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تاریخدریافت-6935/66/54:تاریخپذیرش 6934/8/61:


چکیده

اینترنتنقشمهمیدرتأمینحقآزادیبیانداشتهوبارفع مدعدودیتهعایانتاعار،
جستجوودریافتاطالعات،زمینهاستفادهازاینحقبنیادینرافراهمنمودهاست.امروزه
تردیدیوجودنداردکهتوسعهوگسعترشاینترنعتوهمینعینبهعرهمنعدیازفوایعدآن،
هاییاستکهازآنبهعنوانمقرراتگعذارییعادمعیشعود.

نیازمنداتخاذتدابیروسیاست
سایت هایخبرینهتنهاازاینقاعدهکلیمستثنینیستند،بلکهبدلیلنقعشمهمعیکعهدر
عرصهاطالعرسانیوآگاهیبخایبرعهدهدارند،مقرراتگذاریصدیحومطلوببرای
آنهادارایاهمیتمضاعفمی باشد.برهمینمبنعاوبعاتوجعهبعهگسعترشفعالیعترسعانه
مذکوردرایران،درپژوهشحاضرتالششدهتامهمتعریناعالشهعایمقعرراتگعذاری
سایت هایخبریوراهکارهایخروجازوضعیتموجودشناساییوتبیینشود .

واژگان کلیدی :حقوقارتباطات،حقوقاینترنت،مقرراتگذاری،سایتخبری،پایگعاه
اطالعرسانیاینترنتی
عمومی،گروهحقوقبینالمللعمومی،داناگاهآزاداسالمی،واحدعلومو

حقوقبینالملل

.6داناجویدکتریگروه
تدقیقات(نویسندهمسئول) hmoghadam32@yahoo.com
   a.asadi@atu.ac.ir
.دانایارگروهروزنامهنگاریداناگاهعالمهطباطبائی

5

11

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


 .1مقدمه
حقآزادیبیانبهعنوانیکیازحقوقبنیادینانسانهادراسنادبینالمللیومنطقهایحقوق
تهعا
باربهرسمیتشناختهشدهوموردحمایتقرارگرفتعهاسعت.بعهموجعنایعناسعناددولع 
وظیفهدارندضمنعدمایجادمان برایبرخورداریافرادازاینحق،درصورتنیاززمینهالزم
برایبرخورداریکاملافرادازآنرافراهمنمایند .
بدونتردیداینترنتنقشمهمعیدرتعأمینحعقآزادیبیعاندارد.افعرادزیعادیدرسراسعر
جهانازطریقاینترنتبهدنیاییازاطالعاتدسترسیپیدامعیکننعد6.بعدونتوجعهبعهمرزهعاو
فاصلهها،زمینهابرازعقیدهوانتقالاطالعاتدراینترنتبامزایایفراوان(سرعت،قیمعتپعایین،
مخاطنوسی ،استفادههمزمانازمتن-صوتوتصویرو،)...مهیااست.مردمنیزبهدلیعلتعأریر
اینترنتدرزندگیروزمرهشان،انتظاردارندخدماتاینترنتقابلدسترس،امعن،ارزان،معداوم
ومعتبرباشد). (Jakubowicz, 2009: 4بههمیندلیلدولعتهعایآزادیگعرامتعهعدهسعتندکعه
رباتوامنیتاینترنترابهعنوانیکمنب جهانیتضمیننمایند .

امروزهتردیدیوجودنداردکهتوسعهوگسترشاینترنتوهمینینبهعرهمنعدیازفوایعدآن،
سایتهعای
هاییاستکهازآنبهعنوانمقرراتگذارییادمیشود .

نیازمنداتخاذتدابیروسیاست
خبرینهتنهاازاینقاعدهکلیمستثنینیستند،بلکهبهدلیلنقشمهمیکهدرعرصهاطعالعرسعانی
وآگعاهیبخاععیبرعهععدهدارنععد،مقععرراتگعذاریصععدیحومطلععوببععرایآنهععادارایاهمیععت
مضاعفمیباشد.بایعدتوجعهداشعتکعهمقعرراتگعذاریصعدیحضعمنتعأمینآزادیفعالیعت
سایتهایخبریوبهصورتکلیرسانهها،ازسوءاستفادهاحتمالیازآزادیجلعوگیریکعردهو

دهد،دسترسیواستفادهآنهاازرسانههایاینترنتیامنوپایداراست .

بهمردماطمینانمی
طیسالهایاخیرروندگسترشفعالیتسایتهایخبریدرایرانومیزاناستقبالمعردماز
اینرسانههابرایدریافتاخبارواطالعاتموردنیازشان،بهسرعترشعدکعردهاسعت5.امعروز
.6بهگزارش،Internet World Statsتعدادکعاربراناینترنعتجهعانتعاتعاریخ93ژوئعن5361بعهسعهمیلیعاردو166
میلیونو914هزارو 869نفررسیدهاست.طبقآماراینسعایتمعتبعربعینالمللعیایعرانبعاحعدود89میلیعونجمعیعت41،
میلیونوهفتصدهزارکاربراینترنتیدارد؛اینآمارازنظرکمیت،آمارقابلقبولیاست؛هراندکیفیتدسترسعیدرسعطح
پایینیقراردارد .
http://www.internetworldstats.com/stats.htm-6934/1/51.
.5طبقاعالممدیرکلفرهنگوارشاداسالمیسال6935تعداد15هزارو135سایتخبریدرکاوروجعوددارد.ععالوه
بععرایععنازتعععداد6331درخواسععتدرنوبععتبععرایاخععذمجععوزازهیععأتنظععارتبععرمطبوعععات،حععدودیععکاهععارمبععه
درخواستهایسایتهایخبریاختصاصدارد .

 http://www.e-rasaneh.ir/View_Queue_Report.aspx-6934/5/63.
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مردمبااعتمادنسبیبرایاطالعازجدیدتریناخبارودریافتتدلیلهایخبریبعهسعایتهعای
اینترنتیمراجعهمینمایند.دراینشرایطبرایپاسعخگوییبعهنیازهعایدرحعالرشعدوتکامعل
جامعه،بایدتدابیرقانونیالزمبعرایتضعمینآزادیتأسعی وفعالیعتسعایتهعایخبعریواز
سویدیگرمسدودکردنراههایسوءاستفادهازآزادیاتخعاذشعود.امعابعاتوجعهبعهمسعائلو
ماکالتمتعددیکهدرسالهایگذشتهبروزکرده(بویژهفیلترینگسایتهعا)،کعامالوواضعح
استکهاینتدابیرقانونیبهصورتجام ودقیقدرکاوروجودنداشتهویعاکارآمعدنیسعت.
بههمیندلیلمسئلهاصلینوشتارحاضعرشناسعاییوتبیعیناعالشهعایمقعرراتگعذاریبعرای
سایتهایخبریوراهکارهایاصالحشرایطموجودمیباشد .
درایننوشتارتالششعدهتعامهمتعریناعالشهعایمقعرراتگعذاریسعایتهعایخبعریو
راهکارهایخروجازوضعیتموجودشناساییوتبیینشود.بههمینمنظورابتدامفاهیمومبانی
تدقیق،شاملمفهوممقرراتگذاری،ضرورتمقرراتگذاریبرایرسانههایاینترنتیوبعویژه
سایتهایخبری،معرفیسایتهایخبریودرنهایتویژگیاینرسانهنوینارائهمیشود.در
بخشدوماالشهایمقرراتگذاریتبیینشدهوضمنتاریحهراالشراهکارهانیزمعرفعی
میشود .

شایانذکراینکهروشتدقیقتدلیلی-توصیفیاست؛البتهازاظهاراتشعفاهیمسعئولینو
کارشناسانوزارتفرهنگوارشاداسالمیوکمیتهتعیینمصادیقمدتوایمجرمانهوهمینعین
دیععدگاههععایمیهمانععانخععارجینمایاععگاهمطبوعععاتسععال6936تهععران،درتدلیععلمطالععن
بهرهبرداریشدهاست .


 .2مفاهیم و مبانی
 .2-1مفهوم مقررات گذاری برای رسانههای اینترنتی

منظورازمقرراتگذارییاتدوینقوانینومقررات،وضع هعرنعوعقواععد(شعاملقعانون،
تدار،اسعت
تصویننامه،آیین نامعه،بخاعنامهو)...دارایضعمانتاجعراتوسعطمقعامصعالحی 

(جعفریلنگرودی455:6985،و113و.)183وض قوانینومقرراتبرایرسانههاعموماواند
حوزهکلیراشاملمیشود،اینحوزههاعبارتندازمقرراتتأسی واداره،مدتعوا،تخلفعاتو
حقوقحرفهای .
مقامصالحیتداربرایمقرراتگذاریرسانهها،الزاماودولتینیستومیتواندیکنهعاد
غیردولتیمانندسندیکاواتدادیههاباشد.دربرخیازکاعورهاروشماعارکتی،یعنعیحضعور
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ماترکنهاددولتیوغیردولتیموفقبعودهوآرعارمطلعوبیبعههمعراهداشعتهاسعت.درگعروه
ازکاورهاتجربهنااندادهبهدلیلفرهنگخاصحاکمبعرایعنکاعورها،اگعرشعروع

دیگری
ایناقداماتازسویدولتباشدوبعدبرایادامهکعارنهادهعایغیعردولتعیامعوررادردسعت
بگیرند،درعملموفقیتبیاتریحاصلمیشود.اگراههمانطعورکعهدربخعشدومتاعریح
اللنهادمقرراتگذار(یاناظروکنترلکننده)خدشعهواردمعیکنعد،

میشود،اینروشبهاستق
امابایدواقعیتهاراپذیرفت؛دربرخیازجوام نهادهایغیردولتعیبعرایاقداماتاعانازسعوی
مردمحمایتنمیشوندبنابراینتصمیماتایننهادهااجرایینمیشود .

 .2-2ضرورت مقررات گذاری برای رسانههای اینترنتی

ازابتدایشکلگیریوفعالیترسانههاوابزارهایارتباطی-ازجملهاینترنعت-همعوارهدو

هایآنهاوجودداشتهاست؛عدهایمعتقعدهسعتند

دیدگاهمتفاوتبرایضابطهمندنمودنفعالیت
اصوالوهرگونهتدوینقوانینومقرراتبرایرسانههاوابزارهعایارتبعاطی،بعهایعندلیعلایجعاد
هابهشمارمیآید .


نوعیمددودیت،مخالفباآزادیفعالیترسانه
درمقابلگروهیمعتقدهستندوض قواعد،نهتنهامددودکنندهنیست،بلکهاگعرقعوانینو
مقرراتصدیحومتناسنوبرمبنایاصولتدوینشود،تأمینکنندهآزادیرسانههامیباشعدو
العاتراتسهیلمینمایعد.دوریعودرخصعوصضعرورتوجعودمقعررات

دسترسیعمومبهاط
راترسانهها،تنهاوضرورتاوبهعنوانمددودکننعدهوسعرکوب

برایرسانههامعتقداستکهمقر

کننععدهمعنععینمععیشععودبلکععهآزادیاسععتهمععراهبععابرخععیمدععدودیتهععایالزموضععروری
).(Derieux, 2005: 8-9
دربررسیودفاعازنظردوم:توجهبهواقعیتهایموجوددرجوام ،لعزومرعایعتمصعالح
عمععومیوجلععوگیریازسععوءاسععتفادهاحتمععالیافععرادازاصععلآزادیاقتضععاءداردتععاتععدابیرو
ضوابطیبرایتأسی وفعالیترسانههادرنظرگرفتهشود.ازسعویدیگعرنبایعدوجعودبرخعی
مددودیتهارابهمنزلهعدموجعودآزادیدانسعت،زیعرااگعراعهآزادیمطبوععاتدرزمعره
حقوقبارقراردارداماایعنآزادیمطلعقنیسعت؛«نسعبیبعودنحقعوقباعررابعهعنعوانامعری
گرا(لیبرال)میتوانمااهدهنمود»(هاشمی .)635:6985،

منطقی،حتیدرنظامهایآزادی
ینزمینهاعالممیدارد«:هرکع دراجعرای

بند5ماده53اعالمیهجهانیحقوقباردرهم
هاییاستکهبهوسیلهقعانونمندصعراو

حقوقواستفادهازآزادیهایخود،فقطتاب مددودیت
بهمنظورتأمینشناساییومراعاتحقعوقوآزادیدیگعرانوبعرایرعایعتمقتضعیاتصعدیح
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اخالقیونظمعمومیورفاههمگانی،درشرایطیکجامعهدموکراتیکوض گردیدهاسعت».
همینیندربند5ماده63کنوانسیوناروپاییحقوقبار،پ ازتأکیدبرحقآزادیبیانآمعده
است«:اعمالاینآزادیهابهلداظاینکهمستلزمتکالیفومسئولیتهاییاسعت،ممکعناسعت
تدتتاریفات،شرایط،تصمیماتیامجازاتهاییقرارگیردکهبهموجنقانونمقعررشعدهو
درجامعهدموکراتیکبهلداظمصالحامنیتملی،تمامیتارضییعاسعالمتعمعومییعابعرای
حمایتازاعتباروحقوقدیگران،جلوگیریازافاایاطالعاتیکعهبعهطعورمدرمانعهدریافعت
شده،یاحفظاقتداروبیطرفیقوهقضائیهاست».همانطورکهماعاهدهشعد،آزادیهعامطلعق

نیستندوممکناستمددودیتهاییپیشبینعیشعود،امعادرهعرصعورتضعروریاسعتایعن
مددودیتهابرطبققعانونبعودهومعقعولباشعد.درخصعوصرسعانههعایاینترنتعیوازجملعه
سایتهایخبرینیزوضعیتبههمینشکلاست.ارتباطاتورسانههایاینترنتیماننعدهعرامعر
دهیومقرراتگذاریاست .


رنیازمندنظام
اجتماعیدیگ

 .2-3معرفی سایتهای خبری
5

وبسایت6یاتارنمامجموععهایازصعفداتوباسعتکعهداراییعکدامنعهاینترنتعی یعا
ایازصفداتمرتبطکهدادههایینظیرمعتن،


اندوبهصورتمجموعه

اینترنتیماترک
زیردامنه
قرارمیگیرد .

ارائهمیشود،دراینترنت

صدا،تصویروفیلم،رویآنها
وبسایتهایمتعددومتنوعیدراینترنتوجوددارد.اینسایتهارامیتوانبامالکهای
بسعایتهعایخبعری،
مختلفتقسعیم بنعدیکعرد.بعراسعاسمدتعواوکاربردهعایمختلعف:و 
بایگانی،میزبانیهاست(ارائهدهندهفضایاینترنت)،بازرگانی،فروشگاهاینترنتعی(ماننعدسعایت

آمازون)،ارتباطییاشبکههایاجتماعی(مانندفی بعوک)،جسعتجوگر(مانندگوگعلویعاهو)،
دریافتاطالعات،بازیوسرگرمی،نرمافزارسازیو...ازانواعسایتهابهشمارمیآیند .
البتهامکانداردیکوبسایتبهصورتهمزماندرانعدزمینعهفعالیعتنمایعد؛بعهعنعوان
مثالیکسایتخبریعالوهبرارائهاخباروتفاسیرخبری،برایجذبمخاطبانبیاتربرخیاز
مایای،ارائهمینماید .

خدماتاینترنتیراهمیوندانلودمدصوالتآموزشییان
هایاطالعرسعانیاینترنتعی)بعهدلیعلایفعاینقعشدر

دراینمیان،سایتهایخبری(پایگاه
عرصهاطالعرسانیوآگاهیبخایبهمردم،ازاهمیتفراوانیبرخوردارهستند.درسعالهعای
افزایشیافتهوبهعنعوانیکعیازمنعاب اصعلی

اخیرمیزاناستفادهمردمازاینسایتهایاینترنتی
1. Websit.
2. Domain.
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دریافتاخباروتدلیلهایخبریمدسوبمیشود.مطالعهساختاروندعوهعملکعردحعدود93
سایتخبریشعاخ

درایعراننظیعرعصعرایعران،رجعانیوز،تابنعاکو...ناعانمعیدهعد،ایعن

رسانههاینوینمانندسایررسانههادارایصاحنامتیاز(معدیرعامعل)،معدیرمسعئول،سعردبیر،

خبرنگاروسایرعواملاجراییهسعتندوبعراسعاسسیاسعتهیئعتتدریعهایماعخ

فعالیعت

مینمایند(عاملی .)5-9:6988،

برایشناختدقیعقسعایت هعایخبعری،تفکیعکبعینایعنرسعانهنعوینبعاوبعال ،ناعریه
الکترونیکیوخبرگزاریضروریاست؛زیراعدمشناختوتفکیکصدیحمیاناینرسانههعا
موجنبروزماکالتیدرتعیینقوانینومقرراتحقوقیحاکمبرهرکداممعیشعود.ازسعوی
دیگربایدتوجهداشتسایتهایخبریبهلداظوظیفهخطیراطالعرسانیکهبرعهدهدارنداز
اهمیتبیاترینسبتبهوبال وناریهالکترونیکیبرخوردارندوبنابراینبایعدمعوردحمایعت
قرارگیرند .
وبال 6یکصفدهاینترنتیشخصییاگروهیاستکهبهصورتروزانهیاهراندوقعت
یکباربامطالنجدیدبروزمیشود.مطالنوبال هااغلنبالدنشخصیوگاهیمدعاورهای
نوشتهشدهوامکاناتینظیردریافتنظراتبرایهرنوشته،ارسعالودریافعتدنبالعکرویهعر
مطلن،ازقابلیتهایوبال است.وبال هادراکثرمواردتوسطافرادغیعرحرفعهایایجعادو
ادارهمیشود،اماوبسایتهامعموالوتوسطافرادحرفهایادارهوبروزرسانیمیشعود.ععالوه
براین،سایتها،نسبتبهوبال هاسریعتربروزرسانیشدهومطالنآنهاکیفیتبیاعتریدارد.
ها(علیالخصوصسایتهایخبری)عمدتاوتوسطشخ

سایت

حقوقیوباهمکاریگروهعی

(هراندمددود)بهعنوانهیئتتدریریهادارهمیشوند؛اماوبال هاعموماویابهطعوری

ازافراد
کلیشخصیهستند .
الزمبذکراست،وبسایتباوبال ازنظرفنیهمتفاوتهایقابلتوجهیدارد.ازجمله
اینتفاوتهامیتوانبهشیوهطراحیوپیییدگیساختار،هزینههایموردنیعازبعرایتأسعی و
فعالیتوندوهکنترل5اشارهکرد .

ناریهالکترونیکینیزباسایتخبریتفعاوتدارد؛ناعریهالکترونیکعی،ناعریهایبعاعنعوان
ماخ

ورابتاستکهدرشمارههعایپیعاپیومعنظمودرفاصعلهزمعانیماعخ

ومتنعاوب

(هفته،دوهفته،ماهو)...درمدیطاینترنت،ازطریقوب،پسعتالکترونیعکیعاسعروی هعای
1. Weblog.
.5کنترلتارنمادراختیارمالکانآناست،ولیبالگرهاکنترلجزئیبروبال دارند.درواق کنترلآنهاتعاب یعککنتعرل
بزر ترتوسطصاحبانومدیرانسروی دهندهوبال هستند .
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دیگراینترنتیتولید،منتاروتوزی میشود.افرادبهطوررایگانیاباپرداختهزینعهازمطالعن
اینناریاتاستفادهمینمایند(عاملی.)31-38:6988،بهتعبیردقیقترناریهالکترونیکعیتمعام
ویژگی هایناریاتمکتوبمانندروزنامعه،هفتعهنامعهو...رادارد،بعاایعنتفعاوتکعهناعریه
الکترونیکیدرفضایمجازیمنتاروتوزی معیشعود.همعانطعورکعهمالحظعهمعیشعود،تنهعا
شباهتناریهالکترونیکیباسایتخبری،انتااردرمدیطاینترنتاست؛امعاانانیعهدرادامعه
نیزاشارهمیشود،اینشباهتموجنبروزماکالتیشدهودرمعواقعیبعهجعایتعدارکنظعام
حقوقیمناسنبرایوبسایتهایخبری،تالششدهاینرسعانههعابعهعنعوانیکعیازاشعکال
ناریاتالکترونیکیتاب قانونمطبوعاتقرارگیرند.اینتالشدرحالیصورتمعیگیعردکعه
علیرغمشباهتهایفراوانناریهالکترونیکیبعارسعانههعایمکتعوب،قعانونمطبوععاتحتعی
پاسخگوینیازهایناریاتالکترونیکیهعمنیسعت.هعرانعدموضعوعوهعد ایعنپعژوهش،
بررسیوضعیتناریاتالکترونیکینیسعت،امعابایعدتوجعهکعردکعهوضععیتفعلعیناعریات
الکترونیکععی(ب عویژهعععدماسععتقبالروزنامععهنگععارانازفعالیععتدرایععنحععوزه)،یکععیازنتععای 
ناکارآمدیاعمالقانونمطبوعاتبراینرسانههامیباشد .
بعدازبررسیتفاوتهایسایتخبریباوبال وناعریهالکترونیکعی،تفعاوتایعنرسعانه
نوینوخبرگزاریبایدموردمطالعهقرارگیرد«.خبرگزارییکسازمانبزر ومستقلخبری

–تجععاریاسععتکععهدارایدفععاتری،درداخععلیععککاععورودیگععرکاورهاسععتوب عهطععور
روزی،بهجستجو،کسنوانتااراخبارارائهخدماتمیپردازدوحاصعلکعارخعودرادر


شبانه
یکیازقالنهایمتنی،صوتی،تصعویریویعاترکیبعیازآنهعابعهصعورترایگعانیعادرقبعال

ها،سازمانهاومؤسساتخدماتعمومی،اجتمعاعی،تجعاری،

دریافتهزینهایدراختیاررسانه

سیاسی،اقتصادیوعمومقرارمیدهد.عمدهترینمنب درآمدخبرگزاریهاازراهفروشاخبعار
وارائهخدماتتأمینمیشود»(اسدی.)668-661:6933،همانطورکهدرتعریففعوقاشعاره
تهعای
شد ،خبرگزارییکمؤسسهبرایجسعتجو،کسعنوانتاعاراخبعاراسعت،امعاوبسعای 
خبریازانیندامنهوسطحفعالیتیبرخوردارنیستند .

 .2-4ویژگیهای سایت خبری

سایتهایخبریدارایویژگیهایخاصیهستندکهدرادامهبهمهمترینویژگیهعایایعن
میشود:
رسانههااشاره 
رسانیوآگاهیبخاعیمهمتعرین

هایخبریواطالعرسانی:فعالیتدرعرصه 
اطالع

الف)فعالیت

11

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،45بهار 69


هایدیگررسالتمهمآگاهسعازیجامععهرا

ویژگیسایتهایخبریاست.اینسایتهامانندرسانه
برعهدهدارند.
ب) استفادهازمتونمجازی:دروبسایتهابرایانتاارمطالعنازمتعونمجعازیاسعتفاده

میشود.اینمتوندارایمزایاییاست؛ازجملهاینکهمتونمجازی،متونهمیاهحاضعربعودهو
درهرزمانبعهصعورتدائمعیقابعلدسعترسهسعتند.دسترسعیهمگعانی،تیییرپعذیریمتعون،
ذخیرهسازیمجازی،پیوندخوردنباسایرمتونمرتبطوغیرمعرتبط،غیرمرکعزیشعدنوحعل
ماکلتورقزیادوپوسیدگیاسنادازدیگرمزایایمتونمجازیبهشمارمیآیعد.یکعیدیگعر
ازمزایایمندصربهفردتولیدوانتاارمطالنبهصورتمتونمجازی،امکانجسعتجوهمزمعان
هایمختلفمیباشد(عاملی.)635:6988،

مطلن،موضوع،عک یانموداردرسایت
پ)انتقالسری وبدونواسطهاخبار:رسانههایاینترنتیفاصلههاراکعاهشدادهانعدوتعاحعد
قابلتوجهیاطالعاتبدونواسطهبهدستمخاطنمیرسعد.کینزلعی6معیگویعد«:ازنظعریعک
روزنامهخوانمتوسط،نزدیکی،بیواسطهگی،احتماالوبزر ترینویژگیژورنالیسعمالکترونیعک
است.ظاهراواینژورنالیسممیتواندحتیبراخباررادیووتلویزیون55ساعتهنیزکعهاخبارشعاندر
فواصلزمانیحدوداو53تا93دقیقهایپخشمیشود،غلبهکند...دراینترنتدلیلعیوجعودنعدارد
کهمطالنتمامشدهمنتظربماندکهمطالنتازهایجایآنهارابگیرد»(کامیار.)663:6988،

ت) اندرسانهایبودن:استفادهوبسایتهاازمدتویاتمرکعنوانعدرسعانهای(اععماز

صوت،معتن،گرافیعک،انیمیاعن،تصعاویرویعدیوییوغیعره)موجعنجعذابیتوپویعاییایعن
رسانههاشدهومیزانبهرهبرداریازمطالنراتاحدقابلتوجهیافزایشدادهاست.


5

ث) تعاملیبودن:درابزا رهایارتباطیقدیمی(ازجملهرسانههایسنتی)،یکرابطهیک
سویهوازباالبهپائینبرقرار بود.بهاینمعنیکهاطالعاتدریکجریانیکطرفعه،ازبعاال
بهپائینوبدونبازگاتبهسویمخاطبعانارسعالمعیشعد .درایعنحالعتمخاطبعانامکعان

اظهارنظردرخصوصاطالعاتارائهشدهرانداشتندودرنتیجهامکانگعرفتن«بعازخورد»9در
1. Kinsley.
.5مانوئلکاستلزدرجم بندیبخش"ادغامبزر :سیسعتماندرسعانهایبعهعنعوانمدعیطنمعادین"درخصعوصمدعیط
اندرسانهایدرکتابش(عصراطالعات)مینویسعد«:ظهعورسیسعتمانعدرسعانهایبعهمعنعایپایعانجعداییوحتعیتمعایز
رسانههایشنیداری–دیداریوااپی،فرهنگعامیانهوفرهنگفرهیختگان،سرگرمیواطالعات،آموزشیعااغعوااسعت.
همهجلوههایفرهنگیازبدترینتابهترینوازنخبهگراترینتامردمعی تعرین،درایعنجهعاندیجیتعالیگعردهعممعیآینعد،
جهانیکهدرابرمتنیغولآساوغیرتاریخیجلوه هایگذشتهوحالوآیندهذهنعیراکعهبرقعرارکننعدهارتبعا اسعتبعه
دهد.بهاینترتین،آنهایکمدیطنمادینجدیدایجادمیکنند.آنهادنیایمجازیرابعهواقعیعتمعابعدل


یکدیگرپیوندمی
میسازند»(کاستلز،عصراطالعات .)596:6985،
3. Feed back.
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حدبسیاراندکوناایزوجعودداشعت.امعاامعروزهبعهکمعکفعنآوریهعاینعوین،امکعان
برقراریهمزمانارتبا بینفرستندهاطالعاتومخاطنفراهمشدهاست.
ج) امکانبرقراریارتبا سری مخاطنبامدیرانونویسندگان:مخاطنپع  از خوانعدن

هر مطلن ،نظر خود را در موردآن مطلن بدون هیچ واسطهای بعه نویسعنده یعا دیگعر مسعئولین
ناریه ارسال مینماید .عالوهبراینازطریقپستالکترونیکامکانبرقراریسری ارتبعا بعین
مخاطنودستاندرکارانرسانهفراهماست.
ح) شخصیشدن:مخاطنمیتواندازبینمطالنارائهشده،صرفاومطلنموردنظرخودرا

دریافتومطالعهکند؛درواق بهجایدریافتکلمطالن(مانندخریدروزنامهیامااهدهاخبار
تلویزیونی)فقطمطالنسفارشییاانتخابیخودرادریافتمیکند.

 .3چالشهای و راهکارها
پ ازتبیینمقدماتبدثدربخشاول،دراینبخشبعهمنظعورپاسعخبعهپرسعشاصعلی
نوشتارحاضر،االشهایمقرراتگذاریسایتهایخبعریمعرفعیومعوردتدلیعلوبررسعی
قرارمیگیرد .


 .3-1مداخله حداکثری دولت در مقررات گذاری

میزانمداخلهدولتدراموررسانههاوازجملهسایتهایخبریبهعواملمختلفیبسعتگی
دارد؛اصلیترینومهم ترینایعنعامعل،نعوعنگعرشودیعدگاهحاکمعاندرخصعوصآزادی
تأسی وفعالیترسانههامیباشد.اگرحاکمانمعتقدباشندکهرسانهها،ابزارهعایغیرضعروری
وماعکلسععازبعودهوعوامععلآنهعا(مععدیران،نویسعندگانوخبرنگععاران)ازقعدرتتاععخی

و

میکنندتاآنها
مدیریتاقداماتخودبرخوردارنیستند،بدونتردیدراساووباتمامقدرتتالش 
رامدیریتودرنتیجهمددودنمایند.اماانانیهباورداشتهباشند،تدققمردمسعاالریوتعأمین
ماارکتمردمدرادارهامعورجامععهنیعازبعهرسعانههعایآزادومسعتقلداردومجعام منتخعن
رسانههاازقدرتساماندهیامورواعمالنظارتبرخوردارهسعتند،تعالشمعیکننعدتعاضعمن
مداخلهحداقلی،اموررسانههارابهمجام معذکورواگعذارکعردهوبعهایفعاینقعشدرعرصعه
حمایتوهدایتآنهااکتفانماید .
برایتبییندقیقموضوعالزمبذکراست،درخصوصصالحیتدولتهابعرایمداخلعهدر
ژهمقرراتگذاری،سهنوعنگرشودیدگاهکلیوجوددارد؛اعمالهعرکعدام

اموررسانههابوی
ازایندیدگاههامنجربهاتخاذروشهاوتعدابیریخعاصمعیشعود.درادامعههعرکعدامازایعن
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میشود :
نگرشهابهاختصارتبیین 
 .3-1-1انحصار دولتی :دراینشیوه،نهادصدورمجوز،مقرراتگذاریونظارت،زیرنظر
دولتتاکیلشدهوفعالیتمیکند.عموماواعضایایننهادیانهادهاتوسطدولتانتخابشده
وبهنوعیوابستهبهآنهستند؛دربیاترکاورهاییکهنگرشمذکورجریعاندارد،درترکیعن
اعضایایننهادهاازنمایندگانرسانههاوبرخیگعروههعایمردمعینیعزاسعتفادهمعیشعود،امعا
مسئولیندولتیتالشمیکنندتاهموارهاکثریتاعضایایننهادهاازبعینمقامعاتوکارکنعان
دولتیانتخابشوندتابیشازآزادیرسانهها،مناف حکومتراتأمیننمایند.بدونتردیعدایعن
نهادهااستقاللاندانینداشتهونااارهستندمنویاتدولتهارادنبالکند؛اصوالٌایننگرشبعا
آزادیرسانههاوارتباطات،تناسننداشتهونمیتواندحقوقرسانههاراتضمیننماید .

 .3-1-2همکاری دولت با نهادهای غیرر دولتری و مقرتق  :درایعنشعیوهدولعتنقعش
هدایتکنندهوحامیرادارداماتصمیمگیریدرخصوصبیاترمواردواجعرایتصعمیماتبعر
عهدهخودرسانههایانهادهاومجام غیردولتیومستقلاست.بهعبارتدیگردولتبعااعتقعاد
بهلزوممداخلهحداقلیدراموریکهاصدابرسانهیانهادهعاومجعام غیعردولتعیمعیتواننعد
برعهدهگیرند،فقطاصولوقواعدکلیراتعیینمیکندویادربرخیازمعوارداقعداماتاولیعه
تاکیلنهادمربوطهراترتینمیدهد(انصعاری663:6983،و.)666الزمبعذکراسعتدر

برای
هامیباشد.

حالحاضراینشیوهپذیرفتهترینروشبرایمداخلهدولتدراموررسانه
 .3-1-3واگذاری کلیه امور و اختیارات به نهادهای غیر دولتی :منظورازاینشیوهنعوعی
«خودنظامدهی»است؛یعنیرسانههایانهادهایومجام غیعردولتعیکعهعمومعاوازنماینعدگان
رسععانههععا،اسععاتیدداناععگاه،مدققععینومتخصصععین،تاععکیلمععیشععود،راسعاووبععدوندخالععت
حکومت،باتدوینقواعدرفتاریوایجعادنهادهعایالزم(ماننعدشعورایمطبوععات)بعهتنظعیم
فعالیتهایاانبپردازندوحقوقوآزادیدیگرانوارزشهایاجتمعاعیرارعایعتکننعد.بایعد
توجهداشتکهاینشیوهبافلسفهاولیهفعالیترسانههاکههماننظعارتبعرحکومعتوکنتعرل
میشود .
آناست،سازگارتربودهوموجنتضمینحقآزادیبیان 
البتهبهایننگرشانتقادهاییواردشده؛ازجملهبرخیبهمسعئولیتدولعتهعادرادارهامعور
جامعهاشارهوتأکیدمینماینددولتنبایدازکنترلرسانههاغفلتنمایعدزیعراآزادیرسعانههعا
موجنسوءاستفادهشدهودرنتیجهافکارومطالبیمنتارمیشودکهزمینعهگمراهعیمعردمیعا
پایمالشدنحقوقعمومیرافراهممعیکنعد.درپاسعخبعهایعننعوعانتقادهعابایعدگفعت:اوالو
واگذاریاموررسانههابهبخشهایغیردولتیومجام صنفیرسانههعا،الزامعاوبعهمعنعیآزادی
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مطلقیاغفلتدولتدرمقابلتولیدمدتوایمضرنیست؛بلکهمنظوربهحداقلرسعاندنامکعان
سوءاستفادهازقدرت،وماعارکتدادناصعدابرسعانههعادرادارهامعوراسعت.ایفعاینقعش
رسانههادراینزمینه،عالوهبراینکهتناسنبیاتریباماهیتوهد رسعانههعادارد،بعهنعوعی
موجنخودکنترلیوتقویتاخالقحرفهایمیشود.دولتهاهممیتواننددغدغههایمنطقی
وصدیحخودرامنتقلکردهواجرایآنهاراخواستارشوند.رانیاوبیعانآزادافکعارواندیاعههعا
ضررینداردواگرهمضرریداشتهباشد،اینضررکمتعرازآسعینمدعرومکعردنجامععهاز
فعالیتحیاتیرسانههااست .
پ ازبررسیوتأملدردیدگاههایکلیبرایمداخلهدولتدرامعوررسعانههعا،معیتعوان
تأکیدکردکهدرسایتهایخبرینیزمانندسایررسانهها،اصلمداخلهحداقلیدولتهابرقرار
است.تردیدیوجودنداردکهبهرهمندیازآرعاروفوایعدفعالیعتسعایتهعایخبعری،نیازمنعد
آزادیایعععنرسعععانههعععابعععرایتولیعععدوانتاعععاراطالععععاتمع عیباشعععد؛طبعع عاواگعععرفراینعععد
مقرراتگذاریبهصورتکاملدراختیاردولتهاباشد،باتوجهبهقعدرتدولعتوعالقعهبعه
حفظوتوسعهآن،تضمینیوجودنداردکهبهبهانعههعایمختلعفایعنآزادیراسعلنننمایعد.
بنابراینبهتراستمقرراتگذاریدراختیارنهادهایمستقلقرارگیردودولتدرنقشراهنمعا

وحامیایننهادهاباشد .





درایرانرویهحاکمخال مبانیمذکوراست؛مقرراتگذاریبرایسعایتهعایخبعریو
بهصورتکلیفضایمجازیبامداخلهحداکثریدولتصعورتمعیگیعردوبعهتاعکیلنهعاد

مستقلمقرراتگذارویاهمکارینهادهایصنفیتوجهینمیشود .
صر نظعرازآرعارمخعربایعنمداخلعهحعداکثری،عملکعردمعوازیوحتعی متقعاط ایعن
دستگاههاوشوراهایدولتیدرمقرراتگذاری،برآزادیتأسی وفعالیتسعایتهعایخبعری
تأریرمنفیداشتهاست.شایانذکراینکهاصالحوضعیتفعوق،البتعهبعاانعدسعالتعأخیرمعورد
توجهمقاماتعالیکاورقرارگرفتوموجنتاکیلشورایعالیفضایمجعازیوبعهدنبعال
آنتأسی مرکزملیفضایمجازیشد.متأسفانهدردورهنخستفعالیعتشعورارونعدمعذکور
تیییراندانینکردوبههمیندلیلدرحکمانتصاباعضایشورایعالیفضایمجعازی(دوره

دوم)،بر" انداللشوراهایعالیمصعوبدرگذشعتهکعهمعوازیایعنشعوراهسعتند،بع همنظعور
تدکیمجایگاهفراقوهایوموقعیعت مدعوریوکعانونیشعورایععالیونیعزانتقعالوظعایفآن
شوراهابهشورایعالیفضایمجازی"تأکیدشد6واقعداماتاخیعرشعورانیعزدرهمعینراسعتا
.6برایمطالعهبیاتردرخصوصمدورهایموردتأکیددرحکممذکور،نگاهکنیدبه :
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میشود 6.
ارزیابی 

نکتهمهمدیگرموضوعشفافیت5درعملکعردنهعادمقعرراتگعذاراسعت.بعهصعورتکلعی

«داشتنبصیرت،دانشودسترسیعمومیبهاطالعاتموجوددرمؤسساتعمومیازمهمتعرین
عناصرماخصهیشفافیتهستند.یعکنظعاماداریوقعانونگعذاریشعفا ،نظعامیاسعتکعه
ترابرایشهروندانخودفراهممیآورد»(انصاری.)95:6981،بنابراینالزماست

امکانبصیر
گزارشاقداماتودالیلتصمیمگیعریهعایخعودرابعهاطعالععمعوممعردم

نهادهایعمومی،
برسانندیاامکانکسناطالعاتبرایمردمرافراهمکنند.شفافیترامیتوانبامیزاندسترسی
شهروندانبهاطالعات یامیزاناطالعاتیکعهتمایعلبعهانتاعارآنداردونهایتعاوسعطحومیعزان
پاسخگوییدرمقابلمردم،اندازهگیریکعرد9.و5بنعابراینشعفافیتیکعیازویژگعیهعایمهعم
حکمرانیمطلوباست؛ضمناینکعهبرخعیازویژگعیهعایدیگعرحکمرانعیمطلعوب(ماننعد
پاسخگویی)بدونشفافیتقابلاجرانیست .
باتوجهبهاهمیتشفافیتوپاسخگوییکهبهاختصارتوضیحدادهشد،الزموضعروری
استتانهادمقعرراتگعذاربعرایرسعانههعانیعزازشعفافیتالزمبرخعورداربعودهوپاسعخگوی
اقداماتوتصمیماتخودباشد؛امارویهفعلیدرایرانباایناسعتانداردفاصعلهجعدیدارد.بعه
عنوانمثالبرخیازمصوباتایننهادهابهصورتکاملمنتارنمیشودودرعینحعالحقعوق
http://majazi.ir/economic/the-new-decree.html/ - 6934/5/6.
.6ازجملهایناقدامات،مصوبهجلسهمورخ6934/6/65شورااست.دراینمصوبهدرخصوصشوراهایععالیمعوازیبعا
شورایعالیفضایمجازیتصمیمگیریشد.برایمطالعهبیاترنگاهکنیدبه :
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10314 - 6934/5/6.
2. Transparency.
.9برایمطالعهبیاترنگاهکنیدبه :
Literature Review: Transparency in Public Policy & Customer Service، http://www.
transparencyslcgov.com/LinkClick.aspx?fileticket=Nr4kdYBf3CU%3D&tabid=57&mid
=379- 6934/5/65.
.کمیتهحقوقبارشورایاروپادرپیشنوی گزارشبررسیخوددرخصوصکنوانسیوندسترسیبهاسعنادومعدارک

5
دولتییادآوریمیکندکهشفافیتمقاماتدولتییکیازویژگی هعایمهعموکلیعدیحکمرانعیمطلعوباسعت.شعفافیت
شاخصیبرایتاخی ایناستکهآیاجامعهواقعاودموکراتیکوکثرتگرامیباشدیعاخیعروآیعابعاتمعاماشعکالفسعاد
مخالفتمی کند،یامردمقادربهانتقادازکسانیکهدرآنحکومتمیکنندهستندویابهوضعوحماعارکتشعهرونداندر
امورمناف عمومیرامی طلبدیاخیر.درادامهباتأکیدبرحقدسترسیمردمبهاطالعاتعمومیکهمنجربعهایجعادشعفافیت
کندوموجنافزایشاعتمادعمومیمیشود .


شود،اضافهنمودهکهایناقدام،ماروعیتدولترادرنگاهمردمبیاترمی

می
Steering Committee for Human Rights (CDDH) ، Draft Explanatory Report to the draft
Council of Europe Convention on Access to Official Documents، https://wcd.
coe.int/ViewDoc.jsp? Ref= CM(2008) 56& Language= lanEnglish & Ver= add2 & Site
=COE & Back ColorInternet= DBDCF2& Back Color Intranet= FDC864 & Back
ColorLogged=FDC864.
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وتکالیفیبعرایمعردمبعههمعراهدارد؛ یعافراینعدومراحعلتعدوینقعوانینومقعرراتوندعوه
ماارکتنهادهایصنفیدرمسیرناماخ

اسعت.دسعتیابیبعهشعفافیتدرعملکعردنهادهعای

موردنظرمستلزمایجاددسترسیعمومبهاطالعاتایننهادها،پاسخگوییدربرابرمردمدرهعر
دوشکلفعالوانفعالیاست .
 .3-2عدم توجه به پیش نیازهای تدوین قوانین و مقررات اینترنت در مقرراتگذاری بررای
سایتهای خبری

مقرراتگذاریصدیحبرایاینترنت،درخالءامکعانپعذیرنیسعت.قعانونگعذاریصعدیح
برایاینرسانهنیازبهمقدماتوبهتعبیرصدیحترپیشنیازهعاییداردکعهبعدونآنهعا،امکعانی
بعرایتدقععققععوانینومقععرراتاینترنتععینیععزفععراهمنمععیشععود.یکععیازاععالشهععایاصععلیدر
تگذاریبرایاینترنتدرایران،عدمرعایتدقیقوکاملهمینپیشنیازهااستکعهدر
مقررا 
مقرراتگذاریبرایسایتهایخبرینیزبهآنکمترتوجهشدهویادربرخیمعوارداصعالوبعه
آنتوجهنادهاست .
 .3-2-1درک صحیح از اینترنت و عوام پیردایش نن :نگعرشنهعادمقعرراتگعذاربعه
رسانههایاینترنتی،درکصدیحآنهاازجامعهاطالعاتیوکارکردهایمهمومتنوعرسانههای
اینترنتیبهعنوانابزاراصلیدسترسیبهجامعهاطالعاتی،برایجامعهمفیعدمدسعوبشعدهودر

تدوینمقرراتنقشکلیدیدارد.اگراینترنتعاملاندرا دانستهشعود،نهعادمقعرراتگعذار
کردنوکنترلاینترنتبهکارمیگیرد؛امادرمقابعلزمعانیکعه

تمامتوانخودرابرایمددود
درکصدیدیازاینترنتوعواملپیدایشآنوجودداشتهباشد،تالشمینمایندتابعاتعدوین
واجرایقوانینومقرراتمتناسن،ازفوایداینابزارگستردهارتباطیاسعتفادهکعردهوازورود
آسینهایاحتمالیآنجلوگیریکنند.

ازسویدیگرنوعوسطحدیدگاهنهادمقرراتگذارمیتواندفضایاینترنترادرحدیک
فن آوریعادیقعراردادهودرنتیجعهمنجعربعهتنعزلآندرحعدبعازی وتفریدعاتنمایاعیو
داکثر،اطالعرسانیصر شود.ایندرحالیاستکهانجامکارهایجدیدرحوزهاینترنت

ح
نیازبهاتخذتدابیرقانونیبرایتأمیندسترسعیهمگعانیدارد(قاجعار655:6981،و.)659ایعن
مهمدرگزارشکمیسیونبینالمللیبررسیمسائلارتبا نیزموردتوجهقعرارگرفتعهاسعت؛در
بخشنتیجهگیریهاوتوصیهها،برایرویاروییبااالشتکنولوژیکپیاعنهادهاییاععالمشعده
کهیکیازمهمترینآنهاتوجهبهتدوالتوویژگیهایتکنولوژیهاینوینارتباطیدراتخعاذ
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سیاستهایملیمیباشد(مکبراید631:6933،و .)631
 .3-2-2راهبری اینترنت :یکیازموضعوعاتپیییعدهوبدعثبرانگیعز،موضعوعراهبعری
اینترنتاست.دنیایامروز،راهبریجدیدیراتجربهمیکندکهبعاتصعوراتقبلعیازحعاکمو

مدکوموحاکمیت،تفاوتزیعادیدارد.بعاایعنتفعاوتودرانعیندنیعایی،تعدوینقعوانینو
مقرراتبرایاینترنتبایداگونهباشد؟اینمقرراتدراعهسعطحوانعدازهایبایعدهماهنعگ
باشد؟

دراینترنت،حکومتبراساسقاعدهحاکمیتشبیهبعهآنیعهدردولعت–کاعورهایملعی

وجععوددارد،رانمععیتععواندرنظععرگرفععت؛بنععابراینقواعععدحععاکمبععراینترنععتمجموع عهایاز
حاکمیتهایفراملیوتاحدیملی،قواعدغیرحقوقیشاملکدهایشبهقعانونیوهنجارهعای
اجتماعیشبکهاست.باتوجهبهطراحیخاصوویژگیهایایعنتکنولعوژیارتبعاطی،مفعاهیم
سنتیوض قوانینومقرراتکهظهوردرزمانومکاندارد،نمیتوانددرآنقابعلاجعراباشعد.
دولتهامجبورهستنداندصارطلبیسنتیخودراکنارگذاشتهوحکمرانیاینترنعترابعاتوجعه
بهخصوصیاتمندصعربعهفعردایعنفضعابپذیرنعد.قعوانینومقعرراتبعرتوسععهاینترنعتتعأریر
هایخودنظامدهعیبعویژهدرزمینعهدسترسعیبعهمدتعوایاینترنعتهمینعان

میگذارندوروش
.نتیجهاینکهامکانمقرراتگذاریواعمعالآنوجعوددارد،اگعراعههویعتنهعاد

حاکماست
مقرراتگذاروابزارهایمورداستفادهدرتدوینقعوانینومقعررات،مطعابقبعاالگوهعایسعنتی
نیست(قاجار648:6981،و.)618
 .3-2-3ارتباط نظام حقوقی عصر صنعتی و فررا صرنعتی :تدعوالتناشعیازارتباطعات
نویناالشزیادیدرزمینهندوهحکمرانیدربسیاریازکاعورهایدرحعالتوسععهیعاکمتعر
توسعهیافته،بهوجودآوردهاست.قرارگرفتندرتدولیبزر کهازعصرصنعتیبهفراصعنعتی
گذرمیکند،بدونمجهزشدنبهمناب فکریوعملیاینگعذار،بزرگتعرینماعکلپعیشروی
اینکاورهاباشد؛بههمعیندلیعلایعنکاعورهابعرایتعدوینقعوانینومقعرراتبعاماعکالت
متعددیروبروشدهاند.
قانونبهعنوانمهمترینابزارپیارفت،درزمانتدوینعرصههایکامالوجدیعدیراپوشعش

میدهدتابسترحقوقیمناسنبرایفعالیتسایربخشهامهیاشود.عالوهبراینبعرایورودبعه
جامعهاطالعاتی،ایجادبسترهایحقوقیوازجملهتدوینقوانینومقرراتضروریاست«.هم
ا کنونانعیننیعازیبعرایایجعادبسعترحقعوقیجهعتتثبیعتفعنآوریاطالععاتوارتباطعات
ضرورتداردتاامکانورودبهجامعهاطالعاتیفراهمشود؛بااینتفاوتکهبعرخعال تدعول
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درعصرکااورزیبهصنعتی،کهتماماومنجربهنهادهاوقعانونهعاینعوشعد،عصعرفراصعنعتی
ادامهیتدولیافتهعصرصنعتیاستواغلندکترینهایحقعوقیایعنعصعربعاعصعرصعنعتی
هماهنگومنطبقوبااعمالتیییراتالزمدرفضایسایبرقابلاجراستواعوناغلعنقعوانین
عصرصنعتیهنوزمدونناده اند،امکعاناتصعالمنطقعیایعندوفضعانعاممکنشعدهاسعت.بعه
عبارتسادهتر،قانونهایفضایسایبردریکارتبا پیییدهباقعانونهعایعصعرصعنعتیقابعل
طرحوبررسیاست؛ودراینزمینه،دوقلمروماخ

وجودداردکهباتدوالتعصرصنعتی

متناسننادهومادامیکعهایعنتناسعنبعهوجعودنیایعد،تعدوینقعوانینسعایبریازتعأریرالزم
برخوردارنیست.ایعندوقلمعروعبعارتاسعتازقعوانینزیرسعاخت(بعویژهقعوانینمربعو بعه
مسئولیت)وقوانینحقوقاقتصادی،صنعتیونهادهایمدنی»(قاجار.)613:6981،
 .3-2-4رویکرد و روش صحیح :مقرراتگذارینیازبهدرکصعدیحازاهعدا وفلسعفه
اینکاردارد.درکصدیحوشناخت،نهادمتولیوض قوانینومقرراترابهسمتاستفادهاز
شیوههایمناسنوکاربردیمیبرد.اجعرایتخصصعیقعانونهعاوتعدوینآیعینهعایدادرسعی
تخصصی،عالوهبردوآییندادرسیکیفریومدنی،مکعانیزمهعایپیییعدهواسعتادانهکعدهای

رفتاری–اخالقی،خودنظامدهی،تنظیمنظامحقوقیمسئولیتمدنیتنبیهیو...نتیجعهرویکعرد
جدیدنظامهایقضاییاست(قاجار)655:6981،اکنونمناسناستتاباطرحیکسعؤالبعه
تبیععیننکتععهمهمععیپرداختععهشععود:اععهراهکععاریبععرایاتخععاذرویکععردوروشصععدیحدر
مقرراتگذاریوجوددارد؟هراندپاسخکاملبهاینسؤالنیازبهتدقیقمجزاییدارد،امابعه
اختصارمیتوانگفتکهرویکردوروشصدیحدرمقرراتگذاریتنهابعامطالععاتعمیعقو
همهجانبهوپ ازماورتباکارشناسانعلعومارتبعاطی،متخصصعیناینترنعتونماینعدگانیاز

گروههایذینف (بعازیگراناینترنعتوبعهطعورماعخ

سعایتهعایخبعری)مدقعقمعیشعود

(.)Recommendation CM/Rec (2008) 6: 5


 .4عدم توجه به اصول تدوین قوانین و مقررات اینترنت در مقرراتگذاری بررای
سایتهای خبری
مقرراتگذاریبرایاینترنتزمانیمیتواندتأمینکنندهآزادیهایماروعباشدکهضعمن
درکصدیحازویژگیهایآنوشرایطجامعه،براسعاساصعولحقعوقیتعدوینشعدهباشعد.
دوریو درمقدمهویرایشجدیدکتابحقعوقرسعانه،بعااشعارهبعهایعناصعولتأکیعدداردکعه
برایتدوینقانونیمناسنبایدبهدنبالاصولیمرج باشد؛اصعولیکعه

قانونگذارحقوقرسانه
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بتواندحقوقیانعطا پذیراماپایدارراشکلبدهد.اومعتقداستاستقاللحقوقرسانه(حقوق
ارتباطات/گرایشتکنولوژیهاینوینارتباطی)زمانیمدققمعیشعودکعهایعناصعولکلعیو
مرج رادرنظربگیریم(معتمدنژاد .)4:6936،
برمبناینظریاتاساتیدومتفکرانحقوقارتباطاتایناصولکهبایددرسیاستگعذاریهعا
ومقرراتگذاریهاهموارهموردتوجهباشدودولتهابرایحفظواجرایایعناصعولتعالش
نمایند،عبارتاستاز:اصلآزادیاینترنت(باتأکیدبعربرقعرارینظعامتنبیهعیبعهجعاینظعام
پیاگیری،عدمضرورتکسنمجوزومن سانسور)،اصلآزادیاطالععات،6اصعلدسترسعی
همگانی(یعنیعالوهبرمن ایجادمان دردسترسیبهاینترنعتدرتعدوینقعوانینومقعرراتبعه
وظایفدولتهاوسایرنهادهایمسئول،برایتأمیناینترنتقابلدسترس،امن،ارزانوباربات
توجهشود)،5اصلحمایتازحریمخصوصیوارتقایامنیعت،اصعلخودنظعامدهعیوتعروی 
اخالقحرفهای،اصلکیفرزدائیجرایمرسانه .
توجهورعایتاصولمذکوردرکاورهاییهمیونایران،بنابعهدالیعلمتععددمفیعدومعؤرر
است.اوالوایراندرمرحلهقانون نویسیووضع قواععدومقعرراتاسعت،بنعابراینتوجعهنهادهعای
مقرراتگذاربهاصولمذکور،موجنتصوینقوانینمطلوبتریمیشود.رانیاوبهمنظعوراصعالح
قوانینومقرراتپراکندهومبهمموجود،رعایتاصولمقرراتگذاریضمنرف بخایازتعورم
قوانین،زمینهتصوینقوانینجدید،طبقاستانداردهایشناختهشدهرافراهممعینمایعد.درنهایعت
رعایتاصولتعدوینقعوانینومقعرراتبعاکمعکبعهتعأمینآزادیبیعان،بسعترمناسعنرابعرای
وانتقادمردموگروههایسیاسیازقعدرتحعاکم،در

برخورداریعمومازفضایبازفراهمکرده
. 6درگزارشنهاییگردهماییکارشناسییونسکودربارهحقوقفضایسایبرنتیککهدرپاییز6333عرضهشد،یکیاز
اصولیکهاعالمشدهیونسکوبایدبرایاجرایآنبکوشد«،اصلدسترسیبهاطالعات»استودرتوضیحاعالمشده:
هایعمومیموظف انداقداماتیبهعملآوردندتااطالعاتعمومیبهطوروسی ازطریقاینترنتقابل


تاکیالتوسازمان
«
دسترسیباشندوازصدتایناطالعاتوانتاارآنهادرزمانمناسننیزحراستکنند.اطالعاتعمومیمذکورمیتوانند

اطالعاترسمی،اطالعاتمر بو بهمیراثفرهنگیواطالعاتآرشیویوتاریخیرادربرگیرند(کاظمورویامعتمدنژاد،
 .)551:6988
.5شورایاروپادرمصوباتوتوصیهنامههایمتعدد،دسترسعیهمگعانیبعهاینترنعتراپیگیعریکعردهاسعت.ایعنشعورادر
هایامضاءکنندهخواسعتهتعا


لیرااعالموازدولت
اعالمیهمربو بهآزادیارتباطاتدراینترنت(مصوب58مه)5339اصو
تالشنمایند،خطمایهایملیخودراباایناصولانطباقدهند.یکیازایناصول«ازمیانبرداشتنموان ماعارکتافعراد
درجامعهاطالعاتیاست» .
بهموجناصلمذکور«:دولتهایعضو،بایددسترسیهمگانبهتمامخدماتارتباطیواطالععاتیاینترنتعیرابعهگونعهای
غیرتبعیضآمیزوبابهاییمنطقعی،ترغیعنوتاعویقکننعد...دولعتهعایعضعوبایعدکوشعشکننعدبعرایپیاعبردوعرضعه
کثرتگرایخدماتازطریقاینترنت،اقدامخاصیکهبهنیازهایگوناگونکاربرانوگروههایاجتمعاعیپاسعخدهنعد،بعه

عمععلآورنععد.تععدارکدهنععدگانخععدماتبایععداجععازهداشععتهباشععنددریععکاععاراوبمقرراتععیمناسععن،کععهدسترسععی
شبکههایملیوبینالمللیارتباطاتدورراتضمیننمایندبهفعالیتبپردازند» .
تبعیضآمیزآنانبه 

غیر
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میشود(بابازادهمقدمورضایی .)83:6939،
نهایتمنجرپیارفتآنکاور 
عملکردنهادهایمقرراتگذاردرمقاط مختلفزمانیناعاندهنعدهععدمتوجعهبعهبخعش
ایازایناصولاست.بهعنعواننمونعهمعیتعوانبعهتعالشبعرایاسعتمراروتقویعتنظعام

عمده
پیاگیریاشارهکرد.توضیحآنکهپ ازپیروزیانقالبتالشهاییبرایاستقرارنظعامتنبیهعی
صورتگرفتهکهتدویناصلبیستواهارمقانوناساسییکیازاینتالشهعااسعت.درایعن
اصلقانونگذارمقررداشته«:ناریاتومطبوعاتدربیانمطالعنآزادنعدمگعرآنکعهمخعلبعه
مبانیاسالمیاحقوقعمومیباشد.تفصیلآنراقانونمعینمیکند».بهایعنترتیعنمطبوععات
(ودرمفهومعامرسانهها)درصورترعایتحدودیکهدرقانونعادیماخ

میشودحعق

فعالیععتآزادبرخععوردارهسععتند.امععامجل ع شععورایاسععالمیدروض ع قععانونعععادی(قععانون
ازایننگاهمترقیتدوینکنندگانقانوناساسیفاصلهگرفتهوبهنوعیباالزامبهاخذ

مطبوعات)
مجوزواعمالمددودیتهایفراترازقانوناساسی،نظامپیاگیریراحاکمکرد .

برابرمقرراتموجود،درخصوصسایتهعایاطعالعرسعانیاینترنتعیازشعیوهانتاعاربعاربعت
استفادهشدهاست.دراینشیوهکهاکنونبیاترکاورهاازآناستفادهمیکننعد،متقاضعیتأسعی 
رسانهدرخواستربترسانهرابههمراهبرخیاطالعاتمهم،بهمرج دولتیکهقانونبعرایربعت
میکند .مرجع ربعتپع ازبررسعیدرخواسعت،درصعورتیکعهایعراد
تعیینکردهاست،ارسال 
قانونیخاصیوجودنداشتهباشد،اقعدامبعهربعتوصعدورگعواهیربعتمعیکنعد.دربسعیاریاز
کاورهاازجملهازبکستان،قرقیزستانواوکراینازایعننظعاماسعتفادهمعیشعود(انصعاری:6933،
.)11درحالحاضرتأسی سایتهایاینترنتی(ازجملهسایتهعایخبعری)بعراسعاسآیعیننامعه
هیئتوزیرانانجاممیشعود.معاده

ساماندهیپایگاههایاطالعرسانیاینترنتیمصوب6984/4/53
6آیععیننامععهمععذکورپایگععاههععایاطععالعرسععانیاینترنتععیراازنظععرربععتوفعالیععتبععهدوگععروه

رسانیربتشده"و"پایگاهاطالعرسعانیبعاهویعتنعامعلوم"تقسعیممعینمایعد.

پایگاههایاطالع
" 
منظورازپایگاهاطالعرسانیربتشده،سایتیاستکهمسعئولآناطالععاتومعدارکشناسعایی
خودوسعایت رابعهوزارتفرهنعگوارشعاداسعالمیارائعهومطعابققعوانینومقع رراتازجملعه
مقرراتمصوبشورایعالیانقالبفرهنگیبهربترسیدهورسیدِآنرادریافتکعردهباشعدو
امکانبرقراریارتبا باشخ

موردنظروجعودداشعتهباشعد.درمقابعلپایگعاهاطعالعرسعانیبعا

هویتنامعلوم،سایتیاستکهدروزارتفرهنگوارشاداسالمیربتنادهباشد .
باتوجهبهتقسیمبندیفوقوتصریحمعاده4آیعیننامعه،سعایتهعایاینترنتعیملعزمبعهربعت

ماخصععاتمربععو وربععتهویععتمععدیرمسععئولخععود،دروزارتفرهنععگوارشععاداسععالمی
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میباشند.همینینبهپایگاههایاطالعرسانیکهفعالیتخودراقبلازابالغآیعیننامعهمعذکور
آغازکردهاند،دوماهبرایربتفرصتدادهشدهوپ ازاینمهلتوععدمربعتماعمولبنعد
پماده(6پایگاهاطالعرسانیباهویتنعامعلوم)معیباشعندوطبعقمعاده1مسعدودمعیشعوند.
مدیرانسایتهایخبریازطریقمراجععهبعهسعایتسعاماندهیبعهناعانیwww.samandehi.ir
اقدامبهربتناموبسایتمربوطهمینمایند.سامانهمذکوربهصعورتخودکعارکعدرهگیعری
صادرمینماید.مدیرانسایتهاپ ازربتمیتواننعددرصعورتتمایعلازوزارتفرهنعگو
ارشاداسالمیگواهیربتدریافعتنماینعد.بعرایاخعذگعواهیععالوهبعرربعتنعامدرسعایت
ساماندهینیازبهارائهمدارکشناساییوگواهیعدمسوءپیاعینهکیفعریبعرایمعدیرمسعئول
میباشد(هماکنونکلیهاینمراحلبهصورتغیرحضوریوازطریعقوبسعایتسعاماندهی
انجاممیپذیرد؛حضورمدیرمسئولسایتفقطبرایاخذگواهیربتضروریاست) .

نکتعهقابععلتأمععلاینکععهدرگععواهیهععایربععتسعایتهععااعععالممععیشععود.6":مععدیرپایگععاه

اطالعرسانیاینترنتیموظفاستقبلازانقضایمهلتاینگواهیبراسعاسمعادهیعکقعانون

مطبوعاتوتبصره9آن،برایتطبیعقوضععیتخعودبعاقعانونمطبوععاتواخعذمجعوزناعریه
الکترونیکیازهیئتنظارتبرمطبوعاتاقداماتالزمرابهعملآورد؛.5انانیهمدیرپایگعاه
مذکورنسبتبهرعایتمفادبند6توضیداتاقدامننماید،تارنمایفوقالذکرفاقدمجوزتلقعی
ومامولبندالعفمعادههفعتقعانونمطبوععاتخواهعدبعو د".درواقع دولعتبعاایعناقعدام،

هایخبریراعلیرغمتفاوتآنهاباناعریاتالکترونیکعی،

سایتهایاینترنتیوازجملهسایت
مامولقانونمطبوعاتدانستهوآنهاراملزمبهاخذمجوزازهیئتنظارتبرمطبوععاتکعرده؛
ایندرحالیاستکهمطابقآییننامهساماندهیپایگاههایاطالعرسانیاینترنتعی،صعرفاوربعت
الزامیبودهوهیچتأکیدیبراخذمجوزازمراج قانونیآوردهنادهاسعت.بعدونتردیعدایعن
الزامخال قانونبودهونوعیبازگاتبهنظاماخذمجوزمیباشد؛تداومایعنعملکعردواعه
بساتادیدآننیزمیتواندبرعملکردرسانههاآرارمخربیبعهجعاگذاشعتهومعان جعدیبعرای
مندیعموممردمازکارکردهایمثبترسانههاباشد .

بهره


 .5اعمال قانون مطبوعات بر سایتهای خبری
یکیدیگعرازاعالشهعایمقعرراتگعذاریسعایتهعایخبعری،اصعراربعرایاعمعالقعانون
مطبوعاتبهجایتدوینقوانینومقرراتخاصبرایاینرسانههااست.دربرخعیمقعاط زمعانی
متولیاناموررسانههادرایران،باایناعتقادکهسایتهایخبریطبقتعریفارائهشعدهدرمعاده6
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قانونمطبوعات،6تفاوتیباناریاتالکترونیکینداشتهودرنتیجهطبعقتبصعره9معاده(6الدعاقی
مصوب)6913/6/93تاب قانونمطبوعاتهستند،ندوهبرخوردباسعایتهعایخبعریرابعرمبنعای
قانونمذکورتنظیممینمایند.اقداماتاخیر(بهار6935وشعهریورمعاه)6939وزارتفرهنعگو
ارشاداسالمیدرمسدودکردنبرخیازوبسایتهابهدلیلعدمدریافتمجوزازهیئعتنظعارت
برمطبوعات،نااندهندهتمایلوپیرویاینوزارتخانه،ازدیدگاهفوقاست.
مراجعهبهماروحمذاکراتمجل شعورایاسعالمیدرسعال6988بعرایتصعوینالیدعه
الداقیکتبصرهبهماده6اصالحیقانونمطبوعاتناانمیدهعد،علعیرغعماینکعهدرالیدعه
دولتپایگاههایاطالعرسانیاینترنتیبهویژهسایتهایخبری،نیزموردنظربوده،نماینعدگان
مجل شورایاسالمیپ ازبدثوبررسیمفصعلواسعتماعاظهعاراتنماینعدهدولعت،وبعا
اطالعکاملازمزایاومعاینپیانهاددولت،پایگاههایاطالعرسانیاینترنتیراماعمولقعانون

مطبوعاتندانستهاند5.عالوهبرآنیهازنظرگذشت،مصعوبهمعورخ6933/4/5هیئعتوزیعران
ایبهسایتهعایاینترنتعیناعدهورانیعاو

دولتدهمنیزبهدلیلاینکهاوالودرمصوبهمذکوراشاره
بخشعمدهواصلیاینمصوبهلیوشدهاست،قابلاستفادهنمیباشد.


9

بنابراینطبققوانینومقرراتفعلیسایتهایخبریتاب قانونمطبوعاتنبودهودرنتیجعه
تأسی وفعالیتسایتهایخبریفاقدقانونجام ومستقلمیباشد.دراینشرایطبهقوانینو
.6طبقتعریفارائهشدهدرمادهی6قانونمطبوعات:ناریهالکترونیکی،رسعانهایاسعتکعهبعهطعورمسعتمردرمدعیط
رقمی(دیجیتال)انواعخبر،تدلیل،مصاحبهوگزارشرادرقالننوشتار،صداوتصویرمنتارمعینمایعد(.الدعاقیمصعوب
 )6988
.5ماروحمذاکراتجلسهعلنیمورخ– 6988/6/51دورههاتمجلسههاتادواهارم 
برایمطالعهمتنکاملماروحمذاکراتر.ک :
http://archive.ical.ir/files/debate/ip/08/08-084.pdf- 6934/5/65.
.9هیأتوزیراندرجلسهمورخ6933/4/5بنابهپیاعنهادوزارتفرهنعگوارشعاداسعالمیوبعهاسعتنادمعاده()51اصعالحیقعانون
مطبوعات،موادیرابرایالداقبهفصلپنجمآییننامهاجراییقانونمطبوعات،تصویننمود.بهموجعنایعناقعدام،خبرگعزاریهعا
ملزمبهدرجمناب خبری(ماده98الداقی)ودرجپاسخبالفاصلهدرهمانروزوپع ازوصعولشعدند(معاده56الدعاقی).همینعین
وزارتارتباطاتوفن آوریاطالعاتمکلفشدتادرصورتاععالمهیئعتنظعارتبعرمطبوععاتمبنعیبعرتوقیعف،لیعوپروانعهیعا

دستورپاالیش(فیلتر)موقت،بالفاصلهفیلترنماید(ماده 55الداقی).درنهایعتهعماععالمشعدکعهناعریاتالکترونیکعینیعزماعمول
نامهمیباشند.درواق دولتتالشداشتتابعاایعناقعدامفعالیعتخبرگعزاریهعاوسعایتهعایاینترنتعیوبعه

مقرراتفصلپن آیین
صورتخاصسایتهایخبریرابااستفادهازاهرمهیأتنظارتبرمطبوعاتساماندهینماید .
 اینمصوبهبهدلیلالزامعیشعدندرجمنعاب خبعریواعطعایاختیعارفیلترینعگبعههیعأتنظعارت،بعااعتعراسگسعترده
حقوقدانانوروزنامهنگارانروبروشدودرنهایتباشکایتدبیرکارگروهتعیینمصعادیقمدتعوایمجرمانعهوخبرگعزاری
فارس،توسطهیأتعمومیدیواندیوانعدالتاداریدرمورخ 6936/1/51ابطالشد .
الداقیبهآییننامهاجرایعیقعانون

برایمطالعهرأیهیأتعمومیدیوانعدالتاداریباعنوان:ابطالمواد51و98،55،54
مطبوعاتموضوعمصوبهشماره/66384ت51341هع -هیأتوزیران،ر.ک :
- http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9123, 6939/1/54 .
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مقرراتپراکندهموجودویاقانونمطبوعاتاستنادمیشودکهغیراصولیاست.درخاتمهایعن
ایگذرابهاینقوانینومقرراتمیشود :

بخشوبهمنظورتکمیلمطالناشاره
الف .سیاستهای کلی شبکههای اطالعرسانی رایانهای

درسال6983سیاستهایکلیشبکههایاطالعرسانیازسویمقعاممعظعمرهبعریابعالغ
هایفوقبهدلیلتأریرآنبعرقعانونگعذاریهعاوعملکعردمسعئولین،دارایاهمیعت

شد.سیاست
میباشدونهادهایاجراییومتولیانتعدوینقعوانین،دراقعداماتخعودموظعفهسعتندبعهایعن
سیاستهاعملکنندومجم تاخی

مصلدتنظامنیزبعراسعاسوظعایفذاتعیخعویش،بعر

حسناجرایآننظارتدارد.اینسیاستهاعبارتاستاز :

.6ایجاد،ساماندهیوتقویتنظامملیاطالعرسانیرایانهایواعمالتعدابیرونظعارتهعای
الزمبهمنظورصیانتازامنیتسیاسی،فرهنگی،اقتصادی،اجتمعاعیوجلعوگیریازجنبعههعاو

هایاطالعرسانی .


پیامدهایمنفیشبکه
.5توسعهکمیوکیفیشبکهاطالعرسانیملیوتأمینسعطوحوانعواعمختلعفخعدماتو
امکاناتاینشبکهبرایکلیهمتقاضیانبهتناسننیازآنانوبارعایتاولویتهامصالحملی .

هایاطالعرسانیجهانیصرفاوازطریقنهادهاومؤسساتمجاز .


سترسیبهشبکه
.9ایجادد
.5حضورفعالواررگذاردرشبکههایجهانیوحمایتازبخعشهعایدولتعیوغیردولتعی
در زمینهتولیدوعرضهاطالعاتوخدماتضروریومفیدباتأکیدبرتروی فرهنگواندیاه
اسالمی .
باتوسعهشبکههایاطعالعرسعانیبعویژهدر

.4ایجادوتقویتنظامحقوقیوقضاییمتناسن
جهتمقابلهکارآمدباجرائمسازمانیافتهالکترونیکی .

.1توسعهفنآوریاطالعات(بهویژهحفاظتازاطالعات)وآیندهنگریدرخصوصآرعار
تدوالتفنآوریاطالعاتدرسطحملیوجهانیوگسعترشمطالععاتوتدقیقعاتوتربیعت
نیرویانسانیمتخص

دراینزمینه .

.1اقععداممناسععنبععرایدسععتیابیبععهمیثععاقهععاومقععرراتبععینالمللععیوایجععاداتدادیععههععای
اطالع رسانیباسعایرکاعورهابعهویعژهکاعورهایاسعالمیبعهمنظعورایجعادتعوازندرعرصع ه
رسانیبینالمللیوحفظوصیانتازهویتوفرهنگملیومقابلهباسلطهجهانی .


اطالع
همانطورکهمااهدهمی شعوداگعراعهایعنسعندضعوابطومقعرراتماخصعیرابعرای
کاربرانیاتأمینکنندگانخدماتتعییننکرده،امامطالنآنتدابیروسیاسعتهعایاسعتکعه
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مسیرحرکتمسئولینراتعیینکردهواجعرایآنازرئعی جمهعوروقعتومسعئولینخواسعته
شدهاست 6.
ب .مقررات و ضوابط شبکههای اطالعرسانی رایانهای مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی

آبانماهسال6983وپ ازابعالغسیاسعتهعایکلعیشعبکههعایاطعالعرسعانیرایانعهای،

شورایعالیانقالبفرهنگیاقدامبهبررسیوتصوین«مقعرراتوضعوابطشعبکههعایاطعالع
آییننامعهندعوهاخعذمجعوزوضعوابط
رسانیرایانهای»کرد.اینمصوبهدارایسهبخششامل :
واحدهایارائهکنندهخدماتاطالعرسانیواینترنعترسعا5

آییننامه
فنینقطهتماسبینالمللی ،
آییننامهدفاترخدماتحضوریاینترنتاست .
و 
پ .نییننامه ساماندهی فعالیت سایتهای اینترنتی

هیئتدولتدرمردادماهسال6984آییننامهفوقرادر66مادهتصعوینکعرد.درمعاده5
اینآییننامهتأکیدشدهمقرراتوضوابطشبکههعایاطعالعرسعانیرایانعهایمصعوبشعورای
عالیانقالبفرهنگیودیگرقوانینومقرراتحاکم،الزمالرعایهمعیباشعد.بعراسعاسمعاده4
آییننامههمهسعایت هعایاینترنتعیبایعددروزارتارشعادبعهربعتبرسعند.درفصعلسعومایعن
آییننامهبهتخلفاتوندوهرسیدگیبهآناشارهوتاکیلکارگروهتعیینمصادیقپایگعاههعای
غیرمجازمرکناز:وزیرانفرهنگوارشاداسالمی،اطالعات،ارتباطاتوفعنآوریاطالععات
دگستری،پیشبینیشدهاست .

ودا
ت .قانون جرایم رایانهای

قانونجرایمرایانهایماتملبر41مادهو51تبصره،دردوبخعشجعرایمومجعازاتهعاو
آییندادرسیتوسطمجل شورایاسالمیدرمورخ6988/9/4تصوینشدهواکنونبخاعی
ازقانونمجازاتاسالمیمیباشد.قعانونمعذکور،علیعرغممعایعنونعواق

قابعلتوجعه،گعام

مؤرریبرایمقابلهباجرایمرایانهایارزیعابیمعیشعود.طبعقمعاده55ایعنقعانون،قعوهقضعائیه
موظفاستظر یکماهازتاریختصوینقانون،کارگروه(کمیته)تعیینمصعادیقمدتعوای
مجرمانهرادرمدلدادستانیکلکاورتاکیلدهد.اینکمیتهوعملکردآنازاهمیتزیادی
. 6برایمااهدهابالغیهدفترمقاممعظمرهبریبهرئی جمهوروقتآقایسیدمدمدخاتمیر.ک :
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299-39/4/56.
2. Isp.
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میشود .
برخورداراستوبههمیندلیلدربخشمربو بهفیلترینگبهصورتدقیقمعرفی 
همععانطععورکععهمالحظععهمععیشععودقععوانینومقععرراتپراکنععدهوناقصععیدرخصععوصوب
سایتهایخبریوبهصورتکلیرسانههعایاینترنتعیوجعوددارد.ازجملعهنعواق

مقعررات

سایتهایخبری،نهادوشیوهدقیعق

فعلیمیتوانبهعدمتعییندقیقشرایطوندوهتأسی وب
نظارت،حوزهمداخلهنهادناظر،میزانماارکتبخشهعایصعنفیبعرایسعاماندهیوگعذراز
.ازسویدیگر،تدقیقاتصورتگرفتهناانمیدهدقوانینمعذکوراز

وض موجوداشارهکرد
حمایتازمدیرانمسئولونویسندگانسایتهعایخبعرینیعزمعؤررنیسعت.ضعمن

نظرتأمینو
اینکهقانونگذارهموارهباتأخیرزیادبهتدوینقوانینومقرراتپرداختهوبهتعبیرصدیحتعراز
تدوالتسری رایانهواینترنتهمیاهفاصلهدارد.طرحنظامجام رسانههایهمگعانیهعمکعه
درحالحاضرتدوینآنجریاندارد،علیرغمنقا مثبت،پاسخگویشرایطفعلیومتناسنبعا
رسانههاینویننیست.ازدیدگاهمدققتدوینیکقعانونجعام بعرایرسعانههعایاینترنتعیبعا
همکاریمؤررنهادهایصنفیوفعاالناینرسانهها،نهتنهامفیدبلکهضروریاست .



 .6نتیجهگیری
بهتأریرقابلتوجهاینترنتبهعنوانیکابزارارتباطیورسانهنویندرتعأمینآزادی

باتوجه
بیانوبهبودزندگیمردم،استفادهازآنامریضروریاست.کنارگذاشعتنایعنتکنولعوژیاز
نجیدهبودهوالزماستبامقرراتگذاریمطلوبضمن

ترسآسینهاومضراتآناقدامینس
استفادهکاملازتمامفوایدوامکانعاتاینترنعت،آسعینهعایآنراازبعینبعردهیعابعهحعداقل
برسانند.
اهمیتمقرراتگذاریبرایرسانههایاینترنتیوازجملهسایتهایخبریبعهدلیعلنقاعی
کهدرعرصهاطالع رسانیوآگاهیبخاعیبرعهعدهدارنعدوازسعویدیگعراسعتقبالواعتمعاد
نسبیمردمبرایدسترسیبهاخبارواطالعاتازطریعقایعنرسعانههعاینعوین،بعیشازاهمیعت
مقرراتگذاریبرایسایربخشهایاینترنتجلعوهمعینمایعد.مطالععاتصعورتگرفتعهناعان
میدهددرایران،مقرراتگذاریبرایسایتهعایخبعریدروضععیتمطلعوبیقعرارنداشعتهو

مقرراتپراکندهوغیرجام موجودنیزپاسخگوینیازهایدرحالرشدوتدولجامععهنیسعت.
االشهایشناساییشدهعبارتاستاز:مداخلهحداکثریدولت،ععدمرعایعتپعیشنیازهعاو
اصولمقرراتگذاریبرایاینترنتواصراربرایاعمالقانونمطبوعاتبرسایتهایخبری؛ 
میشود :
برایرف االشهایمذکوروخروجازشرایطفعلی،اقداماتزیرپیانهاد 
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 -6کاهشمداخلهدولتدرفرایندمقرراتگذاریبرایسعایتهعایخبعریوبعهصعورت
کلیمداخلهحداقلیدراموررسانهها؛
 -5تدوینقانونجام رسانههایاینترنتیباهمکعاریمعؤررنهادهعایصعنفیوفععاالنایعن
رسانهها؛
 -9توجهبهاصولوپیشنیازهایتدوینقوانینومقرراتبرایاینترنتدرمقرراتگذاری
برایسایتهایخبری؛
 -5تقویتجایگاهشورایعالیومرکزملیفضایمجازیبهمنظورپرهیعزازفعالیعتهعای
متقاط شوراهاونهادهایمقرراتگذاردرعرصهفضایمجازیکاور؛
 -4افزایشمیزانشفافیتوپاسخگویینهادهایمقرراتگذار.
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