجهبه ماهیت حرکت انقالبی نوپا نیز نمیتوانستند حقوق
مطبوعات را پس زنند( .خلیلی ،1377 ،ص  )354لکن در این مسیر جدید ،اضافه
بر اینکه حقوق مطبوعات و نشریات را صراحتاً در ق.ا پیشبینی نمودند ،از رادیو
و تلویزیون نیز در جهت اهداف و آرمانهای آرمانی و متعالی خویش بهره بردند.
 -3گرایشهای ابراز شده در مجلس مؤسسان به اصول متعدد ق.ا منتهی شدند که
بدین صورت رخ نمودند :گرایش ابزارگرای سودمند در مقدمه ،بند اخیر اصل
پانزدهم و بند دوم اصل سوم ،گرایش حقگرای حداکثری در مقدمه و اصول 24
و  ،175اداره حکومتمحور در بند یک اصل  44و  ،175نگرش راهبردی در
مقدمه و نگرش حقگرای خاص در اصل  ،168اما سایر گرایشها در متن ق.ا
بهمنصه ظهور نرسیدند .بدین ترتیب ،بهرغم وجود نگرشهای ناسازگار با یکدیگر
در مجلس خبرگان قانون اساسی ،بهاستثنای نگرش تحدیدگرا ،نگرشهای
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گوناگون مقننان اساسی که در متن مصوب قانون اساسی جلوهگر شدند ،بدین
قرار است:
مقدمه :وسائل ارتباطجمعی (رادیو  -تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی
انقالب اسالمی در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد (راهبردی) و در این
زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جویند (ابزارگرای سودمند) و از
اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسالمی جداً پرهیز کند (تحدیدگرا).
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف
خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید برعهده همگان است و الزم
است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار
آنان به طور فعاالنه در ساختن جامعه اسالمی مشارکت جویند( .حقگرای
حداکثری).
بند دوم اصل سوم :باالبردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر (ابزارگرای
سودمند).
بند اخیر اصل پانزدهم :استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و
رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد
است (ابزارگرای سودمند).
اصل بیست و چهارم :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند .مگر آن که
مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین میکند
(حقگرای حداکثری).
بند نخست اصل چهل و چهار :بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع
مادر ،... ،رادیو و تلویزیون ... ،و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و
در اختیار دولت است (اداره حکومتمحور).
اصل یکصد و شصت و هشت :رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی
است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد .نحوه
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انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس
موازین اسالمی معین میکند (حقگرای خاص).
اصل یکصد و هفتاد و پنج :در رسانههای گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی
انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسالمی باید تأمین شود( .حقگرای حداکثری)
این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سهگانه قضاییه (شورایعالی قضایی) ،مقننه
و مجریه اداره خواهد شد (اداره حکومتمحور) .ترتیب آن را قانون معین میکند.
-4بهرغم پذیرش جایگاه ،حقوق و آزادیهای مطبوعات در قانون اساسی ،به
سبب ماهیت خاص دینی نظام حقوقی  -سیاسی نوین در سال  1358ارزش و
جایگاه مطبوعات و رسانههای گروهی نیز واجد خصوصیت ارزشی و اخالقی
گشت .بهخصوص این جنبه در نگرش ابزارگرای سودمند و استثنای آزادی رسانه-
ها (مخل به مبانی اسالم و موازین اسالمی) نمایان شد .بر مبنای همین ماهیت
خاص ،ارزش ،جایگاه و حقوق رسانهها ،در مقدمه و اصول قانون اساسی دارای
خصلتِ خالصِ مبتنی بر حقوق بشر در مفهوم مدرن آن منعکس نگشته است.
-5باوجودآنکه به جایگاه مطبوعات و رسانههای گروهی در مجلس مؤسسان
اهمیت فراوانی داده شد اما به حقوق و امتیازات روزنامهنگاران و اهالی رسانه
اشارهای نگردیده است .شاید عدم اشاره مذکور بدین سبب بود که خبرگان قانون
اساسی با تصریح به حقوق رسانهها بهطورکلی ،حقوق و امتیازات اهالی رسانه را
مفروض انگاشته بودند یا میتوان عدم پیشبینی حقوق روزنامهنگاران را ناشی از
برخی نگرشهای مقننان اساسی نظیر نگرش ابزارگرای سودمند یا اداره حکومت-
محور دانست.
 -6ازآنجاکه متن مشروح مذاکرات اصلی دارای ارزش تفسیری و استنادی باالیی
برای مراجع قانونی و قضایی خصوصاً شورای نگهبان قانون اساسی و نیز قضات مراجع
قضایی است ،از منظر منطق حقوقی و ارزش رسانهها در جهان امروز بهتر آن است که
نهادهای مذکور در آرا و تصمیمات خویش دیدگاههای گوناگون خبرگان  1358را در
باب رسانهها مورد مداقه و تحلیل قرار داده تا اضافه بر آنکه حقوق رسانهها بازشناسی
میشود ،جایگاه و کارکرد حقوقی و نوین آنها به منصه ظهور برسد.
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