
 

 

  حق پاسخگويي در رسانه

 الملل و حقوق ايران از منظر حقوق بين

  
  2، جواد طباخي ممقاني∗∗∗∗1سيد ياسر ضيايي

  
  طباطبايي، تهران، ايران  عالمه دانشگاهالملل عمومي،  دكتري حقوق بين دانشجوي. 1
  طباطبايي، تهران، ايران عالمه دانشگاه ،سياسي علوم دكتري دانشجوي. 2
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  چكيده
آزادي اطالعات و حق دسترسي به : د شدحق پاسخگويي براي ايجاد تعادل ميان دو ارزش ايجا

اي  كننده شده و گمراه ها ممكن است خواسته يا ناخواسته اطالعات تحريف رسانه. صحيح اطالعات
اشخاص متضرر از اطالعات نادرست . منتشر كنند و متعاقباً منافع مشروع ديگران را به خطر بيندازند

هاي حقوقي موجود در اين  توانند با توجه به ظرفيت ها براي اصالح اظهارات منتشر شده مي در رسانه
ها و اشخاص  الملل متضمن سازوكارهايي هستند تا دولت حقوق داخلي و حقوق بين. زمينه اقدام كنند

  .خصوصي بتوانند مسؤوليت رسانه مستقل يا دولتي را به استناد حق پاسخگويي مطرح سازند
المللي تصحيح نپيوسته است، اما براساس  ق بينجمهوري اسالمي ايران هرچند به كنوانسيون ح

توانند در  ها  مي قوانين فعلي ايران، اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي اعم از افراد و دولت
نظام حقوقي حاكم بر حق . برابر مطبوعات، راديو و تلويزيون به حق پاسخگويي استناد كنند

المللي مختلف را مد نظر قرار   شده در اسناد ملي و بينپاسخگويي در ايران، اكثر شروط در نظر گرفته
ها   تواند  شامل دولت داده و حق پاسخگويي را صريحاً به اشخاص حقوقي نيز اعطا كرده است كه مي

 .نيز بشود
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   مقدمه.1
هاي نوين با توجه جامعه جهاني به حقوق بشر، موجب طرح اين  ن شدن ظهور رسانهمقار

كه » حق دسترسي به اطالعات«اند تحت عنوان  ها واجد حق نويني شده ايده شد كه انسان
ها در زماني كوتاه  توسعه كمي و كيفي اين رسانه. شود هاي گروهي محقق مي توسط رسانه

تر شده،  ها بيش  به اطالعات ارائه شده از سوي رسانهها موجب شد تا وابستگي انسان
ها چه دولتي باشند و  رسانه. هاي خود را مبتني بر اين اطالعات كنند گيري بسياري از تصميم

در . زنند چه خصوصي، بعضاً در راستاي منافع خود دست به تحريف اخبار و واقعيات مي
 اهداف پيدا و پنهان خود سوء استفاده ها از حق آزادي اطالعات در راستاي واقع، رسانه

به همين دليل برخي معتقدند . كنند كرده، به ارسال اخبار مجعول و اظهارات نادرست اقدام مي
كه الزم است قيدي به حق دسترسي به اطالعات اضافه شود تا جريان صحيح اطالعات را 

  .مده استسخن به ميان آ» حق دسترسي به اطالعات صحيح«لذا از . تضمين كند
 1ها كننده عليه اشخاص خصوصي و عمومي، از جمله دولت انتشار اطالعات نادرست و گمراه

تواند ناقض چنين حقي باشد، واجد پيامدهاي نامطلوبي در زيست اجتماعي ملي و  كه مي ضمن آن
حق «ديده، سازوكار  به همين دليل الزم است به دنبال اعتراض شخص زيان. المللي است بين
عنوان يك حق اساسي و امكان انتشار اطالعات  اهميت اين حق به. به جريان بيفتد» خگوييپاس

هاي فراملي موجب شده است تا حق پاسخگويي مورد توجه اسناد و رويه  نادرست از رسانه
ضمن بررسي سازوكارهاي شكلي و ماهوي حق پاسخگويي در حقوق . المللي هم قرار گيرد بين
  . آن با نظام حق پاسخگويي در حقوق ايران خواهيم پرداختالملل به مقايسه بين

  

   تعريف حق پاسخگويي.2
انتشار خبر نادرست و ايجاد حق پاسخگويي براي :  مبتني بر دو بخش است2حق پاسخگويي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امري فراملي، هاي نهرسا و غيردولتي و دولتي هاي سازمان سوي از ها دولت عليه كننده گمراه و نادرست اطالعات انتشار. 1
 بشردوستانه، حقوق بشر، حقوق چون موضوعاتي قبال در مربوط دولت وجهه كاهش در تواند مي بعضاً كه است داراي سابقه

 عليه نادرست اطالعاتي بر مبتني كه اي رسانه اخبار از برخي. باشد داشته بسزايي تأثير گذاري سرمايه براي امنيت و تروريسم
 جنگ در آمريكا نظامي نيروي ،)1990 (رساند قتل به بيمارستان در را كويتي كودكان عراق، دولت: از بارتندع بودند ها دولت
 خليج در مريكاييآ بازجويان ،)2003 (است جمعي كشتار هاي سالح واجد عراق ،)1998 (كرد استفاده اعصاب گازهاي از ويتنام

 شهروندان ايران ،)2007 (باال است بسيار بوليوي در نوجوانان ومير مرگ رآما ،)2005 (كردند احترامي بي قرآن به گوانتانامو
  .]135 ص ،1) [2006 (كرد شخصيت تمايز عالمت الصاق به ملزم را غيرايراني

2. right of reply 
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باشد و چه شخص ) اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي(ذينفع؛ چه ذينفع شخص خصوصي 
المللي بنا به فراخور خود ابعادي از  اسناد بين). لملليا هاي بين اعم از دولت و سازمان(عمومي 

  .اند حق پاسخگويي را تعريف و تشريح كرده
هر «: دارد يي حقوق بشر در تعريف حق پاسخگويي بيان ميآمريكا كنوانسيون 14ماده 

يافته و  هاي نادرست يا مجرمانه كه توسط يك رسانه نظام شخص متضرر از بيانات و ايده
 طور عمومي انتشار يافته است، حق پاسخگويي يا تصحيح با استفاده از همان قانوني، به

يي حقوق بشر دو قاعده تفسيري آمريكاديوان . »رسانه را تحت همان شرايط خواهد داشت
اوالً اين مقرره بايد در معناي : دارد يي حقوق بشر بيان ميآمريكا كنوانسيون 14براي ماده 

 شود و ثانياً در پرتو هدف اين كنوانسيون تفسير گردد كه نيت تفسير متداول و با حسن
هاي افراد، نه اعطاي اختيار به دولت براي اين منظور  عبارت است از شناسايي حقوق و آزادي

حق پاسخگويي در فضاي « طرح كميته وزيران شوراي اروپا درخصوص 1ماده ]. 2[
امكان واكنش «: ن تعريف كرده است نيز حق پاسخگويي را چني2004 مورخ 1»هاي نوين رسانه

اند و  ها منتشر شده به هرگونه اطالعاتي كه شامل حقايق نادرست هستند و از سوي رسانه
  2.»اند  حقوق شخصي را تحت تأثير قرار داده

 2پردازد، اما در ماده   صريحاً به تعريف اين حق نمي3»المللي تصحيح كنوانسيون حق بين«
اردي كه يك دولت عضو مدعي آن است كه انتشار يك خبر از يك در مو«كند كه  بيان مي

هاي خبري متعلق به دولت  دولت عضو به دولت عضو ديگر از طريق خبرنگاران يا آژانس
ها يا جايگاه و  عضو يا غيرعضو كنوانسيون، مستعد لطمه به روابط آن دولت با ساير دولت

طور كه واضح است   همان4.افتد ان ميحق پاسخگويي به جري» شخصيت اتباع آن دولت باشد
ها نظر دارد و حق پاسخگويي براي  اين كنوانسيون تنها به جنبه حق پاسخگويي براي دولت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Draft Recommendation of The Committee of Ministers To Member States on The Right of Reply in the 

New Media Environment 
 كه )Wagner( مانند قانون واگنر. هاي ديگري چون روابط كارگر و كارفرما نيز مطرح شده است  حق پاسخگويي در حوزه.2

كه متقابالً حق پاسخگويي به   بدون آن،كارفرما حق دارد در ساعات كاري عليه تجمع كارگران تبليغاتي ترتيب دهد«: دارد بيان مي
  .]1066 ص ،14[ »شودا كارگران اعط

3. Convention on International Right on Correction 

است كه »  نادرستهاي در مقابل انتشار گزارش... حفظ روابط دوستانه ميان افراد«المللي تصحيح،  هدف كنوانسيون حق بين .4
هاي منتشر شده، نادرست و مخرب باشند  كشورها زماني حق پاسخگويي دارند كه گزارش. در مقدمه كنوانسيون ذكر شده است

 مورد نظر اين كنوانسيون با توجه به هدف و موضوع هاي رسد گزارش به نظر مي. دنزنب لطمهويا به روابط با ساير كشورها 
 .]118 ص ،1[ است كه به طور كلي موجب لطمه به روابط دوستانه بين افراد شود هايي  گزارش،كنوانسيون
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  .الملل، از جمله افراد را از حوزه شمول خود خارج كرده است ساير اتباع حقوق بين
نتشار اطالعات حق ا« و 1»حق تصحيح«حق پاسخگويي معموالً در كنار مفاهيمي ديگر مانند 

هايي  مربوط به اصالح گزارش  در حالي كه حق پاسخگويي3.گيرد  مورد استفاده قرار مي2»تكميلي
كه اين  نظر از اين شود، صرف است كه به آبرو، شخصيت و حريم خصوصي اشخاص مربوط مي

ات ها منطبق با واقعيت باشند ويا خير، حق تصحيح تنها در مواردي مطرح است كه اثب گزارش
شود واقعيت جز آن چيزي است كه منتشر شده است و لذا واقعيتي عيني براي تصحيح گزارش 

 يك جريان در كه شخصي هويت حق انتشار اطالعات تكميلي اگر  براساس4.شود ارائه مي
 باشد، شناسايي قابل شخص آن كه شود فاش رسانه سوي از نحوي به است قضايي رسيدگي

  .كند منتشر را قضايي رسيدگي نهايي نتيجه بخواهد رسانه از كه داشت خواهد را حق اين وي
  

  نظرهاي موافق و مخالف: حق پاسخگويي. 3
، »حق دسترسي به اطالعات«: حق پاسخگويي در نگاه اول، با چند حق بشري در تعارض است

وق  اما اوالً بايد توجه داشت كه اين حقوق از حق5.»حق آزادي مطبوعات«و » حق آزادي بيان«
شوند؛  محقق مي) عدم مداخله دولت(شوند كه با ترك فعل دولت  نسل اول بشري محسوب مي

اما براي تضمين اجراي حق پاسخگويي، همچون حقوق نسل دوم بشري، نياز به مداخله 
ثانياً در صورتي كه يك رسانه مستقل نبوده، بلكه دولتي . فعاالنه دولت در آن وجود دارد

شود  عنوان امتيازي براي شهروندان در برابر حاكميت محسوب مي هباشد، حق پاسخگويي ب
اند در  المللي اذعان داشته بسياري از حقوقدانان بين. كه خود امري حقوق بشري خواهد بود

مواردي كه رسانه دولتي بوده و قرباني اطالعات نادرست نيز دولتي ديگر، براي جلوگيري از 
  ].3[يي سازوكار مفيدي خواهد بود المللي، حق پاسخگو يك اختالف بين

تواند مانع از جريان آزاد  ترين انتقاد به حق پاسخگويي اين است كه اين حق مي بزرگ
حق پاسخگويي به علت محدود كردن آزادي بيان مورد . اطالعات و توسعه آزادي بيان شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. right of correction 

2. right of supplementary information 
حق : دكرتوان اخبار انتشار يافته را اصالح   در قوانين اسلواكي سه تأسيس حقوقي وجود دارد كه بر اساس آن مي.3

  .]11 ص ،18[ي اطالعات تكلميلانتشارپاسخگويي، حق تصحيح و حق 
رسد اين كنوانسيون مفهوم   اما به نظر مي،استفاده كرده» حيحتص«المللي تصحيح از عبارت   هرچند كنوانسيون حق بين.4

  . يكسان تلقي كرده است،تصحيح را با مفهوم پاسخ
 .]1019 ص ،9[ گيرند  گفته شده است كه حق پاسخگويي و حق دسترسي به رسانه در مقابل يكديگر قرار مي.5



 1390، زمستان 4، شماره 15هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

 

 61

كند كه  رساني مي العهاي خبري را ملزم به تعلل و تأمل در اط انتقاد قرارگرفته؛ چرا كه رسانه
دارد كه  در همين راستا، ديوان اروپايي حقوق بشر اذعان مي]. 4[اي است  اقدامي غيرحرفه

هاي خبري و مانع از  تواند منجر به سانسور رسانه تضمين صحت محتواي اظهارنظرها مي«
 ييآمريكا كميسيون 2003در سال ]. 5[» گفتگوهاي سياسي مبتني بر اعتقادات شخصي شود

 به بررسي 1»آزادي مطبوعات«و » حق پاسخگويي«حقوق بشر نيز درخصوص تعارض ميان 
اين كميسيون در حل تعارض ميان حق پاسخگويي و آزادي مطبوعات چنين بيان . نشست
درخواست اعمال حق پاسخگويي بايد مورد موشكافي دقيق قرار گيرد تا موجب لطمه «: داشت

يي حقوق بشر به طور تلويحي به شرايط دقيق و آمريكاون كميسي]. 4[» به آزادي بيان نشود
متعدد اعمال حق پاسخگويي اشاره دارد تا اين حق به جاي جلوگيري از انتشار بيانات 

  . ها نشود نادرست، تبديل به ابزاري براي مداخله در كارويژه رسانه
تاليزوري در عنوان كا تواند به در نفي اين نگرش، گفته شده است كه حق پاسخگويي مي

بازاري از «آفريني كند و به عبارت ديگر به ايجاد مفهوم  تقويت گفتمان آزادي بيان نقش
تر و مباحثات  هاي بيش  يكي از اهداف حق پاسخگويي، ترويج ايده2.جامه عمل بپوشاند» ها ايده

ر هدف با اين حال، اگ]. 6[تر و در نتيجه، ترويج و تقويت آزادي بيان است  اي سياسي حرفه
صرفاً تقويت آزادي بيان باشد، حق پاسخگويي براي اين امر كافي نيست و به طور مثال بايد 

حق ]. 1065، ص 7[شد  به گروه اقليتي كه ناديده گرفته شده است نيز حق پاسخگويي داده مي
كننده آزادي بيان و در حقوق عرفي  عنوان ترويج پاسخگويي در رويه قضايي حقوق نوشته به

در حقوق عرفي، اين عقيده ]. 145، ص 8[شود  نوان مانعي در برابر آزادي بيان تلقي ميع به
  ].1050، ص 9[وجود دارد كه در جوامع دموكراتيك، نيازي به وجود چنين حقي نيست 

اي، دو  هاي ماهواره ها از طريق برنامه در ارتباط با ارائه اطالعات نادرست عليه دولت
 و انگلستان مطرح گرديده، اين است آمريكانظريه اول كه از سوي . تنظريه كلي ارائه شده اس

نظريه دوم كه از سوي ]. 10[تر شود  تر و آزادانه كه دسترسي افراد به اطالعات بايد گسترده
ها در محدود كردن اظهارات  اتحاد جماهير شوروي سابق دنبال شد مبتني بر تعهد دولت

اين نظر به نوعي به سانسور قانوني در دوران صلح . ]11[نادرست و مجازات متخلفان بود 
حلي است كه از  حل بينابين براي اين دو ديدگاه افراطي، راه اما راه]. 141، ص 12[اشاره دارد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. freedom of the press 
 بلكه ،بوده استنتنها در تعارض با آزادي بيان  ي نشان داده است كه حق پاسخگويي نهتجربه كشورهاي اروپايبه طور مثال  .2

  .]1063 ص ،9 [موجب تقويت آزادي اطالعات شده است
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سوي كنوانسيون حق تصحيح مورد پذيرش قرار گرفته كه عبارت است از جريان آزاد 
نديده از طريق همان رسانه ويا اطالعات و امكان اصالح و تصحيح آن از سوي دولت زيا

كنندگان كنوانسيون  تهيه. المللي كه در اختيار دبيركل سازمان ملل قرار دارد هاي بين رسانه
حق تصحيح، بر اين عقيده بودند كه مقررات مربوط به حق پاسخگويي روش خوبي براي 

  ].1017، ص 9[اي است  اي فعاالن رسانه طرح مسؤوليت حرفه
اطالعات صحيح و حق ارباب رسانه  ايد اقرار كرد كه هرچند حق دريافتبه طور خالصه ب

 منافع از اي اي رسانه، مانند سرعت عمل در انتقال اطالعات، مجموعه در حفظ معيارهاي حرفه
، 13[است  منافع تضاد اين براي مناسبي حل راه حق پاسخگويي كند، اما مي ايجاد را متضاد
و » حق آزادي خبرنگاران رسانه«پاسخگويي توازني ميان  به عبارتي ديگر، حق .]551ص 

  ]. 1020، ص 9[سازد  برقرار مي» حق افراد در دريافت و انتشار اطالعات صحيح«
  

  شروط حق پاسخگويي. 4
المللي، معاهدات  اي و بين المللي، مانند قوانين داخلي، رويه قضايي ملي، منطقه اسناد ملي و بين

اند كه  المللي، شرايطي را براي اعمال حق پاسخگويي اعالم كرده اي بينه المللي و قطعنامه بين
  . ها مشتركند بسياري از آن

  

  شرايط ادعاي حق پاسخگويي. 4-1
اولين شرط الزم براي ادعاي حق پاسخگويي عبارت است از نادرست بودن اظهارات منتشرشده 

اما اين شرط با . شوددر يك رسانه كه موجب نقض حقوق شخص، اشخاص ويا دولتي خاص 
در حالي كه آلمان حق پاسخگويي را تنها درخصوص . هاي متفاوتي مواجه بوده است برداشت

نيز اين حق را » اظهار عقايد«، فرانسه درخصوص )رويكرد مضيق(پذيرفته است » وقايع عيني«
ين راستا در هم]. 887، ص 14) [رويكرد موسع(پذيرفته تا شخص بتواند از منظر خود پاسخ دهد 

الزم است حق «يي حقوق بشر با اتخاذ رويكرد آلماني تأكيد كرده است كه آمريكاكميسيون 
 4 و نظرها3 محدود شود و بيان عقايد2 و اطالعاتي با ماهيت واقعي1پاسخگويي تنها به بيان حقايق

 تنها  طرح شوراي اروپايي نيز حق پاسخگويي را2ماده ]. 1025، ص 9[» از شمول آن خارج گردد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. statements of facts 

2. information of a factual nature 
3. expression of opinion 
4. commentary 



 1390، زمستان 4، شماره 15هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

 

 63

المللي تصحيح، صريحاً   كنوانسيون حق بين2.ها  دانسته است، نه نگرش1ناظر بر اشتباهات واقعي
يكي از دو رويكرد موسع يا مضيق درخصوص محتواي اظهارات منتشر شده را اتخاذ نكرده 

يق  استفاده شده كه بيانگر رويكرد مض3»وقايع« اين كنوانسيون از عبارت 3 و 2است، اما در ماده 
  .اي ميان دو دولت است اين كنوانسيون به حق پاسخگويي در اختالفات رسانه

ها است  درخصوص محتواي اظهارات منتشر شده كه متضاد با منافع اشخاص و دولت
ها حق اصالح و پاسخ را تنها در  به طور مثال، بسياري از دولت. نيز شرايطي وجود دارد
 اشخاص مورد تجاوز قرار گرفته ويا ادعاهاي 5 و عزت4دانند كه آبرو مواردي قابل اعمال مي

 بر اين اساس الزم است مدعي بتواند نفع واقعي و مشروع خود 7. مطرح شده باشد6اساس بي
رسد كه مشروع بودن منافع  به نظر مي. را در ارتباط با اظهارت منتشر شده اثبات كند

كه اظهار نادرستي كه به   آنها  نيز موجه باشد؛ چه درخصوص حق پاسخگويي براي دولت
به . تواند مبنايي براي مطالبه حق پاسخگويي باشد يك دولت لطمه بزند نمي» نامشروع«منافع 

هاي يكجانبه و  المللي در اعمال تحريم اي از عدم همكاري جامعه بين طور مثال، اگر رسانه
تحريم فراسرزميني  عليه ايران خبر دهد، در صورتي كه آمريكافراسرزميني اياالت متحد 

  .تواند مدعي حق پاسخگويي شود  نميآمريكاالملل تلقي شود،  مغاير با حقوق بين
  

  شرايط پاسخ ارائه شده. 4-2
شود تا  زماني كه پاسخ و اصالحيه از سوي شخص زيانديده به رسانه مربوط ارائه مي

براي پاسخ در شروط مختلفي . گردد منتشر شود، مسئله شرايط پاسخ ارائه شده مطرح مي
  :ها را به چهار دسته تقسيم كرد توان آن المللي ذكر شده كه مي اسناد بين
ها بيان  طرح شوراي اروپا و قوانين داخلي بسياري از دولت: شرط كمي پاسخ) اول
  .اند كه پاسخ ارائه شده نبايد بيش از حد طوالني باشد داشته

ه تصحيح حقايق مورد اختالف محدود الزم است كه پاسخ تنها ب: شرط كيفي پاسخ) دوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. factual inaccuracies  
2. opinions 
3. facts 

4. reputation 

5. honour 
6. unfounded allegation 

و ) مطلب منتشر شده(مطبوعات در موارد ذيل از حق تصحيح  «:دارد  قانون اساسي تركيه بيان مي32 به طور مثال اصل .7
مغاير با واقعيت مربوط چنانچه مطالبى را .2 ؛چنانچه به حيثيت و آبروى شخصى تعرض كرده باشند.1: برخوردارند گويى  پاسخ

 .»...به خودشان منتشر كرده باشند
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  .اي براي اظهارنظر در موضوعات مختلف تبديل نشود شود و حق پاسخگويي به وسيله
يكي از مزاياي حق پاسخگويي، جبران خسارت سريع : مرور زمان حق پاسخگويي) سوم

به ها مدت زمان محدودي را براي مطال و مؤثر آن است و لذا معموالً قوانين مطبوعات دولت
   1.اند حق پاسخگويي در نظر گرفته

اصالحيه و پاسخ به » ارسال واقعي«ها شروطي مانند  در برخي دولت: ساير شروط) چهارم
همچنين كنوانسيون اروپايي درخصوص ]. 888، ص 14[سردبير مسؤول نيز ذكر شده است 

تشر شده، ارائه شده هايي را كه به زباني غير از زبان اظهارات من هاي فرامرزي، پاسخ تلويزيون
  .داند باشند خارج از شمول تعهدات كنوانسيون مي

  

  شرايط انتشار پاسخ . 4-3
هرچند مقررات ملي و . رسانه نيز در انتشار اصالحيه و پاسخ، ملزم به رعايت شروطي است

ئه تواند پاسخ ارا اند كه آيا سردبير خبرگزاري مربوط مي تر به اين نكته پرداخته المللي كم بين
توان به قوانين اتريش،  شده را مورد جرح و تعديل قرار دهد يا خير، اما از روي نمونه مي

آلمان، يونان و ژاپن اشاره كرد كه صريحاً انعكاس اصالحيه را بدون هيچ دستكاري و 
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز بيان كرده است كه ]. 889، ص 14[اند  سانسور الزامي دانسته

كند كه براساس آن الزم است  هاي خبري اعمال مي ، تكليفي بر رسانهحق پاسخگويي
  ].1026، ص 9[صالحديد دبيران خبر براي انتشار نظرهاي افراد مختلف محدود شود 

اي دريافت نكند و پاسخ ارائه شده را  عالوه بر اين، رسانه ملزم است براي انتشار پاسخ، هزينه
. منتشر سازد) مانند زمان برنامه و مديريت كيفي برنامه (با همان شرايط كيفي اظهارات نادرست

 طرح شوراي اروپا تأكيد كرده است الزم است انتشار پاسخ تا جايي كه ممكن است با 4ماده 
انتشار پاسخ در اسرع وقت نيز از . اند  باشد كه اطالعات نادرست داشته2همان برجستگي كيفي

  3.ديگر شروط مطرح شده است
روپا درخصوص حق پاسخگويي، شرايط ديگري را نيز براي انتشار پاسخ بيان طرح شوراي ا

دهنده منتشر شود و در  المقدور وسايل ارتباط با شخص پاسخ كه نام و حتي كرده است، مانند اين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به طور مثال قوانين مجارستان، يوگسالوي و يونان مدت زمان يك ماه از زمان انتشار مطلب را براي مطالبه اين حق در نظر . 1
 دو ماه و ،در اتريشاين زمان . ستاما يونان براي افرادي كه خارج از دولت باشند اين زمان را سه ماه در نظر گرفته ا. اند گرفته

  .]888 ص ،14[  يك سال است،در فرانسه و نروژ
2. same prominence 

 شايد به اين دليل كه ورود ؛در رويه قضايي كره جنوبي، تجديدنظر در حكم دادگاه مبني بر انتشار پاسخ پذيرفته نشده است. 3
 .]70 ص ،17[ تواند اين حق را از حيز انتفاع بيندازد  ميدعواي حق پاسخگويي در يك زنجيره طوالني مدت دادگاهي
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صورت موجود بودن برنامه متضمن اظهارات نادرست در آرشيو رسانه، الزم است كه رسانه 
. باطي برقرار كند تا توجه مخاطب به اظهارات نادرست قبلي را جلب كندميان دو نظر ارائه شده ارت
دهد كه از پذيرش پاسخ به پاسخ ارائه شده خودداري كند تا   اختيار مي اين طرح همچنين به رسانه

  .اي پايان دهد دهي در نقطه به اين سلسله نامتناهي پاسخ
  

  استثنائات حق پاسخگويي. 5
ها را در مواردي ملزم به اعمال حق  در زمينه حق پاسخگويي، رسانهالمللي موجود  اسناد بين

در جايي كه اظهارات منتشر شده از سوي شخص ) 1: به طور مثال. دانند پاسخگويي نمي
 و قانون 1در جايي كه اظهارات منتشر شده، مطابق با رويه عمومي) 2ذينفع تأييد شده باشد؛ 

در جايي ) 4ده مطابق با منافع مشروع جمعي باشد؛ در جايي كه اظهارات منتشر ش) 3باشد؛ 
اگر پاسخ ) 5كه اظهارات منتشر شده نظري منصفانه و انتقادي بر يك واقعيت تلقي شود؛ 

اگر پاسخ ارائه شده منافع قانوني شخص ) 6ارائه شده متضمن جرمي قابل مجازات باشد؛ 
) 8؛ ]15[ر پاسخ دادن را نشان دهد اگر شاكي نتواند منافع واقعي خود د) 7ثالث را نقض كند؛ 

اگر اطالعات مورد اختالف، بخشي از يك گزارش صحيح از سوي نهادهاي عمومي، مانند 
  ].16[پارلمان و دادگاه در جلسات عمومي باشد 

كند؛ مانند قوانين  ها نيز استثنائات ديگري را بر حق پاسخگويي اعمال مي رويه قانوني برخي دولت
 پاسخگويي را در مواردي كه تصحيح با هدف تبليغات تجاري ويا شامل حقايق كره جنوبي كه حق

قوانين اين دولت همچنين حق پاسخگويي را در موارد ]. 1053، ص 9[داند  متناقض باشد قابل اعمال نمي
  طرح شوراي اروپا درخصوص حق 2.داند نقض حقوق مالكيت فكري و سرقت ادبي قابل اعمال نمي

  .داند  اشتباه نام افراد را نيز لزوماً موجب ايجاد حق پاسخگويي نميپاسخگويي، تلفظ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي تلويزيوني  مدير يكي از شبكه. دكراي در بليز اشاره  توان به قضيه نظر عمومي مي درخصوص مفهوم رويه عمومي و اتفاق. 1
 يك ،د تا به وي اجازه دهد هر ماهركبليز كه رهبر يكي از احزاب مخالف دولت بليز بود از سازمان راديو و تلويزيون بليز درخواست 
سازمان راديو و تلويزيون بليز . دكنبرنامه نيم ساعته درخصوص پاسخ به شبهات اقتصادي مطرح شده از سوي دولت تهيه و پخش 

ليز دادگاه تجديدنظر ب. دكر تنها تبليغات سياسي حزب مربوط است رد ،هاي پيشنهادي اين درخواست را به اين استناد كه برنامه
مربوط به  يا توضيحاتواطالعات «حق پاسخگويي براي احزاب سياسي در مواردي كه بنا بر  كه گفتادعاي سازمان را نپذيرفت و 

درخصوص آن توضيحات » نظر عمومي اتفاق«كه   مگر اين،باشد رسانه ملزم به پاسخگويي است» المللي وقايع با اهميت ملي و بين
 .]58-57ص ،2[ كند راي پاسخ ايجاد نميوجود داشته باشد كه حقي را ب

منظور در جايي است كه خوانده اثر ثبت شده خواهان را با تغييراتي منتشر كرده است كه موجب صدمه به آبروي وي شده . 2
 ..]71 ص ،17[ شود كه متفاوت از حق پاسخگويي است  مياجرا قوانين ديگري ،در اين موارد. است
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  المللي  حق پاسخگويي و حقوق مسؤوليت بين. 6
اي است كه اظهارات  اولين نهاد مسؤول در برابر ادعاي انتشار اظهارات نادرست، رسانه

صوص حق ها درخ به همين دليل، بسياري از رسانه. اند نادرست از طريق آن منتشر شده
اما ممكن است كه رسانه از اجراي حق ]. 71، ص 17[اند  پاسخگويي دست به خودانتظامي زده

پاسخگويي اشخاص خصوصي ويا دولت اجتناب كند كه در آن صورت، موضوع رجوع به 
  .شود مراجع ذيصالح براي جبران خسارت مطرح مي

  

  شخص خصوصي عليه رسانه خصوصي. 6-1
 خصوصي عليه يك رسانه خصوصي، تنها در نظام حقوقي طرح دعوا از سوي يك شخص

 به 1.انگاري كرده باشند هايي امكانپذير است كه عدول از اجراي حق پاسخگويي را جرم دولت
هاي عضو  اي كه متضمن اظهارات نادرست از سرزمين يكي از دولت طور مثال، پخش برنامه

جي است، به خواهان حق كنوانسيون اروپايي حقوق بشر عليه يك شخص خصوصي خار
.  ديوان اروپايي حقوق بشر در اين ديوان طرح دعوا كند2دهد تا به استناد صالحيت محلي مي

 طرح شوراي اروپايي درخصوص حق پاسخگويي نيز تابعيت مدعي را مؤثر در پذيرش 1ماده 
يي، ها براي رسيدگي به دعاوي مربوط به حق پاسخگو برخي دولت. داند صالحيت قضايي نمي

 بايد توجه داشت كه اظهارات منتشر شده نبايد از مصاديق 3.اند االجل نيز تعيين كرده ضرب
جرائم ديگر مانند توهين و تهمت محسوب شود كه در اين صورت، سازوكار رسيدگي به آن 

در كنار رسيدگي كيفري، برخي . متفاوت از رسيدگي به تخلف از حق پاسخگويي خواهد بود
اند و رسانه را عالوه بر الزام به اجراي حق  ه حقوقي اين موضوع نيز غافل نبودهها از جنب دولت

  4.اند هاي دادرسي او ملزم كرده پاسخگويي، به جبران خسارات مستقيم به مدعي و نيز هزينه
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اي حق پاسخگويي خصوصاً در مواردي كه با يك رسانه فراملي مواجه باشيم، در قوانين داخلي با مشكالتي انگاري تخلف از اجر  جرم.1
 اما اجراي آن عمالً تنها در ؛به طور مثال هرچند طرح دعوا عليه تخلف يك رسانه فراملي در محاكم مختلفي قابل طرح است. ست ارو روبه

  .]146 ص ،1[ ل اقدام متقابل هستند امكان پيگيري داردمحاكم كشورهاي دوست ويا كشورهايي كه مشمو
2. ratione loci 

تا درخصوص دعواي مربوط به حق پاسخگويي شده قوانين فرانسه يك ماه به دادگاه مهلت داده به طور مثال در  .3
 .]890 ص ،14[د ان  ساعت فرصت داده24در اين مورد د و قوانين اتريش كنگيري  متصمي

   .]51-50ص  ،19[  نگاه كنيد به قوانين نيوزلند براي مثال.4
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  شخص خصوصي عليه رسانه دولتي. 6-2
هاي حقوقي  مطرح دعوا از سوي يك شخص خصوصي عليه يك رسانه دولتي، تنها در آن نظا

 اما در عصر حاضر كه 1.امكانپذير است كه امكان طرح دعوا عليه دولت وجود داشته باشد
ها را مستقل معرفي  ها  سعي دارند در پوشش تفسير موسع از آزادي اطالعات، رسانه دولت

، 1[تر مؤثر است  ها به خود را به حداقل برسانند، تأسي به اين روش كم كنند و وابستگي آن
دهد تا در   طرح شوراي اروپا درخصوص حق پاسخگويي، به مدعي اجازه مي8ماده ]. 89 ص

شايد . صورت اعتراض به عملكرد رسانه در قبال حق پاسخگويي، به نهاد داوري رجوع كند
هاي كامل حمايت اشخاص حقوقي در برابر رسانه دولتي در نظام حقوقي  يكي از نمونه
مان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، ناظر بر حق  اساسنامه ساز30داخلي، ماده 

  .پاسخگويي در رسانه ملي ايران است كه در بخش بعد به آن اشاره شده است
  

  دولت عليه رسانه خصوصي. 6-3
المللي  تواند از طريق سازوكارهاي داخلي ويا بين دولتي كه مدعي حق پاسخگويي است مي

تواند به سلب مصونيت  ت در محاكم داخلي خارجي ميجا كه حضور يك دول از آن. اقدام كند
كه  كنند، مگر آن تر به آن توجه مي ها كم دولت در برابر آن دادگاه منجر شود دولت

رجوع دولت به .  وجود داشته باشد2درخصوص موضوع خاصي، موافقتنامه عمل متقابل
المللي  اكزي بينالمللي عليه يك رسانه خصوصي نيز مستلزم تأسيس مر سازوكارهاي بين

سازمان (و داوري وايپو ) گذاري مرجع حل و فصل اختالفات ناشي از سرمايه(مانند ايكسيد 
تواند عليه يك شخص خصوصي دست به  ها دولت مي است كه در آن) جهاني مالكيت فكري

 المللي غيرقضايي المللي مخابرات، تنها مرجع بين در حال حاضر، اتحاديه بين. طرح دعوا بزند
به نظر . اي را در آن ثبت كنند هاي ماهواره توانند شكايات خود عليه شبكه ها مي است كه دولت

 متوسل شوند و به طور 3دهند به اقدامات متقابل ها در چنين مواردي ترجيح مي رسد دولت مي
ها را  مثال از ورود خبرنگاران رسانه مربوط به كشور خود جلوگيري كنند ويا فعاليت آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. دكرها تأسيس   به طور مثال كره جنوبي كميسيون داوري مطبوعات را براي رسيدگي به اختالفات ناشي از عملكرد رسانه.1
ي با عنوان ا دانمارك نيز دادگاه ويژه .]155 ص ،12[ اي و منافع عمومي است  حل تعارض ميان منافع رسانه،هدف اين كميسيون

 ص ،14[ دكند تا به اختالفات مربوط به همين موضوع رسيدگي كرايجاد ) (Committee for Rectification» كميته تصحيح«
890[.  

2. reciprocity 

3. counter-measure 
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  . سازندمحدود
المللي پاسخ دولت  پيشنهاد شده است كه بهترين روش در چنين حالتي، تسهيل انتشار بين

المللي مانند اينترنت يا شبكه تلويزيوني سازمان ملل متحد است  مدعي از طريق يك رسانه بين
جا  المللي تصحيح بوده است؛ آن اين روش نيز مورد توجه كنوانسيون حق بين]. 155، ص 1[

  .كند مي» هاي در دسترس رسانه«بيركل را ملزم به انتشار اصالحيه و پاسخ از طريق كه د
  

  دولت عليه رسانه دولتي. 6-4
هاي متبوع يا تحت حمايت خود، اظهارات  چنانچه دولتي مدعي شود كه دولتي ديگر از طريق رسانه
. ضيق شكل گرفته استالمللي در معناي م نادرستي را عليه آن منتشر كرده است، يك اختالف بين

كشي قابل تعريف  چنانچه اين اتهام ذيل عناوين مجرمانه ديگري، مانند تحريك به جنگ يا نسل
المللي كيفري و  هاي قراردادي اسنادي، چون اساسنامه ديوان بين توان به ظرفيت باشد مي

المللي  ناما اگر چنين نباشد، يك اختالف بي. كشي توجه كرد كنوانسيون منع و تعقيب نسل
درخصوص حق پاسخگويي در رسانه شكل گرفته كه در حال حاضر تنها اعضاي كنوانسيون حق 

  . المللي دادگستري عليه يكديگر دارند المللي تصحيح، امكان طرح دعوا در ديوان بين بين
المللي برخالف عرصه ملي از  توان گفت كه حق تصحيح در عرصه بين در مجموع مي

» آبرو«ها معتقدند كه موضوع  همچنين برخي دولت.  برخوردار نيستضمانت اجراي قضايي
دهند  از جمله منافع يك دولت است، نه حقوق يك دولت و به همين دليل، ترجيح مي» حيثيت«و 

  ].155، ص 1[اي و جنگ اطالعاتي شوند  در چنين مواردي وارد بازي رقابت رسانه
لي تصحيح به ارسال اصالحيه و پاسخ المل تعهد دولت خوانده در كنوانسيون حق بين

دولت معترض به رسانه متبوع خود، شايد بيانگر اين باشد كه از نظر اين كنوانسيون، 
اما براساس اصول . ها ها است، نه دولت اي با رسانه مسؤوليت نهايي در اختالفات رسانه

، اقدام رسانه به المللي، چنانچه وابستگي يك رسانه به دولت احراز شود حقوق مسؤوليت بين
  1.المللي دولت خواهد بود معناي اقدام دولت و مسؤوليت رسانه به معناي مسؤوليت بين

  

    حق پاسخگويي در حقوق ايران. 7
نظام حقوقي ناظر بر حق پاسخگويي در مطبوعات و حق پاسخگويي در رسانه در حقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  ي دولتالملل الملل براي مسؤوليت بين  طرح مسؤوليت كميسيون حقوق بين11 تا 4 به مواد رجوع كنيددر اين خصوص . 1
  .2001مورخ 
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حات بعدي آن، به  و اصال1364بخش چهارم قانون مطبوعات مورخ . ايران متفاوت است
 تا 23مواد . حمايت از حقوق عمومي و خصوصي اشخاص در برابر مطبوعات پرداخته است

 اين قانون، ضمانت اجراهاي تعدي به حقوق ديگران را مشخص كرده است كه برخي به 35
  .اند جزئيات حق پاسخگويي نيز اشاره كرده

حاكم بر حق پاسخگويي در برخالف نظام حاكم بر حق پاسخگويي در مطبوعات، نظام 
 175 هرچند اصل. هاي اخير مبهم بود تا سال) راديو و تلويزيون(هاي سمعي و بصري  رسانه
 نشر و بيان آزادي ايران، اسالمي جمهوري صدا و سيماي در« :داشته بود مقرر اساسي قانون
تنها حدود اين آزادي   اما نه1؛»...گردد تأمين دولت بايد مصالح و اسالمي موازين رعايت با افكار

مشخص نشده بود، بلكه جزئيات مربوط به ضمانت اجراي اين تكليف نياز به قانونگذاري 
دوره ششم مجلس شوراي اسالمي در نمايندگان براي نخستين بار به همين دليل . مستقل داشت
 با تصويب طرح الحاق يك ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه 9/5/1381جلسه مورخ 
كه چنين كاري را آغاز كردند ) 1362مصوب (سيماي جمهوري اسالمي ايران  و سازمان صدا

 بار مالي و توسعه اختيارات شوراي نظارت بر .رو شد  گانه شوراي نگهبان روبه با ايرادات شش
 ،رفت كه در كنار برخي نكات حقوقي و شرعي ايرادهاي اين طرح به شمار مياز صدا و سيما 

در نظام سرانجام مجمع تشخيص مصلحت  .]108، ص 20 [شد يد نهايي اين طرح ميمانع از تأي
اين طرح را با عنوان  به بررسي اين مصوبه پرداخت و با تغييراتي 1388 خرداد 23جلسه مورخ 

ماده واحده الحاق يك ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري «
  :دارد مصوبه جديد مقرر مي. دكرتأييد » اسالمي ايران

هاي  اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب(هاي پخش شده سازمان  چنانچه در برنامه«
 هاي المللي ويا در اطالعيه هاي محلي، سراسري و بين از شبكه) تصويري و نمايشي ، گوناگون بياني

 واقع نسبت به هر شخص  مطالبي مشتمل بر توهين، افترا يا خالف،صادره از سوي آن سازمان
باشد ويا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف شود، مراحل ذيل براي ) اعم از حقيقي يا حقوقي(

  :احقاق حق طي خواهد شد
سازمان .  به سازمان صدا و سيما منعكس نمايدتواند اعتراض خود را كتباً ـ مدعي مي

را به صورت عادالنه،  ساعت پاسخ وي 24و سيما در صورت قبول اعتراض، ظرف  صدا
تر نباشد، در همان برنامه و ساعت و در  حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كم

  ....همان شبكه به طور رايگان پخش نمايد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .]336-225 ص ،21[ رجوع كنيد بههاي اخالقي حاكم بر رسانه ملي   براي مالحظه محدوديت.1
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اي را كه  ـ اگر سازمان عالوه بر پخش اين پاسخ، مطالب يا توضيحات دوباره1تبصره 
پخش . نمايد، ذينفع حق پاسخگويي مجدد داردمتضمن توهين، افترا يا توهين باشد پخش 

   .قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم عدم پخش است
ـ مصوبه مذكور مانع از پيگيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از 2 تبصره

  .»طريق دادگاه نخواهد بود
 كميسيون به تصويب »ويزيونتل در انتخاباتي مناظرات برگزاري بر حاكم قواعد«پيش از اين، 

تبليغات وزارت كشور رسيد كه در آن، امكان پاسخ نامزد غايب به انتقادات ديگر نامزدها  بررسي
 بايد طرفين مناظره، در «:دارد مي بيان مقررات اين 7 بند. از وي به همان مدت زمان پذيرفته شد

 نقد صورت در و نمايند خودداري بغاي نامزدهاي نقد از و كرده نقد را يكديگر عملكرد و نظرات
 نامزد كه دهد مي تذكر نكرد مجري رعايت نامزد اگر و داده تذكر مجري غايب، نامزدهاي عملكرد
 تخلف، تكرار صورت در و نمايد مطرح صدا و سيما در را خود جوابيه داشت خواهد حق غايب
 و كرده ارائه سيما و صدا به شده نقد وقت ميزان همان به را خود جوابيه تواند  ميغايب نامزد

تعميم » انتقاد«اين مصوبه قلمرو حق پاسخگويي را به . »باشد مي آن پخش به مكلف صدا و سيما
 تأكيد مصوبه مجمع بر مفاهمي 1.داده كه برخالف رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام است

اسخگويي در نظام چون توهين، افترا، خالف واقع و تحريف اظهارات، بيانگر آن است كه حق پ
المللي تصحيح  حقوقي ايران از رويكرد حقوق آلمان، طرح شوراي اروپا و كنوانسيون حق بين

» وقايع عيني«شود و به  ها، نظرها و بيان عقايد نمي تبعيت كرده است كه اين حق شامل نگرش
يي مورد گردد؛ در حالي كه مصوبه كميسيون بررسي تبليغات كه به نظام حق پاسخگو محدود مي

  2.شود نظر مجمع تخصيص زده است، به حوزه بيان عقايد نيز مربوط مي
پاسخ «در نظام حق پاسخگويي تعيين شده از سوي مجمع تشخيص نظام، شرطي براي 

» انتشار پاسخ«اما در مقابل، شرايط . از جمله شرط كمي يا كيفي ذكر نشده است» شده ارائه
 بر اين اساس، پاسخ منتشر شده بايد از همان شبكه و .از نظر قانونگذار دور نمانده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درگيـر  كه شخصي «:داشت بيان اي  قضيه در كه است آمريكا   دادگاه نظر برخالف جمهوري رياست نامزدهاي براي پاسخگويي حق سازوكار. 1
  .]1066ص  ،21[» دارد] پاسخگويي حق اعمال براي [ارتباطي هاي شبكه از مندي بهره در مردم ساير از ترفرا امكاناتي است انتخاباتي مبارزات

در نظام حقوقي ايران پذيرفته نشده، اما انتشار اطالعات مربوط به » حق انتشار اطالعات تكميلي«الزم به ذكر است كه هرچند . 2
 ايجاد عدم را محاكمه بودن علني از منظور كيفري، امور در دادرسي آيين قانون 188 ماده. هاي قضايي نيز ممنوع شده است رسيدگي

 در. است داشته اعالم غيرمجاز قضايي، رأي شدن قطعي از قبل را ها رسانه در آن انتشار ولي داند؛ مي دادگاه در افراد حضور براي مانع
 و عكس تهيه و فيلمبرداري ويا همگاني هاي رسانه طريق از ادگاهد جريان انتشار است آمده كيفري دادرسي آيين قانون 225 ماده ذيل

. شد خواهد محكوم اسالمي مجازات قانون 648 ماده در مندرج قانوني مجازات به متخلف و ممنوع متهم، مشخصات و هويت افشاي
  .برخوردارند ها رسانه به مربوط قانون درخصوص خاصي موقعيت از كودكان
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 در طرح شوراي 1عادالنه صورت پذيرد كه ترجمان ديگري از مفهوم برجستگي كيفي مشابه
انتشار پاسخ بايد رايگان باشد، در اسرع وقت صورت پذيرد و مورد دستكاري . اروپا است
د دارد و در اين مقرره به آن هاي حقوقي وجو تنها شرطي كه در برخي نظام. قرار نگيرد

ترين  بزرگ. شده براي مخاطب است اشاره نشده، پيوند ميان اظهارات نادرست و پاسخ ارائه
ايراد نظام حق پاسخگويي در نظام حقوقي ايران، عدم توجه قانونگذار به استثنائات اين حق 

ناي اظهارات جا كه رسانه ملي يك رسانه دولتي است اهميت توجه به استث از آن. است
  .شود هاي نهادهاي عمومي دوچندان مي نادرست در گزارش

طور كه اشاره شد نظام حق پاسخگويي در ايران از جهت امكان طرح دعوا از سوي  همان
تواند بستر شكايت  مي» اشخاص حقوقي«اشاره به . اي است نهادهاي عمومي، نظام پيشرفته

برخالف . ه موجب اظهارات نادرست فراهم كندهاي خارجي در رسانه ملي را ب از سوي دولت
 قانون مجازات اسالمي ايران حمايت كيفري خود را 517هاي حقوقي خارجي، ماده  اكثر نظام

ها در برابر توهين نيز توسعه  هاي خارجي و نمايندگان سياسي آن به رؤساي جمهور دولت
بر اين . شود برابر توهين نميداده است؛ هرچند اين حمايت، شامل دولت متبوع اين افراد در 

ايراني در هر جاي جهان، به رئيس جمهور دولت  اي در ايران يا رسانه  اساس، چنانچه رسانه
خارجي يا نماينده سياسي آن كه در خاك جمهوري اسالمي ايران حضور دارد توهين كند، 

ع اين اشخاص شده احتمالي، دولت متبو عالوه بر الزام رسانه ملي به انتشار پاسخ ارائه
   2. قانون مجازات اسالمي بخواهد517تواند مجازات متخلف را براساس ماده  مي

اين پرسش وجود دارد كه مسؤوليت رسانه ملي به خاطر انتشار اظهارات نادرست عليه 
كه مسؤوليت رسانه ملي  شود ويا اين المللي دولت ايران مي دولت ديگر موجب مسؤوليت بين

 بايد توجه داشت كه هرچند به موجب اصل صد و هفتاد  ابل تفكيك است؟از مسؤوليت دولت ق
و پنجم قانون اساسي ايران، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، بخشي از دولت ايران 

الملل، اقدامات   طرح كميسيون حقوق بين4شود و همچنين به موجب ماده  محسوب مي
ت، اما اين مسؤوليت زماني قابل طرح خواهد نهادهاي عمومي دولتي قابل انتساب به دولت اس

جا كه جمهوري اسالمي ايران به  از آن. بود كه تعهدي در اين خصوص براي ايران اثبات شود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. same prominence 

هركس علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو  «:دارد  قانون مجازات اسالمي بيان مي517ماده  .2
كه در آن كشور نيز در مورد   مشروط به اين،شود خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك سال ماه حبس محكوم مي

  .» بشودمتقابلمذكور نسبت به ايران معامله 
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توان چنين تعهدي براي دولت ايران  المللي تصحيح نپيوسته است نمي كنوانسيون حق بين
ملي و احتماالً دولت ايران متصور بود و لذا در چنين حالتي، تنها مسؤوليت داخلي رسانه 

  .مطرح خواهد بود
بايد توجه داشت كه هرچند حق پاسخگويي در نظام حقوقي ايران ذيل حقوق مدني قرار 

هاي جبران خسارات ناشي از اظهارات نادرست،  گيرد، اما مانع از توسل به ديگر روش مي
ي به محاكم كيفري همچنين اين حق مانع از رجوع مدع. مانند پرداخت غرامت نخواهد شد

عنوان جبران   قانون مطبوعات، لغو امتياز نشريه را به30الزم به ذكر است كه ماده . شود نمي
سازي اين  با اين حال، مشابهت. خسارت ديگري در كنار حق پاسخگويي مطرح كرده است

ر اي قابل مقايسه با كا سازوكار براي رسانه ملي از آن جهت كه از نظر سرعت عمل رسانه
  .مطبوعات نيست، قياسي نادرست خواهد بود

  

  گيري نتيجه. 8
ها و حفظ  آزادي بيان رسانه: عنوان پيوند ميان دو ضرورت بوده است حق پاسخگويي به

هاي توليدي  امروزه حتي كشورهايي كه معتقد به نظارت استطالعي بر برنامه. حقوق ديگران
اي  رساني و اقتضائات رسانه حرفه ه سرعت اطالعاند ك ها هستند، اين واقعيت را پذيرفته رسانه

حق پاسخگويي، متضمن حق . كند  كه گاهي منافع مشروع ديگران به خطر بيفتد ايجاب مي
است كه از سوي ديگر، تكليفي » حق دريافت اطالعات صحيح«پيشيني ديگري تحت عنوان 

اكثر . كند ايجاد مي» تعهد به انتشار اطالعات صحيح«هاي جمعي تحت عنوان  براي رسانه
شود به  اسناد حقوقي موجود، حوزه اطالعات صحيحي را كه موجب ايجاد حق پاسخگويي مي

اظهار نظرهاي «اند و شمول اين حق را از مواردي چون  محدود كرده» وقايع عيني«تحريف 
  .اند خارج كرده» انتقادات سياسي«و » شخصي
انين داخلي كشورهاي مختلف طور كه مشاهده شد در حال حاضر تعدد قو همان

توان گفت اين حق از اصول كلي حقوقي  اي است كه مي درخصوص حق پاسخگويي به اندازه
الملل خصوصي است و لذا اشخاص خصوصي متأثر از اظهارات نادرست از  در حقوق بين
توانند در محاكم قضايي كشورهاي مختلفي طرح دعوا كرده،  هاي فراملي مي سوي رسانه

الملل عمومي، تأمل  اما براي پذيرش اين حق در حقوق بين. آن را از آن دولت بخواهنداجراي 
اند،  المللي تصحيح را پذيرفته تري الزم است؛ چه كشورهايي كه مفاد كنوانسيون حق بين بيش
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المللي  گيري يك عرف بين هاي شكل تر از آن هستند كه حتي بتوان تصور كرد جرقه بسيار كم
  . تايجاد شده اس

تواند عالوه بر حفظ منافع مشروع ديگران، در تعاطي آراي متضاد و  حق پاسخگويي مي
طور كه ديوان عالي هند در  همان. درك واقعيت از سوي مخاطب تأثير مثبت داشته باشد

هاي متضاد، هرچند تعدادشان اندك  كند كه نگرش انصاف حكم مي«: اي بيان داشت قضيه
دادگاه . »گيري شخصي خود را ارائه كند د تا مخاطب بتواند نتيجهباشد به مخاطب ارائه گرد

شنوندگان معموالً به اطالعات «: قانون اساسي كره جنوبي نيز در جايي ديگر اعالم داشت
اي حقيقي دست يابند،  توانند به نتيجه هاي خبري وابسته هستند و نمي منتشرشده از رسانه

نظر اين دو دادگاه يادآور آيه شريفه . »را نيز بشنوندكه نظرهاي مخالف ساير افراد  مگر آن
 است كه انتخاب قول احسن را به مخاطب )18زمر،  (»... احسنهتبعوني القول فستمعوني... «

البته نبايد در دستيابي به اين هدف چنان عمل كرد كه دفاع از جريان . واگذار كرده است
  .ن حق پاسخگويي به يك دور باطل بينجامدها و تبديل شد اطالعات به جنجالي شدن برنامه

  

  فهرست منابع. 9
[1] Peled, Elad, «Should States Have A Legal Right to Reputation? Applying The 

Rationales of Defamation Law to the International Arena», Brooklyn journal 

international law, vol. 35, no. 1, 2010. 

[2] The Article 19 Freedom of Expression Handbook, International and 

Comparative Law, Standards and Procedures, 1993, 

available at www.humanrights-observatory.net/revista2/article19.pdf 

[3] http://aceproject.org/ace-en/topics/media-and-elections/mea/mea01/mea01f 

[4] Santana v. Venezuela, Case 453.01, Inter-Am. C.H.R., Report No. 92/03, OEA/ 

Ser.L./V/II.118, doc. 70 rev. 2, 66 (2003). 

available at http://www.cidh.org/annualrep/2003eng/Venezuela.453.01.htm. 

[5] Feldek v. Slovakia, 2001-VII Eur. Ct. H.R. 85, 75. 

[6] N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. (1964) at 270. 

[7] Gardbaum, Stephen, «A Reply to the Right of Reply», The George Washington 

Law Review, vol. 76, 2008. 



  ...حق پاسخگويي در رسانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيايي و همكار ــــسيد ياسر        

 74

  

[8] Whitton, John B., «An International Right of Reply», The American Journal of 

International Law, vol. 44, no. 1, 1950. 

[9] Youm, Kyu Ho, «The Right of Reply and Freedom of the Press: An 

International and Comparative Perspective», The George Washington Law 

Review, vol. 76, 2008. 

[10] UN Conference on Freedom of Information, Report of the U. S. Delegates with 

Related Documents (Department of State Pub. 3150, International Organization 

and Conference III, 5), pp. 2 ff. 

[11] UN Docs. E/856; E/Con. 6/C. 4/18. 

[12] Lee, Jae-Jin, «Freedom of The Press and Right of Reply Under the 

Contemporary Korean Libel Laws: A Comparative Analysis», Ucla Pacific 

Basin Law Journal, 1998. 

[13] Hayes, John, «The Right to Reply: A Conflict of Fundamental Rights», 

Columbia Journal of Law and Social Problems, 2004.  

[14] C. Donnelly, Richard, «The Right of Reply: An Alternative to an Action for 

Libel», Virginia Law Review, vol. 34, no. 8, 1948. 

[15] Draft Recommendation of The Committee of Ministers to Member States on 

the Right of Reply in the New Media Environment, Adopted by the Committee 

of Ministers on 15 December 2004. 

[16] at the 909th meeting of the Ministers' Deputies 

[17] http://aceproject.org/ace-en/topics/media-and-elections/mea/mea٠١/mea٠١f 

[18] Youm, Kyu Ho, «Right of Reply under Korean Press Law: A Statutory and 

Judicial Perspective», The American Journal of Comparative Law, vol. 41, no. 

1, 1993. 

[19] Ondrášik, Branislav, The Slovak Press Law: History and Its Impact on Free 

Media, Institute of Mass Media Communication Faculty of Media, Bratislava 

School of Law, 2010. 

[20] Burrows, John and Cheer, Ursula, Media Law in New Zealand, Oxford 



 1390، زمستان 4، شماره 15هاي حقوق تطبيقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  پژوهش

 

 75

University Press, 1999. 

هاي سمعي و  نظام حقوقي حاكم بر تبليغات انتخاباتي در رسانه محمد امين، ،بهمني ]21[
نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق ارتباطات، دانشكده  ، پايان)راديو و تلويزيون(بصري 

 .1390حقوق و علوم سياسي، دانشگاه عالمه طباطبايي، 

هاي اخالقي حاكم بر پخش در انگلستان و  محدوديت«ه،  فرشت، احمد و جعفري،رنجبر ]22[

 .1383، 40 و 39، ش مجله پژوهش و سنجش، »ايران


	بسم الله
	poshte jeld-Farsi-74-.
	Rahnamaye tadvin maghalleht.Farsi-72-.
	2-fehrest- Farsi-73
	maj-tar-zemestan-nahaey-++++++editor[1]
	barge ashtrack-.
	نهايي چكيده
	14-fehrst latin-.
	Rahnamaye tadvin maghalat..doc-72-.
	-poshte jeld-Latin-73-.



