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 مقدمه .1
ایحقوقالمللیومنطقههادراسنادبینعنوانیکیازحقوقبنیادینانسانهحقآزادیبیانب

هعاباربهرسمیتشناختهشدهوموردحمایتقرارگرفتعهاسعت.بعهموجعنایعناسعناددولعت
وظیفهدارندضمنعدمایجادمان برایبرخورداریافرادازاینحق،درصورتنیاززمینهالزم

افرادازآنرافراهمنمایند.برایبرخورداریکامل
بدونتردیداینترنتنقشمهمعیدرتعأمینحعقآزادیبیعاندارد.افعرادزیعادیدرسراسعر

بعدونتوجعهبعهمرزهعاو6کننعد.جهانازطریقاینترنتبهدنیاییازاطالعاتدسترسیپیدامعی
یایفراوان)سرعت،قیمعتپعایین،ها،زمینهابرازعقیدهوانتقالاطالعاتدراینترنتبامزافاصله

دلیعلتعأریرهصوتوتصویرو...(،مهیااست.مردمنیزب-مخاطنوسی ،استفادههمزمانازمتن
شان،انتظاردارندخدماتاینترنتقابلدسترس،امعن،ارزان،معداوماینترنتدرزندگیروزمره

(Jakubowicz, 2009: 4) .ومعتبرباشد
دکعهگعرامتعهعدهسعتنهعایآزادیلعتبههمیندلیلدو

عنوانیکمنب جهانیتضمیننمایند.رباتوامنیتاینترنترابه
منعدیازفوایعدآن،تردیدیوجودنداردکهتوسعهوگسترشاینترنتوهمینینبهعرهامروزه

هعایسایتشود.گذارییادمیعنوانمقرراتهاییاستکهازآنبهنیازمنداتخاذتدابیروسیاست
رسعانیدلیلنقشمهمیکهدرعرصهاطعالعهخبرینهتنهاازاینقاعدهکلیمستثنینیستند،بلکهب

گعذاریصععدیحومطلععوببععرایآنهععادارایاهمیععتوآگعاهیبخاععیبرعهععدهدارنععد،مقععررات
گعذاریصعدیحضعمنتعأمینآزادیفعالیعتباشد.بایعدتوجعهداشعتکعهمقعرراتمضاعفمی
وکعردهها،ازسوءاستفادهاحتمالیازآزادیجلعوگیریخبریوبهصورتکلیرسانههایسایت

هایاینترنتیامنوپایداراست.دهد،دسترسیواستفادهآنهاازرسانهبهمردماطمینانمی
هایخبریدرایرانومیزاناستقبالمعردمازهایاخیرروندگسترشفعالیتسایتطیسال
امعروز5اسعت.کعردهابرایدریافتاخبارواطالعاتموردنیازشان،بهسرعترشعدهاینرسانه

                                                                                                                                                                                                        

166بعهسعهمیلیعاردو5361ژوئعن93کعاربراناینترنعتجهعانتعاتعاریخ،تعدادInternet World Statsبهگزارش.6
41میلیعونجمعیعت،89نفررسیدهاست.طبقآماراینسعایتمعتبعربعینالمللعیایعرانبعاحعدود869هزارو914میلیونو

هراندکیفیتدسترسعیدرسعطحمیلیونوهفتصدهزارکاربراینترنتیدارد؛اینآمارازنظرکمیت،آمارقابلقبولیاست؛
پایینیقراردارد.

http://www.internetworldstats.com/stats.htm- 51/1/6934 . 

سایتخبریدرکاوروجعوددارد.ععالوه135هزارو15تعداد6935.طبقاعالممدیرکلفرهنگوارشاداسالمیسال5
بوعععات،حععدودیععکاهععارمبععهازهیععأتنظععارتبععرمطدرخواسععتدرنوبععتبععرایاخععذمجععوز6331بععرایععنازتعععداد

هایخبریاختصاصدارد.هایسایتدرخواست
.63/5/6934http://www.e-rasaneh.ir/View_Queue_Report.aspx-
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هعایهایخبریبعهسعایتمردمبااعتمادنسبیبرایاطالعازجدیدتریناخبارودریافتتدلیل
نمایند.دراینشرایطبرایپاسعخگوییبعهنیازهعایدرحعالرشعدوتکامعلاینترنتیمراجعهمی
هعایخبعریوازسعایتابیرقانونیالزمبعرایتضعمینآزادیتأسعی وفعالیعتجامعه،بایدتد

.امعابعاتوجعهبعهمسعائلوشعودهایسوءاستفادهازآزادیاتخعاذراهکردنسویدیگرمسدود
هعا(،کعامالوواضعحویژهفیلترینگسایت)بکردههایگذشتهبروزماکالتمتعددیکهدرسال
نیبهصورتجام ودقیقدرکاوروجودنداشتهویعاکارآمعدنیسعت.استکهاینتدابیرقانو

گعذاریبعرایهعایمقعرراتبههمیندلیلمسئلهاصلینوشتارحاضعرشناسعاییوتبیعیناعالش
باشد.هایخبریوراهکارهایاصالحشرایطموجودمیسایت

ایخبعریوهعگعذاریسعایتهعایمقعرراتدرایننوشتارتالششعدهتعامهمتعریناعالش
.بههمینمنظورابتدامفاهیمومبانیشودراهکارهایخروجازوضعیتموجودشناساییوتبیین

ویژههایاینترنتیوبعگذاریبرایرسانهگذاری،ضرورتمقرراتتدقیق،شاملمفهوممقررات
ود.درشهایخبریودرنهایتویژگیاینرسانهنوینارائهمیهایخبری،معرفیسایتسایت

گذاریتبیینشدهوضمنتاریحهراالشراهکارهانیزمعرفعیهایمقرراتبخشدوماالش
.شودمی

توصیفیاست؛البتهازاظهاراتشعفاهیمسعئولینو-شایانذکراینکهروشتدقیقتدلیلی
کارشناسانوزارتفرهنگوارشاداسالمیوکمیتهتعیینمصادیقمدتوایمجرمانهوهمینعین

تهععران،درتدلیععلمطالععن6936هععایمیهمانععانخععارجینمایاععگاهمطبوعععاتسععالدیععدگاه
برداریشدهاست.بهره

 
 . مفاهیم و مبانی  2
 های اینترنتی . مفهوم مقررات گذاری برای رسانه1-2

)شعاملقعانون،گذارییاتدوینقوانینومقررات،وضع هعرنعوعقواععدمنظورازمقررات
دار،اسعتنامعه،بخاعنامهو...(دارایضعمانتاجعراتوسعطمقعامصعالحیتآییننامه،تصوین

هاعموماواند(.وض قوانینومقرراتبرایرسانه183و113و6985:455)جعفریلنگرودی،
هاعبارتندازمقرراتتأسی واداره،مدتعوا،تخلفعاتوشود،اینحوزهحوزهکلیراشاملمی

ای.حقوقحرفه
تواندیکنهعادها،الزاماودولتینیستومیگذاریرسانهداربرایمقرراتمقامصالحیت

باشد.دربرخیازکاعورهاروشماعارکتی،یعنعیحضعورهاغیردولتیمانندسندیکاواتدادیه
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ماترکنهاددولتیوغیردولتیموفقبعودهوآرعارمطلعوبیبعههمعراهداشعتهاسعت.درگعروه
دلیلفرهنگخاصحاکمبعرایعنکاعورها،اگعرشعروعازکاورهاتجربهنااندادهبهریدیگ

ایناقداماتازسویدولتباشدوبعدبرایادامهکعارنهادهعایغیعردولتعیامعوررادردسعت
اههمانطعورکعهدربخعشدومتاعریحشود.اگرمیبگیرند،درعملموفقیتبیاتریحاصل

کنعد،گذار)یاناظروکنترلکننده(خدشعهواردمعیاللنهادمقرراتوشبهاستق،اینرشودمی
دولتعیبعرایاقداماتاعانازسعویت؛دربرخیازجوام نهادهایغیرهاراپذیرفامابایدواقعیت
شود.شوندبنابراینتصمیماتایننهادهااجرایینمیمردمحمایتنمی


 اینترنتیهای  . ضرورت مقررات گذاری برای رسانه2-2 

همعوارهدو-ازجملهاینترنعت-هاوابزارهایارتباطیگیریوفعالیترسانهازابتدایشکل
ایمعتقعدهسعتندهایآنهاوجودداشتهاست؛عدهنمودنفعالیتمنددیدگاهمتفاوتبرایضابطه

دلیعلایجعادهاوابزارهعایارتبعاطی،بعهایعناصوالوهرگونهتدوینقوانینومقرراتبرایرسانه
آید.هابهشمارمینوعیمددودیت،مخالفباآزادیفعالیترسانه

درمقابلگروهیمعتقدهستندوض قواعد،نهتنهامددودکنندهنیست،بلکهاگعرقعوانینو
باشعدوهامیکنندهآزادیرسانه،تأمینشودمقرراتصدیحومتناسنوبرمبنایاصولتدوین

درخصعوصضعرورتوجعودمقعرراتدوریعونمایعد.العاتراتسهیلمیدسترسیعمومبهاط
کننعدهوسعرکوبعنوانمددودها،تنهاوضرورتاوبهراترسانههامعتقداستکهمقربرایرسانه

هععایالزموضععروریشععودبلکععهآزادیاسععتهمععراهبععابرخععیمدععدودیتکننععدهمعنععینمععی
(Derieux, 2005: 8-9). 
هایموجوددرجوام ،لعزومرعایعتمصعالحزنظردوم:توجهبهواقعیتدربررسیودفاعا

عمععومیوجلععوگیریازسععوءاسععتفادهاحتمععالیافععرادازاصععلآزادیاقتضععاءداردتععاتععدابیرو
هادرنظرگرفتهشود.ازسعویدیگعرنبایعدوجعودبرخعیضوابطیبرایتأسی وفعالیترسانه

ودآزادیدانسعت،زیعرااگعراعهآزادیمطبوععاتدرزمعرههارابهمنزلهعدموجعمددودیت
عنعوانامعریبعودنحقعوقباعررابعهنسعبی»اماایعنآزادیمطلعقنیسعت؛حقوقبارقراردارد
(.6985:635)هاشمی،«توانمااهدهنمودگرا)لیبرال(میهایآزادیمنطقی،حتیدرنظام

هرکع دراجعرای»دارد:ینزمینهاعالممیحقوقباردرهماعالمیهجهانی53ماده5بند
وسیلهقعانونمندصعراوهاییاستکهبهفقطتاب مددودیتهایخود،آزادیحقوقواستفادهاز

منظورتأمینشناساییومراعاتحقعوقوآزادیدیگعرانوبعرایرعایعتمقتضعیاتصعدیحبه
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«.موکراتیکوض گردیدهاسعتاخالقیونظمعمومیورفاههمگانی،درشرایطیکجامعهد
کنوانسیوناروپاییحقوقبار،پ ازتأکیدبرحقآزادیبیانآمعده63ماده5همینیندربند

هاییاسعت،ممکعناسعتهابهلداظاینکهمستلزمتکالیفومسئولیتاعمالاینآزادی»است:
نقانونمقعررشعدهوهاییقرارگیردکهبهموجتدتتاریفات،شرایط،تصمیماتیامجازات

درجامعهدموکراتیکبهلداظمصالحامنیتملی،تمامیتارضییعاسعالمتعمعومییعابعرای
دریافعتطعورمدرمانعهجلوگیریازافاایاطالعاتیکعهبعهحمایتازاعتباروحقوقدیگران،

امطلعقهعهمانطورکهماعاهدهشعد،آزادی«.طرفیقوهقضائیهاستشده،یاحفظاقتداروبی
،امعادرهعرصعورتضعروریاسعتایعنشعودبینعیهاییپیشنیستندوممکناستمددودیت

هعایاینترنتعیوازجملعههابرطبققعانونبعودهومعقعولباشعد.درخصعوصرسعانهمددودیت
هایاینترنتیماننعدهعرامعرهایخبرینیزوضعیتبههمینشکلاست.ارتباطاتورسانهسایت

گذاریاست.دهیومقرراترنیازمندنظاماجتماعیدیگ

 های خبری. معرفی سایت3-2

یعا5دامنعهاینترنتعیاسعتکعهداراییعکصعفداتوبایازیاتارنمامجموععه6سایتوب
هایینظیرمعتن،ایازصفداتمرتبطکهدادهاندوبهصورتمجموعهاینترنتیماترکزیردامنه

گیرد.قرارمیاینترنتشود،درارائهمیهاصدا،تصویروفیلم،رویآن
هایتوانبامالکهارامیهایمتعددومتنوعیدراینترنتوجوددارد.اینسایتسایتوب

هعایخبعری،سعایتبنعدیکعرد.بعراسعاسمدتعواوکاربردهعایمختلعف:وبمختلفتقسعیم
ی،فروشگاهاینترنتعی)ماننعدسعایت)ارائهدهندهفضایاینترنت(،بازرگانهاستبایگانی،میزبانی

)مانندگوگعلویعاهو(،جسعتجوگرهایاجتماعی)مانندفی بعوک(،آمازون(،ارتباطییاشبکه
آیند.هابهشمارمییو...ازانواعسایتدریافتاطالعات،بازیوسرگرمی،نرمافزارساز
عنعوانندرانعدزمینعهفعالیعتنمایعد؛بعهالبتهامکانداردیکوبسایتبهصورتهمزما

مثالیکسایتخبریعالوهبرارائهاخباروتفاسیرخبری،برایجذبمخاطبانبیاتربرخیاز
نماید.مایای،ارائهمیخدماتاینترنتیراهمیوندانلودمدصوالتآموزشییان

رسعانیاینترنتعی(بعهدلیعلایفعاینقعشدرهایاطالعهایخبری)پایگاهدراینمیان،سایت
هعایاطالعرسانیوآگاهیبخایبهمردم،ازاهمیتفراوانیبرخوردارهستند.درسعالعرصه

عنعوانیکعیازمنعاب اصعلیافزایشیافتهوبههایاینترنتیاخیرمیزاناستفادهمردمازاینسایت
                                                                                                                                                                                                        
1. Websit. 
2. Domain. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DA%AF%D8%B1
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93شود.مطالعهساختاروندعوهعملکعردحعدودهایخبریمدسوبمیدریافتاخباروتدلیل
دهعد،ایعنایعران،رجعانیوز،تابنعاکو...ناعانمعیسایتخبریشعاخ درایعراننظیعرعصعر

ئول،سعردبیر،هادارایصاحنامتیاز)معدیرعامعل(،معدیرمسعهاینوینمانندسایررسانهرسانه
ایماعخ فعالیعتخبرنگاروسایرعواملاجراییهسعتندوبعراسعاسسیاسعتهیئعتتدریعه

(.5-6988:9)عاملی،نمایندمی
هعایخبعری،تفکیعکبعینایعنرسعانهنعوینبعاوبعال ،ناعریهبرایشناختدقیعقسعایت

هعااینرسانهالکترونیکیوخبرگزاریضروریاست؛زیراعدمشناختوتفکیکصدیحمیان
.ازسعویشعودمعیموجنبروزماکالتیدرتعیینقوانینومقرراتحقوقیحاکمبرهرکدام

خطیراطالعرسانیکهبرعهدهدارندازهایخبریبهلداظوظیفهدیگربایدتوجهداشتسایت
حمایعتاهمیتبیاترینسبتبهوبال وناریهالکترونیکیبرخوردارندوبنابراینبایعدمعورد

قرارگیرند.
اندوقعتهرصورتروزانهیاهکهباستیاگروهیشخصیاینترنتییکصفده6 وبال

ایهااغلنبالدنشخصیوگاهیمدعاورهمطالنوبال .شودیکباربامطالنجدیدبروزمی
هعررویدنبالعکنوشتهشدهوامکاناتینظیردریافتنظراتبرایهرنوشته،ارسعالودریافعت

ایایجعادوهادراکثرمواردتوسطافرادغیعرحرفعههایوبال است.وبال مطلن،ازقابلیت
شعود.ععالوهادارهوبروزرسانیمیایافرادحرفههامعموالوتوسطسایتوب،اماشودمیاداره

ریدارد.رسانیشدهومطالنآنهاکیفیتبیاعتهاسریعتربروزها،نسبتبهوبال براین،سایت
وباهمکاریگروهعیتوسطشخ حقوقیعمدتاوهایخبری(الخصوصسایتها)علیسایت
طعوریعموماویابههااماوبال شوند؛عنوانهیئتتدریریهادارهمی)هراندمددود(بهازافراد

کلیشخصیهستند.
هیدارد.ازجملههایقابلتوجالزمبذکراست،وبسایتباوبال ازنظرفنیهمتفاوت

هایموردنیعازبعرایتأسعی وتوانبهشیوهطراحیوپیییدگیساختار،هزینههامیاینتفاوت
اشارهکرد.5فعالیتوندوهکنترل

ایبعاعنعوانخبریتفعاوتدارد؛ناعریهالکترونیکعی،ناعریهناریهالکترونیکینیزباسایت
زمعانیماعخ ومتنعاوبیومعنظمودرفاصعلههعایپیعاپماخ ورابتاستکهدرشماره

هعای)هفته،دوهفته،ماهو...(درمدیطاینترنت،ازطریقوب،پسعتالکترونیعکیعاسعروی 
                                                                                                                                                                                                        
1. Weblog. 

درواق کنترلآنهاتعاب یعککنتعرلکنترلتارنمادراختیارمالکانآناست،ولیبالگرهاکنترلجزئیبروبال دارند..5
ترتوسطصاحبانومدیرانسروی دهندهوبال هستند.بزر 
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شود.افرادبهطوررایگانیاباپرداختهزینعهازمطالعندیگراینترنتیتولید،منتاروتوزی می
ترناریهالکترونیکعیتمعام(.بهتعبیردقیق31-6988:38)عاملی،نماینداینناریاتاستفادهمی

هایناریاتمکتوبمانندروزنامعه،هفتعهنامعهو...رادارد،بعاایعنتفعاوتکعهناعریهویژگی
شعود،تنهعاطعورکعهمالحظعهمعی.همعانشعودمعیالکترونیکیدرفضایمجازیمنتاروتوزی 

ااردرمدیطاینترنتاست؛امعاانانیعهدرادامعهخبری،انتشباهتناریهالکترونیکیباسایت
جعایتعدارکنظعامبروزماکالتیشدهودرمعواقعیبعه،اینشباهتموجنشودمینیزاشاره

عنعوانیکعیازاشعکالهعابعهاینرسعانهشدهری،تالشهایخبحقوقیمناسنبرایوبسایت
گیعردکعهتالشدرحالیصورتمعیناریاتالکترونیکیتاب قانونمطبوعاتقرارگیرند.این

هعایمکتعوب،قعانونمطبوععاتحتعیهایفراوانناریهالکترونیکیبعارسعانهرغمشباهتعلی
،پعژوهشپاسخگوینیازهایناریاتالکترونیکیهعمنیسعت.هعرانعدموضعوعوهعد ایعن

اتضععیتفعلعیناعریکعهوکعردبررسیوضعیتناریاتالکترونیکینیسعت،امعابایعدتوجعه
نگععارانازفعالیععتدرایععنحععوزه(،یکععیازنتععای ویژهعععدماسععتقبالروزنامععهالکترونیکععی)بعع

باشد.هامیناکارآمدیاعمالقانونمطبوعاتبراینرسانه
خبریباوبال وناعریهالکترونیکعی،تفعاوتایعنرسعانههایسایتبعدازبررسیتفاوت

خبرگزارییکسازمانبزر ومستقلخبری»گیرد.نوینوخبرگزاریبایدموردمطالعهقرار
طععورخععلیععککاععورودیگععرکاورهاسععتوبععهتجععاریاسععتکععهدارایدفععاتری،دردا–
حاصعلکعارخعودرادرپردازدوروزی،بهجستجو،کسنوانتااراخبارارائهخدماتمیشبانه

صعورترایگعانیعادرقبعالویریویعاترکیبعیازآنهعابعههایمتنی،صوتی،تصعیکیازقالن
هاومؤسساتخدماتعمومی،اجتمعاعی،تجعاری،ها،سازمانایدراختیاررسانهدریافتهزینه

هاازراهفروشاخبعارترینمنب درآمدخبرگزاریدهد.عمدهسیاسی،اقتصادیوعمومقرارمی
درتعریففعوقاشعارهطورکه(.همان668-6933:661)اسدی،«شودوارائهخدماتتأمینمی

هعای،خبرگزارییکمؤسسهبرایجسعتجو،کسعنوانتاعاراخبعاراسعت،امعاوبسعایتشد
خبریازانیندامنهوسطحفعالیتیبرخوردارنیستند.


 های سایت خبری  . ویژگی4-2

هعایایعنهایخاصیهستندکهدرادامهبهمهمترینویژگیهایخبریدارایویژگیسایت
 :شودمیهااشارهرسانه

بخاعیمهمتعرینرسانیوآگاهیاطالعرسانی:فعالیتدرعرصههایخبریواطالعالف(فعالیت
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سعازیجامععهراهایدیگررسالتمهمآگاههامانندرسانههایخبریاست.اینسایتویژگیسایت
 برعهدهدارند.

مطالعنازمتعونمجعازیاسعتفادههابرایانتااراستفادهازمتونمجازی:دروبسایت (ب
شود.اینمتوندارایمزایاییاست؛ازجملهاینکهمتونمجازی،متونهمیاهحاضعربعودهومی

درهرزمانبعهصعورتدائمعیقابعلدسعترسهسعتند.دسترسعیهمگعانی،تیییرپعذیریمتعون،
زیشعدنوحعلمرکعرمتونمرتبطوغیرمعرتبط،غیرسازیمجازی،پیوندخوردنباسایذخیره

آیعد.یکعیدیگعرماکلتورقزیادوپوسیدگیاسنادازدیگرمزایایمتونمجازیبهشمارمی
ازمزایایمندصربهفردتولیدوانتاارمطالنبهصورتمتونمجازی،امکانجسعتجوهمزمعان

 (.6988:635)عاملی،باشدهایمختلفمیمطلن،موضوع،عک یانموداردرسایت

انعدوتعاحعدهاراکعاهشدادههایاینترنتیفاصلهاخبار:رسانهقالسری وبدونواسطهپ(انت
ازنظعریعک»گویعد:معی6کینزلعیرسعد.قابلتوجهیاطالعاتبدونواسطهبهدستمخاطنمی

ترینویژگیژورنالیسعمالکترونیعکگی،احتماالوبزر واسطهروزنامهخوانمتوسط،نزدیکی،بی
ساعتهنیزکعهاخبارشعاندر55تواندحتیبراخباررادیووتلویزیونراواینژورنالیسممیاست.ظاه

شود،غلبهکند...دراینترنتدلیلعیوجعودنعداردایپخشمیدقیقه93تا53فواصلزمانیحدوداو
 (.6988:663)کامیار،«ایجایآنهارابگیردکهمطالنتمامشدهمنتظربماندکهمطالنتازه

ای)اععمازهاازمدتویاتمرکعنوانعدرسعانهایبودن:استفادهوبسایترسانهاند (ت
صوت،معتن،گرافیعک،انیمیاعن،تصعاویرویعدیوییوغیعره(موجعنجعذابیتوپویعاییایعن

5برداریازمطالنراتاحدقابلتوجهیافزایشدادهاست.هاشدهومیزانبهرهرسانه
 

یکرابطهیکهایسنتی(،رهایارتباطیقدیمی)ازجملهرسانهدرابزاتعاملیبودن: (ث
بود.بهاینمعنیکهاطالعاتدریکجریانیکطرفعه،ازبعاالبرقرارسویهوازباالبهپائین

.درایعنحالعتمخاطبعانامکعانشعدارسعالمعیبهپائینوبدونبازگاتبهسویمخاطبعان
در9«بعازخورد»گعرفتنامکانودرنتیجهرانداشتنداظهارنظردرخصوصاطالعاتارائهشده

                                                                                                                                                                                                        
1. Kinsley. 

درخصعوصمدعیط"عنعوانمدعیطنمعادینایبعهادغامبزر :سیسعتماندرسعانه"درجم بندیبخشمانوئلکاستلز. 5
بعهمعنعایپایعانجعداییوحتعیتمعایزایانعدرسعانهظهعورسیسعتم»ویسعد:نایدرکتابش)عصراطالعات(میرسانهندا

دیداریوااپی،فرهنگعامیانهوفرهنگفرهیختگان،سرگرمیواطالعات،آموزشیعااغعوااسعت.–هایشنیداریرسانه
آینعد،تعرین،درایعنجهعاندیجیتعالیگعردهعممعیگراترینتامردمعیهایفرهنگیازبدترینتابهترینوازنخبههمهجلوه

هایگذشتهوحالوآیندهذهنعیراکعهبرقعرارکننعدهارتبعا اسعتبعهجهانیکهدرابرمتنیغولآساوغیرتاریخیجلوه
کنند.آنهادنیایمجازیرابعهواقعیعتمعابعدلدهد.بهاینترتین،آنهایکمدیطنمادینجدیدایجادمییکدیگرپیوندمی

(.6985:596ت،)کاستلز،عصراطالعا«سازندمی
3. Feed back. 
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هعاینعوین،امکعانآوریفعنبعهکمعکامعاامعروزه.حدبسیاراندکوناایزوجعودداشعت
 است.شدهبرقراریهمزمانارتبا بینفرستندهاطالعاتومخاطنفراهم

 وانعدنخ از امکانبرقراریارتبا سری مخاطنبامدیرانونویسندگان:مخاطنپع  (ج

 مسعئولین دیگعر یعا نویسعنده بعه ایواسطه هیچ بدون مطلن موردآن در را خود نظر مطلن، هر

عالوهبراینازطریقپستالکترونیکامکانبرقراریسری ارتبعا بعین نماید.می ارسال ناریه
 مخاطنودستاندرکارانرسانهفراهماست.

ئهشده،صرفاومطلنموردنظرخودراتواندازبینمطالناراشخصیشدن:مخاطنمی (ح
جایدریافتکلمطالن)مانندخریدروزنامهیامااهدهاخباردریافتومطالعهکند؛درواق به

 کند.تلویزیونی(فقطمطالنسفارشییاانتخابیخودرادریافتمی

 

 های و راهکارها. چالش3
منظعورپاسعخبعهپرسعشاصعلیپ ازتبیینمقدماتبدثدربخشاول،دراینبخشبعه

هایخبعریمعرفعیومعوردتدلیعلوبررسعیهایمقرراتگذاریسایتنوشتارحاضر،االش
گیرد.قرارمی


 مداخله حداکثری دولت در مقررات گذاری .1-3

هایخبریبهعواملمختلفیبسعتگیهاوازجملهسایتمیزانمداخلهدولتدراموررسانه
ترینایعنعامعل،نعوعنگعرشودیعدگاهحاکمعاندرخصعوصآزادیمترینومهدارد؛اصلی

ها،ابزارهعایغیرضعروریباشد.اگرحاکمانمعتقدباشندکهرسانههامیتأسی وفعالیترسانه
سععازبعودهوعوامععلآنهعا)مععدیران،نویسعندگانوخبرنگععاران(ازقعدرتتاععخی ووماعکل

تاآنهاکنندمیبدونتردیدراساووباتمامقدرتتالشمدیریتاقداماتخودبرخوردارنیستند،
سعاالریوتعأمینرامدیریتودرنتیجهمددودنمایند.اماانانیهباورداشتهباشند،تدققمردم

هعایآزادومسعتقلداردومجعام منتخعنماارکتمردمدرادارهامعورجامععهنیعازبعهرسعانه
تعاضعمنکننعدمعیاعمالنظارتبرخوردارهسعتند،تعالشهاازقدرتساماندهیامورورسانه

وبعهایفعاینقعشدرعرصعهکعردههارابهمجام معذکورواگعذارمداخلهحداقلی،اموررسانه
حمایتوهدایتآنهااکتفانماید.

بعرایمداخلعهدرهابرایتبییندقیقموضوعالزمبذکراست،درخصوصصالحیتدولت
گذاری،سهنوعنگرشودیدگاهکلیوجوددارد؛اعمالهعرکعدامژهمقرراتویهاباموررسانه
شعود.درادامعههعرکعدامازایعنهاوتعدابیریخعاصمعیهامنجربهاتخاذروشازایندیدگاه
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:شودمیهابهاختصارتبییننگرش
زیرنظرگذاریونظارت،دراینشیوه،نهادصدورمجوز،مقررات . انحصار دولتی:1-1-3

.عموماواعضایایننهادیانهادهاتوسطدولتانتخابشدهکندمیدولتتاکیلشدهوفعالیت
وبهنوعیوابستهبهآنهستند؛دربیاترکاورهاییکهنگرشمذکورجریعاندارد،درترکیعن

،امعاشعودهعایمردمعینیعزاسعتفادهمعیهاوبرخیگعروهاعضایایننهادهاازنمایندگانرسانه
کنندتاهموارهاکثریتاعضایایننهادهاازبعینمقامعاتوکارکنعانمسئولیندولتیتالشمی

ها،مناف حکومتراتأمیننمایند.بدونتردیعدایعندولتیانتخابشوندتابیشازآزادیرسانه
ایننگرشبعاهارادنبالکند؛اصوالٌنهادهااستقاللاندانینداشتهونااارهستندمنویاتدولت

هاراتضمیننماید.تواندحقوقرسانههاوارتباطات،تناسننداشتهونمیآزادیرسانه
درایعنشعیوهدولعتنقعش . همکاری دولت با نهادهای غیرر دولتری و مقرتق :   2-1-3
گیریدرخصوصبیاترمواردواجعرایتصعمیماتبعرکنندهوحامیرادارداماتصمیمهدایت

هایانهادهاومجام غیردولتیومستقلاست.بهعبارتدیگردولتبعااعتقعادرسانهعهدهخود
تواننعدمعیهادهعاومجعام غیعردولتعیبهلزوممداخلهحداقلیدراموریکهاصدابرسانهیان
کندویادربرخیازمعوارداقعداماتاولیعهبرعهدهگیرند،فقطاصولوقواعدکلیراتعیینمی

(.الزمبعذکراسعتدر666و6983:663)انصعاری،دهدتاکیلنهادمربوطهراترتینمیبرای
 باشد.هامیترینروشبرایمداخلهدولتدراموررسانهحالحاضراینشیوهپذیرفته

منظورازاینشیوهنعوعی . واگذاری کلیه امور و اختیارات به نهادهای غیر دولتی:3-1-3
هایانهادهایومجام غیعردولتعیکعهعمومعاوازنماینعدگانیعنیرسانهاست؛«خودنظامدهی»

شععود،راسععاووبععدوندخالععتهععا،اسععاتیدداناععگاه،مدققععینومتخصصععین،تاععکیلمععیرسععانه
حکومت،باتدوینقواعدرفتاریوایجعادنهادهعایالزم)ماننعدشعورایمطبوععات(بعهتنظعیم

هایاجتمعاعیرارعایعتکننعد.بایعدآزادیدیگرانوارزشهایاانبپردازندوحقوقوفعالیت
هاکههماننظعارتبعرحکومعتوکنتعرلتوجهداشتکهاینشیوهبافلسفهاولیهفعالیترسانه

.شودمیآناست،سازگارتربودهوموجنتضمینحقآزادیبیان
هعادرادارهامعورتدولعتالبتهبهایننگرشانتقادهاییواردشده؛ازجملهبرخیبهمسعئولی

هعاهاغفلتنمایعدزیعراآزادیرسعانهنماینددولتنبایدازکنترلرسانهمیجامعهاشارهوتأکید
شودکهزمینعهگمراهعیمعردمیعاودرنتیجهافکارومطالبیمنتارمیهاستفادهشدموجنسوء
انتقادهعابایعدگفعت:اوالو.درپاسعخبعهایعننعوعکنعدمعیحقوقعمومیرافراهمشدنپایمال

هعا،الزامعاوبعهمعنعیآزادیهایغیردولتیومجام صنفیرسانههابهبخشواگذاریاموررسانه
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مطلقیاغفلتدولتدرمقابلتولیدمدتوایمضرنیست؛بلکهمنظوربهحداقلرسعاندنامکعان
امعوراسعت.ایفعاینقعشهعادرادارهسوءاستفادهازقدرت،وماعارکتدادناصعدابرسعانه

هعادارد،بعهنعوعیهادراینزمینه،عالوهبراینکهتناسنبیاتریباماهیتوهد رسعانهرسانه
هایمنطقیدغدغهتوانندهاهممیشود.دولتایمیموجنخودکنترلیوتقویتاخالقحرفه

هعاانآزادافکعارواندیاعهواجرایآنهاراخواستارشوند.رانیاوبیعکردهوصدیحخودرامنتقل
جامععهازکعردنضررینداردواگرهمضرریداشتهباشد،اینضررکمتعرازآسعینمدعروم

هااست.فعالیتحیاتیرسانه
تعوانهعا،معیهایکلیبرایمداخلهدولتدرامعوررسعانهپ ازبررسیوتأملدردیدگاه

هابرقرارها،اصلمداخلهحداقلیدولتررسانههایخبرینیزمانندسایکهدرسایتکردتأکید
هعایخبعری،نیازمنعدمندیازآرعاروفوایعدفعالیعتسعایتاست.تردیدیوجودنداردکهبهره

باشعععد؛طبععععاواگعععرفراینعععدهعععابعععرایتولیعععدوانتاعععاراطالععععاتمعععیآزادیایعععنرسعععانه
هاباشد،باتوجهبهقعدرتدولعتوعالقعهبعهدولتگذاریبهصورتکاملدراختیارمقررات

هعایمختلعفایعنآزادیراسعلنننمایعد.تضمینیوجودنداردکهبهبهانعهحفظوتوسعهآن،
گذاریدراختیارنهادهایمستقلقرارگیردودولتدرنقشراهنمعابنابراینبهتراستمقررات
وحامیایننهادهاباشد.

هعایخبعریوگذاریبرایسعایتکمخال مبانیمذکوراست؛مقرراتحادرایرانرویه
گیعردوبعهتاعکیلنهعادصورتکلیفضایمجازیبامداخلهحداکثریدولتصعورتمعیبه

شود.گذارویاهمکارینهادهایصنفیتوجهینمیمستقلمقررات
تقعاط ایعننظعرازآرعارمخعربایعنمداخلعهحعداکثری،عملکعردمعوازیوحتعیمصر 
هعایخبعریگذاری،برآزادیتأسی وفعالیتسعایتهاوشوراهایدولتیدرمقرراتدستگاه

تأریرمنفیداشتهاست.شایانذکراینکهاصالحوضعیتفعوق،البتعهبعاانعدسعالتعأخیرمعورد
توجهمقاماتعالیکاورقرارگرفتوموجنتاکیلشورایعالیفضایمجعازیوبعهدنبعال

.متأسفانهدردورهنخستفعالیعتشعورارونعدمعذکورشدأسی مرکزملیفضایمجازیآنت
تیییراندانینکردوبههمیندلیلدرحکمانتصاباعضایشورایعالیفضایمجعازی)دوره

منظعورانداللشوراهایعالیمصعوبدرگذشعتهکعهمعوازیایعنشعوراهسعتند،بعه"دوم(،بر
مدعوریوکعانونیشعورایععالیونیعزانتقعالوظعایفآنوموقعیعتایتدکیمجایگاهفراقوه

واقعداماتاخیعرشعورانیعزدرهمعینراسعتا6تأکیدشد"شوراهابهشورایعالیفضایمجازی
                                                                                                                                                                                                        

.برایمطالعهبیاتردرخصوصمدورهایموردتأکیددرحکممذکور،نگاهکنیدبه: 6
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6.شودمیارزیابی
صعورتکلعیگعذاراسعت.بعهدرعملکعردنهعادمقعررات5نکتهمهمدیگرموضوعشفافیت

یعمومیبهاطالعاتموجوددرمؤسساتعمومیازمهمتعرینداشتنبصیرت،دانشودسترس»
نظعامیاسعتکعه،اریشعفا ذگعیشفافیتهستند.یعکنظعاماداریوقعانونعناصرماخصه
بنابراینالزماست(.6981:95)انصاری،«آوردترابرایشهروندانخودفراهممیامکانبصیر

هعایخعودرابعهاطعالععمعوممعردمگیعریگزارشاقداماتودالیلتصمیمنهادهایعمومی،
توانبامیزاندسترسی.شفافیترامیکنندبرسانندیاامکانکسناطالعاتبرایمردمرافراهم

یامیزاناطالعاتیکعهتمایعلبعهانتاعارآنداردونهایتعاوسعطحومیعزانبهاطالعاتشهروندان
هعایمهعمابراینشعفافیتیکعیازویژگعیبنع5و9مردم،اندازهگیریکعرد.درمقابلپاسخگویی

هعایدیگعرحکمرانعیمطلعوب)ماننعدحکمرانیمطلوباست؛ضمناینکعهبرخعیازویژگعی
پاسخگویی(بدونشفافیتقابلاجرانیست.

باتوجهبهاهمیتشفافیتوپاسخگوییکهبهاختصارتوضیحدادهشد،الزموضعروری
هعانیعزازشعفافیتالزمبرخعورداربعودهوپاسعخگویرسعانهگعذاربعرایاستتانهادمقعررات

اقداماتوتصمیماتخودباشد؛امارویهفعلیدرایرانباایناسعتانداردفاصعلهجعدیدارد.بعه
شودودرعینحعالحقعوقعنوانمثالبرخیازمصوباتایننهادهابهصورتکاملمنتارنمی

                                                                                                                                                                                                        
http://majazi.ir/economic/the-new-decree.html / - 6/5/6934 . 

ععالیمعوازیبعاشورااست.دراینمصوبهدرخصوصشوراهای65/6/6934.ازجملهایناقدامات،مصوبهجلسهمورخ 6
شورایعالیفضایمجازیتصمیمگیریشد.برایمطالعهبیاترنگاهکنیدبه:

http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10314 - 6/5/6934 . 

2
.
 Transparency. 

برایمطالعهبیاترنگاهکنیدبه:.9
 Literature Review: Transparency in Public Policy & Customer Service، http://www. 

transparencyslcgov.com/LinkClick.aspx?fileticket=Nr4kdYBf3CU%3D&tabid=57&mid
=379- 65/5/6934 . 

نوی گزارشبررسیخوددرخصوصکنوانسیوندسترسیبهاسعنادومعدارک.کمیتهحقوقبارشورایاروپادرپیش 5
هعایمهعموکلیعدیحکمرانعیمطلعوباسعت.شعفافیتماتدولتییکیازویژگیکندکهشفافیتمقادولتییادآوریمی

باشدیعاخیعروآیعابعاتمعاماشعکالفسعادشاخصیبرایتاخی ایناستکهآیاجامعهواقعاودموکراتیکوکثرتگرامی
وضعوحماعارکتشعهرونداندرکنندهستندویابهکند،یامردمقادربهانتقادازکسانیکهدرآنحکومتمیمخالفتمی

طلبدیاخیر.درادامهباتأکیدبرحقدسترسیمردمبهاطالعاتعمومیکهمنجربعهایجعادشعفافیتامورمناف عمومیرامی
شود.کندوموجنافزایشاعتمادعمومیمیشود،اضافهنمودهکهایناقدام،ماروعیتدولترادرنگاهمردمبیاترمیمی

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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یعافراینعدومراحعلتعدوینقعوانینومقعرراتوندعوهوتکالیفیبعرایمعردمبعههمعراهدارد؛
ماارکتنهادهایصنفیدرمسیرناماخ اسعت.دسعتیابیبعهشعفافیتدرعملکعردنهادهعای
موردنظرمستلزمایجاددسترسیعمومبهاطالعاتایننهادها،پاسخگوییدربرابرمردمدرهعر

دوشکلفعالوانفعالیاست.
 
 بررای  گذاریمقررات در اینترنت مقررات و قوانین تدوین یازهاین پیش به توجه عدم .2-3

 خبری های سایت

صعدیحگعذاریقعانون.نیسعتپعذیرامکعانخالءدراینترنت،برایصدیحگذاریمقررات
امکعانیآنهعا،بعدونکعهداردنیازهعاییپیشترصدیحتعبیربهومقدماتبهنیازرسانهاینبرای
هععایاصععلیدریکععیازاععالش.شععودنمععیفععراهمنیععزاینترنتععیراتمقععروقععوانینتدقععقبعرای
نیازهااستکعهدرگذاریبرایاینترنتدرایران،عدمرعایتدقیقوکاملهمینپیشتمقررا
هایخبرینیزبهآنکمترتوجهشدهویادربرخیمعوارداصعالوبعهگذاریبرایسایتمقررات

آنتوجهنادهاست.
نگعرشنهعادمقعرراتگعذاربعه حیح از اینترنت و عوام  پیردایش نن: . درک ص1-2-3
هایهایاینترنتی،درکصدیحآنهاازجامعهاطالعاتیوکارکردهایمهمومتنوعرسانهرسانه

عنوانابزاراصلیدسترسیبهجامعهاطالعاتی،برایجامعهمفیعدمدسعوبشعدهودراینترنتیبه
گعذاررد.اگراینترنتعاملاندرا دانستهشعود،نهعادمقعرراتتدوینمقرراتنقشکلیدیدا
گیرد؛امادرمقابعلزمعانیکعهکردنوکنترلاینترنتبهکارمیتمامتوانخودرابرایمددود

نمایندتابعاتعدویندرکصدیدیازاینترنتوعواملپیدایشآنوجودداشتهباشد،تالشمی
وازورودکعردهن،ازفوایداینابزارگستردهارتباطیاسعتفادهواجرایقوانینومقرراتمتناس

 .کنندهایاحتمالیآنجلوگیریآسین

تواندفضایاینترنترادرحدیکگذارمیازسویدیگرنوعوسطحدیدگاهنهادمقررات
تفریدعاتنمایاعیوآوریعادیقعراردادهودرنتیجعهمنجعربعهتنعزلآندرحعدبعازیوفن
اینترنترسانیصر شود.ایندرحالیاستکهانجامکارهایجدیدرحوزهداکثر،اطالعح

(.ایعن659و6981:655)قاجعار،نیازبهاتخذتدابیرقانونیبرایتأمیندسترسعیهمگعانیدارد
المللیبررسیمسائلارتبا نیزموردتوجهقعرارگرفتعهاسعت؛درمهمدرگزارشکمیسیونبین

ها،برایرویاروییبااالشتکنولوژیکپیاعنهادهاییاععالمشعدههاوتوصیهگیرینتیجهبخش
هاینوینارتباطیدراتخعاذهایتکنولوژیکهیکیازمهمترینآنهاتوجهبهتدوالتوویژگی
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(.631و6933:631)مکبراید،باشدهایملیمیسیاست
برانگیعز،موضعوعراهبعریییعدهوبدعثیکیازموضعوعاتپی . راهبری اینترنت:2-2-3

کندکهبعاتصعوراتقبلعیازحعاکمواینترنتاست.دنیایامروز،راهبریجدیدیراتجربهمی
مدکوموحاکمیت،تفاوتزیعادیدارد.بعاایعنتفعاوتودرانعیندنیعایی،تعدوینقعوانینو

ایبایعدهماهنعگانعدازهمقرراتبرایاینترنتبایداگونهباشد؟اینمقرراتدراعهسعطحو
 باشد؟

کاعورهایملعی–دراینترنت،حکومتبراساسقاعدهحاکمیتشبیهبعهآنیعهدردولعت
ایازتععواندرنظععرگرفععت؛بنععابراینقواعععدحععاکمبععراینترنععتمجموعععهوجععوددارد،رانمععی

نجارهعایهایفراملیوتاحدیملی،قواعدغیرحقوقیشاملکدهایشبهقعانونیوهحاکمیت
هایایعنتکنولعوژیارتبعاطی،مفعاهیماجتماعیشبکهاست.باتوجهبهطراحیخاصوویژگی

توانددرآنقابعلاجعراباشعد.سنتیوض قوانینومقرراتکهظهوردرزمانومکاندارد،نمی
ههامجبورهستنداندصارطلبیسنتیخودراکنارگذاشتهوحکمرانیاینترنعترابعاتوجعدولت

بهخصوصیاتمندصعربعهفعردایعنفضعابپذیرنعد.قعوانینومقعرراتبعرتوسععهاینترنعتتعأریر
ویژهدرزمینعهدسترسعیبعهمدتعوایاینترنعتهمینعاندهعیبعهایخودنظاموروشگذارندمی

گذاریواعمعالآنوجعوددارد،اگعراعههویعتنهعاد.نتیجهاینکهامکانمقرراتاستحاکم
بزارهایمورداستفادهدرتدوینقعوانینومقعررات،مطعابقبعاالگوهعایسعنتیگذاروامقررات
 (.618و6981:648)قاجار،نیست

تدعوالتناشعیازارتباطعات . ارتباط نظام حقوقی عصر صنعتی و فررا صرنعتی:  3-2-3
رهایدرحعالتوسععهیعاکمتعرنویناالشزیادیدرزمینهندوهحکمرانیدربسیاریازکاعو

صعنعتیولیبزر کهازعصرصنعتیبهفراگرفتندرتدیافته،بهوجودآوردهاست.قرارهتوسع
رویبزرگتعرینماعکلپعیش،شدنبهمناب فکریوعملیاینگعذارکند،بدونمجهزگذرمی

اینکاورهاباشد؛بههمعیندلیعلایعنکاعورهابعرایتعدوینقعوانینومقعرراتبعاماعکالت
  .اندمتعددیروبروشده

هایکامالوجدیعدیراپوشعشعنوانمهمترینابزارپیارفت،درزمانتدوینعرصهقانونبه
هامهیاشود.عالوهبراینبعرایورودبعهدهدتابسترحقوقیمناسنبرایفعالیتسایربخشمی

هم»جامعهاطالعاتی،ایجادبسترهایحقوقیوازجملهتدوینقوانینومقرراتضروریاست.
آوریاطالععاتوارتباطعاتکنونانعیننیعازیبعرایایجعادبسعترحقعوقیجهعتتثبیعتفعنا

ضرورتداردتاامکانورودبهجامعهاطالعاتیفراهمشود؛بااینتفاوتکهبعرخعال تدعول
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هعاینعوشعد،عصعرفراصعنعتیدرعصرکااورزیبهصنعتی،کهتماماومنجربهنهادهاوقعانون
هایحقعوقیایعنعصعربعاعصعرصعنعتیفتهعصرصنعتیاستواغلندکترینیتدولیاادامه

هماهنگومنطبقوبااعمالتیییراتالزمدرفضایسایبرقابلاجراستواعوناغلعنقعوانین
اند،امکعاناتصعالمنطقعیایعندوفضعانعاممکنشعدهاسعت.بعهعصرصنعتیهنوزمدونناده

هعایعصعرصعنعتیقابعلهایفضایسایبردریکارتبا پیییدهباقعانونتر،قانونعبارتساده
طرحوبررسیاست؛ودراینزمینه،دوقلمروماخ وجودداردکهباتدوالتعصرصنعتی
متناسننادهومادامیکعهایعنتناسعنبعهوجعودنیایعد،تعدوینقعوانینسعایبریازتعأریرالزم

ویژهقعوانینمربعو بعهارتاسعتازقعوانینزیرسعاخت)بععبع.ایعندوقلمعرونیستبرخوردار
 (.6981:613قاجار،«)مسئولیت(وقوانینحقوقاقتصادی،صنعتیونهادهایمدنی

گذارینیازبهدرکصعدیحازاهعدا وفلسعفهمقررات . رویکرد و روش صحیح:4-2-3
مقرراترابهسمتاستفادهازاینکاردارد.درکصدیحوشناخت،نهادمتولیوض قوانینو

هعایدادرسعیهعاوتعدوینآیعینبرد.اجعرایتخصصعیقعانونهایمناسنوکاربردیمیشیوه
هعایپیییعدهواسعتادانهکعدهایتخصصی،عالوهبردوآییندادرسیکیفریومدنی،مکعانیزم

...نتیجعهرویکعرددهی،تنظیمنظامحقوقیمسئولیتمدنیتنبیهیواخالقی،خودنظام–رفتاری
(اکنونمناسناستتاباطرحیکسعؤالبعه6981:655)قاجار،هایقضاییاستجدیدنظام

تبیععیننکتععهمهمععیپرداختععهشععود:اععهراهکععاریبععرایاتخععاذرویکععردوروشصععدیحدر
هقیقمجزاییدارد،امابعگذاریوجوددارد؟هراندپاسخکاملبهاینسؤالنیازبهتدمقررات
ذاریتنهابعامطالععاتعمیعقوگتوانگفتکهرویکردوروشصدیحدرمقرراتمیاختصار
جانبهوپ ازماورتباکارشناسانعلعومارتبعاطی،متخصصعیناینترنعتونماینعدگانیازهمه
شعودمعیهعایخبعری(مدقعقهایذینف )بعازیگراناینترنعتوبعهطعورماعخ سعایتگروه
(Recommendation CM/Rec (2008) 6: 5.) 



گذاری بررای  . عدم توجه به اصول تدوین قوانین و مقررات اینترنت در مقررات4
 های خبریسایت

هایماروعباشدکهضعمنکنندهآزادیتواندتأمینگذاریبرایاینترنتزمانیمیمقررات
اشعد.هایآنوشرایطجامعه،براسعاساصعولحقعوقیتعدوینشعدهبدرکصدیحازویژگی

درمقدمهویرایشجدیدکتابحقعوقرسعانه،بعااشعارهبعهایعناصعولتأکیعدداردکعهدوریو
دنبالاصولیمرج باشد؛اصعولیکعهبرایتدوینقانونیمناسنبایدبهگذارحقوقرسانهقانون
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پذیراماپایدارراشکلبدهد.اومعتقداستاستقاللحقوقرسانه)حقوقبتواندحقوقیانعطا 
شعودکعهایعناصعولکلعیوهاینوینارتباطی(زمانیمدققمعیارتباطات/گرایشتکنولوژی

(.6936:4مرج رادرنظربگیریم)معتمدنژاد،
هعاگعذاریبرمبناینظریاتاساتیدومتفکرانحقوقارتباطاتایناصولکهبایددرسیاست

رایحفظواجرایایعناصعولتعالشهابهاهموارهموردتوجهباشدودولتگذاریومقررات
نمایند،عبارتاستاز:اصلآزادیاینترنت)باتأکیدبعربرقعرارینظعامتنبیهعیبعهجعاینظعام

،اصعلدسترسعی6پیاگیری،عدمضرورتکسنمجوزومن سانسور(،اصلآزادیاطالععات
قعوانینومقعرراتبعههمگانی)یعنیعالوهبرمن ایجادمان دردسترسیبهاینترنعتدرتعدوین

هاوسایرنهادهایمسئول،برایتأمیناینترنتقابلدسترس،امن،ارزانوبارباتوظایفدولت
دهعیوتعروی امنیعت،اصعلخودنظعامیاصلحمایتازحریمخصوصیوارتقا،5توجهشود(
ای،اصلکیفرزدائیجرایمرسانه.اخالقحرفه

ورهاییهمیونایران،بنابعهدالیعلمتععددمفیعدومعؤررتوجهورعایتاصولمذکوردرکا
نویسیووضع قواععدومقعرراتاسعت،بنعابراینتوجعهنهادهعایاست.اوالوایراندرمرحلهقانون

.رانیاوبهمنظعوراصعالحشودمیتریگذاربهاصولمذکور،موجنتصوینقوانینمطلوبمقررات
گذاریضمنرف بخایازتعورمتود،رعایتاصولمقرراقوانینومقرراتپراکندهومبهمموج

نمایعد.درنهایعتقوانین،زمینهتصوینقوانینجدید،طبقاستانداردهایشناختهشدهرافراهممعی
رعایتاصولتعدوینقعوانینومقعرراتبعاکمعکبعهتعأمینآزادیبیعان،بسعترمناسعنرابعرای

هایسیاسیازقعدرتحعاکم،دروانتقادمردموگروهکردهراهمبرخورداریعمومازفضایبازف
                                                                                                                                                                                                        

عرضهشد،یکیاز6333.درگزارشنهاییگردهماییکارشناسییونسکودربارهحقوقفضایسایبرنتیککهدرپاییز 6
یونسکوبایدبرایاجرایآنبکوشد، اصلدسترسیبهاطالعات»اصولیکهاعالمشده یحاعالمشده:استودرتوض«

انداقداماتیبهعملآوردندتااطالعاتعمومیبهطوروسی ازطریقاینترنتقابلهایعمومیموظفتاکیالتوسازمان»
تواننددسترسیباشندوازصدتایناطالعاتوانتاارآنهادرزمانمناسننیزحراستکنند.اطالعاتعمومیمذکورمی

بو بهمیراثفرهنگیواطالعاتآرشیویوتاریخیرادربرگیرند)کاظمورویامعتمدنژاد،اطالعاترسمی،اطالعاتمر
6988:551.)
اسعت.ایعنشعورادرکعردههایمتعدد،دسترسعیهمگعانیبعهاینترنعتراپیگیعرینامه.شورایاروپادرمصوباتوتوصیه5

کنندهخواسعتهتعاهایامضاءلیرااعالموازدولت(اصو5339مه58اعالمیهمربو بهآزادیارتباطاتدراینترنت)مصوب
ازمیانبرداشتنموان ماعارکتافعراد»هایملیخودراباایناصولانطباقدهند.یکیازایناصولتالشنمایند،خطمای
«.درجامعهاطالعاتیاست
ایععاتیاینترنتعیرابعهگونعهدماتارتباطیواطالهایعضو،بایددسترسیهمگانبهتمامخدولت»بهموجناصلمذکور:

شکننعدبعرایپیاعبردوعرضعههعایعضعوبایعدکوشعآمیزوبابهاییمنطقعی،ترغیعنوتاعویقکننعد...دولعتتبعیضغیر
هایاجتمعاعیپاسعخدهنعد،بعهگرایخدماتازطریقاینترنت،اقدامخاصیکهبهنیازهایگوناگونکاربرانوگروهکثرت

وبمقرراتععیمناسععن،کععهدسترسععیدهنععدگانخععدماتبایععداجععازهداشععتهباشععنددریععکاععاراعمععلآورنععد.تععدارک
«.المللیارتباطاتدورراتضمیننمایندبهفعالیتبپردازندهایملیوبینشبکهآمیزآنانبهتبعیضغیر
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(.6939:83)بابازادهمقدمورضایی،شودمینهایتمنجرپیارفتآنکاور
دهنعدهععدمتوجعهبعهبخعشگذاردرمقاط مختلفزمانیناعانعملکردنهادهایمقررات

مراروتقویعتنظعامتعوانبعهتعالشبعرایاسعتعنعواننمونعهمعیایازایناصولاست.بهعمده
هاییبرایاستقرارنظعامتنبیهعی.توضیحآنکهپ ازپیروزیانقالبتالشکردپیاگیریاشاره

یعنهعااسعت.دراصورتگرفتهکهتدویناصلبیستواهارمقانوناساسییکیازاینتالش
همخعلبعهناریاتومطبوعاتدربیانمطالعنآزادنعدمگعرآنکع»گذارمقررداشته:اصلقانون

بهایعنترتیعنمطبوععات«.کندمبانیاسالمیاحقوقعمومیباشد.تفصیلآنراقانونمعینمی
شودحعقها(درصورترعایتحدودیکهدرقانونعادیماخ می)ودرمفهومعامرسانه

فعالیععتآزادبرخععوردارهسععتند.امععامجلعع شععورایاسععالمیدروضعع قععانونعععادی)قععانون
گرفتهوبهنوعیباالزامبهاخذکنندگانقانوناساسیفاصلهازایننگاهمترقیتدوینطبوعات(م

.کردهایفراترازقانوناساسی،نظامپیاگیریراحاکممجوزواعمالمددودیت
رسعانیاینترنتعیازشعیوهانتاعاربعاربعتهعایاطعالعتموجود،درخصوصسایترابرمقرراب

کننعد،متقاضعیتأسعی ینشیوهکهاکنونبیاترکاورهاازآناستفادهمیاستفادهشدهاست.درا
رسانهدرخواستربترسانهرابههمراهبرخیاطالعاتمهم،بهمرج دولتیکهقانونبعرایربعت

.مرجع ربعتپع ازبررسعیدرخواسعت،درصعورتیکعهایعرادکندمیتعیینکردهاست،ارسال
.دربسعیاریازکنعدمعیشد،اقعدامبعهربعتوصعدورگعواهیربعتقانونیخاصیوجودنداشتهبا

:6933)انصعاری،شعودکاورهاازجملهازبکستان،قرقیزستانواوکراینازایعننظعاماسعتفادهمعی
نامعههعایخبعری(بعراسعاسآیعینهایاینترنتی)ازجملهسایتدرحالحاضرتأسی سایت(.11

شعود.معادههیئتوزیرانانجاممی53/4/6984اینترنتیمصوبهایاطالعرسانیساماندهیپایگاه
الیععتبععهدوگععروهرسععانیاینترنتععیراازنظععرربععتوفعهععایاطععالعنامععهمععذکورپایگععاهآیععین6
نمایعد.تقسعیممعی"رسعانیبعاهویعتنعامعلومپایگاهاطالع"و"شدهرسانیربتاطالعهایپایگاه"

ومعدارکشناسعاییاطالععاتمسعئولآن،سایتیاستکهربتشدهرسانیپایگاهاطالعمنظوراز
اتازجملعهررابعهوزارتفرهنعگوارشعاداسعالمیارائعهومطعابققعوانینومقعرسعایتخودو

آنرادریافتکعردهباشعدومقرراتمصوبشورایعالیانقالبفرهنگیبهربترسیدهورسیدِ
درمقابعلپایگعاهاطعالعرسعانیبعاوجعودداشعتهباشعد.امکانبرقراریارتبا باشخ موردنظر

هویتنامعلوم،سایتیاستکهدروزارتفرهنگوارشاداسالمیربتنادهباشد.
هعایاینترنتعیملعزمبعهربعتسعایتنامعه،آیعین4بندیفوقوتصریحمعادهباتوجهبهتقسیم

مینععگوارشععاداسععالدروزارتفره،ماخصععاتمربععو وربععتهویععتمععدیرمسععئولخععود
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نامعهمعذکورابالغآیعینهایاطالعرسانیکهفعالیتخودراقبلازپایگاههمینینبهباشند.می
وپ ازاینمهلتوععدمربعتماعمولبنعددوماهبرایربتفرصتدادهشده،اندآغازکرده
.شعوندمعیمسعدود1وطبعقمعادهباشعندمعی)پایگاهاطالعرسانیباهویتنعامعلوم(6پماده

www.samandehi.irهایخبریازطریقمراجععهبعهسعایتسعاماندهیبعهناعانیمدیرانسایت
مذکوربهصعورتخودکعارکعدرهگیعرینمایند.سامانهاقدامبهربتناموبسایتمربوطهمی

وتواننعددرصعورتتمایعلازوزارتفرهنعگهاپ ازربتمینماید.مدیرانسایتصادرمی
ارشاداسالمیگواهیربتدریافعتنماینعد.بعرایاخعذگعواهیععالوهبعرربعتنعامدرسعایت
ساماندهینیازبهارائهمدارکشناساییوگواهیعدمسوءپیاعینهکیفعریبعرایمعدیرمسعئول

)هماکنونکلیهاینمراحلبهصورتغیرحضوریوازطریعقوبسعایتسعاماندهیباشدمی
حضورمدیرمسئولسایتفقطبرایاخذگواهیربتضروریاست(.پذیرد؛انجاممی

.مععدیرپایگععاه6"شععود:هععااعععالممععیهععایربععتسعایتنکتعهقابععلتأمععلاینکععهدرگععواهی
رسانیاینترنتیموظفاستقبلازانقضایمهلتاینگواهیبراسعاسمعادهیعکقعانوناطالع

بعاقعانونمطبوععاتواخعذمجعوزناعریهآن،برایتطبیعقوضععیتخعود9مطبوعاتوتبصره
.انانیهمدیرپایگعاه5الکترونیکیازهیئتنظارتبرمطبوعاتاقداماتالزمرابهعملآورد؛

الذکرفاقدمجوزتلقعیتوضیداتاقدامننماید،تارنمایفوق6مذکورنسبتبهرعایتمفادبند
درواقع دولعتبعاایعناقعدام،".ومامولبندالعفمعادههفعتقعانونمطبوععاتخواهعدبعود

رغمتفاوتآنهاباناعریاتالکترونیکعی،هایخبریراعلیهایاینترنتیوازجملهسایتسایت
؛کعردهمامولقانونمطبوعاتدانستهوآنهاراملزمبهاخذمجوزازهیئتنظارتبرمطبوععات

اطالعرسانیاینترنتعی،صعرفاوربعتهاینامهساماندهیپایگاهایندرحالیاستکهمطابقآیین
الزامیبودهوهیچتأکیدیبراخذمجوزازمراج قانونیآوردهنادهاسعت.بعدونتردیعدایعن

باشد؛تداومایعنعملکعردواعهالزامخال قانونبودهونوعیبازگاتبهنظاماخذمجوزمی
بعهجعاگذاشعتهومعان جعدیبعرایهاآرارمخربیتواندبرعملکردرسانهبساتادیدآننیزمی

هاباشد.مندیعموممردمازکارکردهایمثبترسانهبهره


 های خبری. اعمال قانون مطبوعات بر سایت5
هعایخبعری،اصعراربعرایاعمعالقعانونگعذاریسعایتمقعرراتهعاییکیدیگعرازاعالش

است.دربرخعیمقعاط زمعانیهامطبوعاتبهجایتدوینقوانینومقرراتخاصبرایاینرسانه
6هایخبریطبقتعریفارائهشعدهدرمعادههادرایران،باایناعتقادکهسایتمتولیاناموررسانه
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)الدعاقی6معاده9،تفاوتیباناریاتالکترونیکینداشتهودرنتیجهطبعقتبصعره6قانونمطبوعات
هعایخبعریرابعرمبنعایرخوردباسعایت(تاب قانونمطبوعاتهستند،ندوهب93/6/6913مصوب

(وزارتفرهنعگو6939وشعهریورمعاه6935نمایند.اقداماتاخیر)بهارقانونمذکورتنظیممی
دلیلعدمدریافتمجوزازهیئعتنظعارتههابسایتبرخیازوبکردنارشاداسالمیدرمسدود

 ازدیدگاهفوقاست.برمطبوعات،نااندهندهتمایلوپیرویاینوزارتخانه،

بعرایتصعوینالیدعه6988مراجعهبهماروحمذاکراتمجل شعورایاسعالمیدرسعال
رغعماینکعهدرالیدعهدهعد،علعیاصالحیقانونمطبوعاتناانمی6الداقیکتبصرهبهماده

نعدگانهایخبری،نیزموردنظربوده،نمایهایاطالعرسانیاینترنتیبهویژهسایتدولتپایگاه
مجل شورایاسالمیپ ازبدثوبررسیمفصعلواسعتماعاظهعاراتنماینعدهدولعت،وبعا

هایاطالعرسانیاینترنتیراماعمولقعانوناطالعکاملازمزایاومعاینپیانهاددولت،پایگاه
هیئعتوزیعران5/4/6933عالوهبرآنیهازنظرگذشت،مصعوبهمعورخ5اند.مطبوعاتندانسته

هعایاینترنتعیناعدهورانیعاوایبهسایتلتدهمنیزبهدلیلاینکهاوالودرمصوبهمذکوراشارهدو
9باشد.بخشعمدهواصلیاینمصوبهلیوشدهاست،قابلاستفادهنمی

 

هایخبریتاب قانونمطبوعاتنبودهودرنتیجعهبنابراینطبققوانینومقرراتفعلیسایت
باشد.دراینشرایطبهقوانینوهایخبریفاقدقانونجام ومستقلمیتسایتأسی وفعالیت

                                                                                                                                                                                                        

ایاسعتکعهبعهطعورمسعتمردرمدعیطکی،رسعانهقانونمطبوعات:ناریهالکترونی6.طبقتعریفارائهشدهدرمادهی 6
نمایعد.)الدعاقیمصعوبرقمی)دیجیتال(انواعخبر،تدلیل،مصاحبهوگزارشرادرقالننوشتار،صداوتصویرمنتارمعی

6988)
دورههاتمجلسههاتادواهارم–51/6/6988.ماروحمذاکراتجلسهعلنیمورخ 5

روحمذاکراتر.ک:برایمطالعهمتنکاملما
http://archive.ical.ir/files/debate/ip/08/08-084.pdf- 65/5/6934 .  

(اصعالحیقعانون51معاده)بنابهپیاعنهادوزارتفرهنعگوارشعاداسعالمیوبعهاسعتناد5/4/6933هیأتوزیراندرجلسهمورخ. 9
هعانامهاجراییقانونمطبوعات،تصویننمود.بهموجعنایعناقعدام،خبرگعزاریمطبوعات،موادیرابرایالداقبهفصلپنجمآیین

الدعاقی(.همینعین56الداقی(ودرجپاسخبالفاصلهدرهمانروزوپع ازوصعولشعدند)معاده98ملزمبهدرجمناب خبری)ماده
آوریاطالعاتمکلفشدتادرصورتاععالمهیئعتنظعارتبعرمطبوععاتمبنعیبعرتوقیعف،لیعوپروانعهیعاوزارتارتباطاتوفن

الداقی(.درنهایعتهعماععالمشعدکعهناعریاتالکترونیکعینیعزماعمول55دستورپاالیش)فیلتر(موقت،بالفاصلهفیلترنماید)ماده
هعایاینترنتعیوبعههعاوسعایتباشند.درواق دولتتالشداشتتابعاایعناقعدامفعالیعتخبرگعزارینامهمیمقرراتفصلپن آیین
.ساماندهینمایدهایخبریرابااستفادهازاهرمهیأتنظارتبرمطبوعاتصورتخاصسایت

ظعارت،بعااعتعراسگسعتردهاینمصوبهبهدلیلالزامعیشعدندرجمنعاب خبعریواعطعایاختیعارفیلترینعگبعههیعأتن
حقوقدانانوروزنامهنگارانروبروشدودرنهایتباشکایتدبیرکارگروهتعیینمصعادیقمدتعوایمجرمانعهوخبرگعزاری

.شدابطال51/1/6936فارس،توسطهیأتعمومیدیواندیوانعدالتاداریدرمورخ
نامهاجرایعیقعانونالداقیبهآیین54،55،98و51وان:ابطالموادبرایمطالعهرأیهیأتعمومیدیوانعدالتاداریباعن

ن،ر.ک:هیأتوزیرا-هع51341/ت66384مطبوعاتموضوعمصوبهشماره
- http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9123, 54/1/6939  . 

http://archive.ical.ir/files/debate/ip/08/08-084.pdf-%2012/2/1395
http://archive.ical.ir/files/debate/ip/08/08-084.pdf-%2012/2/1395
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9123
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شودکهغیراصولیاست.درخاتمهایعنمقرراتپراکندهموجودویاقانونمطبوعاتاستنادمی
شود:ایگذرابهاینقوانینومقرراتمیبخشوبهمنظورتکمیلمطالناشاره

 
 ای رسانی رایانه اطالعهای  کلی شبکه های سیاستالف. 

هایاطالعرسانیازسویمقعاممعظعمرهبعریابعالغهایکلیشبکهسیاست6983درسال
هعاوعملکعردمسعئولین،دارایاهمیعتگعذاریدلیلتأریرآنبعرقعانونهایفوقبهشد.سیاست

بعهایعنباشدونهادهایاجراییومتولیانتعدوینقعوانین،دراقعداماتخعودموظعفهسعتندمی
هاعملکنندومجم تاخی مصلدتنظامنیزبعراسعاسوظعایفذاتعیخعویش،بعرسیاست

هاعبارتاستاز:حسناجرایآننظارتدارد.اینسیاست
هعاینظعارتایواعمالتعدابیرورسانیرایانهایجاد،ساماندهیوتقویتنظامملیاطالع.6
هعاوجلعوگیریازجنبعهرهنگی،اقتصادی،اجتمعاعیوصیانتازامنیتسیاسی،فمنظورالزمبه

رسانی.هایاطالعپیامدهایمنفیشبکه
رسانیملیوتأمینسعطوحوانعواعمختلعفخعدماتوتوسعهکمیوکیفیشبکهاطالع.5

مصالحملی.هاامکاناتاینشبکهبرایکلیهمتقاضیانبهتناسننیازآنانوبارعایتاولویت
مجاز.رسانیجهانیصرفاوازطریقنهادهاومؤسساتهایاطالعسترسیبهشبکهایجادد.9
هعایدولتعیوغیردولتعیهایجهانیوحمایتازبخعشحضورفعالواررگذاردرشبکه.5
اندیاهزمینهتولیدوعرضهاطالعاتوخدماتضروریومفیدباتأکیدبرتروی فرهنگودر

اسالمی.
ویژهدررسعانیبعهایاطعالعباتوسعهشبکهتنظامحقوقیوقضاییمتناسنایجادوتقوی.4

یافتهالکترونیکی.جهتمقابلهکارآمدباجرائمسازمان
نگریدرخصوصآرعارآوریاطالعات)بهویژهحفاظتازاطالعات(وآیندهتوسعهفن.1

تدقیقعاتوتربیعتآوریاطالعاتدرسطحملیوجهانیوگسعترشمطالععاتوتدوالتفن
نیرویانسانیمتخص دراینزمینه.

هععایالمللععیوایجععاداتدادیععههععاومقععرراتبععیناقععداممناسععنبععرایدسععتیابیبععهمیثععاق.1
رسانیباسعایرکاعورهابعهویعژهکاعورهایاسعالمیبعهمنظعورایجعادتعوازندرعرصعهاطالع
.جهانیفرهنگملیومقابلهباسلطهالمللیوحفظوصیانتازهویتورسانیبیناطالع
شعوداگعراعهایعنسعندضعوابطومقعرراتماخصعیرابعرایهمانطورکهمااهدهمی

هعایاسعتکعهکاربرانیاتأمینکنندگانخدماتتعییننکرده،امامطالنآنتدابیروسیاسعت
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سعئولینخواسعتهمسیرحرکتمسئولینراتعیینکردهواجعرایآنازرئعی جمهعوروقعتوم
6شدهاست.

 

 مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی ای رسانی رایانه های اطالع ضوابط شبکه مقررات وب. 

ای،هعایاطعالعرسعانیرایانعههعایکلعیشعبکهوپ ازابعالغسیاسعت6983ماهسالآبان
طعالعهعایامقعرراتوضعوابطشعبکه»شورایعالیانقالبفرهنگیاقدامبهبررسیوتصوین

نامعهندعوهاخعذمجعوزوضعوابطآیین.اینمصوبهدارایسهبخششامل:کرد«ایرسانیرایانه
5رسانیواینترنعترسعاواحدهایارائهکنندهخدماتاطالعنامهآیین،المللیفنینقطهتماسبین

است.نامهدفاترخدماتحضوریاینترنتآیینو
 

 ای اینترنتیه نامه ساماندهی فعالیت سایت پ. نیین

5.درمعادهکعردمادهتصعوین66نامهفوقرادرآیین6984هیئتدولتدرمردادماهسال
ایمصعوبشعورایهعایاطعالعرسعانیرایانعهنامهتأکیدشدهمقرراتوضوابطشبکهاینآیین

4باشعد.بعراسعاسمعادهالرعایهمعیعالیانقالبفرهنگیودیگرقوانینومقرراتحاکم،الزم
هعایاینترنتعیبایعددروزارتارشعادبعهربعتبرسعند.درفصعلسعومایعننامههمهسعایتآیین
هعایروهتعیینمصادیقپایگعاهنامهبهتخلفاتوندوهرسیدگیبهآناشارهوتاکیلکارگآیین
آوریاطالععاتمجازمرکناز:وزیرانفرهنگوارشاداسالمی،اطالعات،ارتباطاتوفعنغیر
بینیشدهاست.دگستری،پیشودا

 

 ای ت. قانون جرایم رایانه

هعاوتبصره،دردوبخعشجعرایمومجعازات51مادهو41ایماتملبرقانونجرایمرایانه
تصوینشدهواکنونبخاعی4/9/6988آییندادرسیتوسطمجل شورایاسالمیدرمورخ

رغممعایعنونعواق قابعلتوجعه،گعامیعباشد.قعانونمعذکور،علازقانونمجازاتاسالمیمی
ایعنقعانون،قعوهقضعائیه55.طبعقمعادهشعودمعیایارزیعابیمؤرریبرایمقابلهباجرایمرایانه

موظفاستظر یکماهازتاریختصوینقانون،کارگروه)کمیته(تعیینمصعادیقمدتعوای
عملکردآنازاهمیتزیادیمجرمانهرادرمدلدادستانیکلکاورتاکیلدهد.اینکمیتهو

                                                                                                                                                                                                        

.برایمااهدهابالغیهدفترمقاممعظمرهبریبهرئی جمهوروقتآقایسیدمدمدخاتمیر.ک: 6
.56/4/39-http://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299

2. Isp. 
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.شودمیبرخورداراستوبههمیندلیلدربخشمربو بهفیلترینگبهصورتدقیقمعرفی
شععودقععوانینومقععرراتپراکنععدهوناقصععیدرخصععوصوبطععورکععهمالحظععهمععیهمععان
هعایاینترنتعیوجعوددارد.ازجملعهنعواق مقعرراتهایخبریوبهصورتکلیرسانهسایت
هایخبری،نهادوشیوهدقیعقسایتتوانبهعدمتعییندقیقشرایطوندوهتأسی وبفعلیمی

هعایصعنفیبعرایسعاماندهیوگعذرازنظارت،حوزهمداخلهنهادناظر،میزانماارکتبخش
دهدقوانینمعذکوراز.ازسویدیگر،تدقیقاتصورتگرفتهناانمیکردوض موجوداشاره

.ضعمننیسعتهعایخبعرینیعزمعؤررحمایتازمدیرانمسئولونویسندگانسایتنظرتأمینو
تعرازگذارهموارهباتأخیرزیادبهتدوینقوانینومقرراتپرداختهوبهتعبیرصدیحاینکهقانون

هایهمگعانیهعمکعهتدوالتسری رایانهواینترنتهمیاهفاصلهدارد.طرحنظامجام رسانه
رغمنقا مثبت،پاسخگویشرایطفعلیومتناسنبعاتدوینآنجریاندارد،علیلحاضردرحا
هعایاینترنتعیبعاهاینویننیست.ازدیدگاهمدققتدوینیکقعانونجعام بعرایرسعانهرسانه

ها،نهتنهامفیدبلکهضروریاست.همکاریمؤررنهادهایصنفیوفعاالناینرسانه


 گیری . نتیجه6
عنوانیکابزارارتباطیورسانهنویندرتعأمینآزادیبهتأریرقابلتوجهاینترنتبههباتوج

بیانوبهبودزندگیمردم،استفادهازآنامریضروریاست.کنارگذاشعتنایعنتکنولعوژیاز
گذاریمطلوبضمننجیدهبودهوالزماستبامقرراتهاومضراتآناقدامینسترسآسین
هعایآنراازبعینبعردهیعابعهحعداقلازتمامفوایدوامکانعاتاینترنعت،آسعیناستفادهکامل
 برسانند.

هایخبریبعهدلیعلنقاعیهایاینترنتیوازجملهسایتگذاریبرایرسانهاهمیتمقررات
رسانیوآگاهیبخاعیبرعهعدهدارنعدوازسعویدیگعراسعتقبالواعتمعادکهدرعرصهاطالع
هعاینعوین،بعیشازاهمیعتیدسترسیبهاخبارواطالعاتازطریعقایعنرسعانهنسبیمردمبرا
نمایعد.مطالععاتصعورتگرفتعهناعانهایاینترنتجلعوهمعیگذاریبرایسایربخشمقررات
هعایخبعریدروضععیتمطلعوبیقعرارنداشعتهوگذاریبرایسایتدهددرایران،مقرراتمی

نیزپاسخگوینیازهایدرحالرشدوتدولجامععهنیسعت.مقرراتپراکندهوغیرجام موجود
نیازهعاوهایشناساییشدهعبارتاستاز:مداخلهحداکثریدولت،ععدمرعایعتپعیشاالش

هایخبری؛اصولمقرراتگذاریبرایاینترنتواصراربرایاعمالقانونمطبوعاتبرسایت
:شودمیطفعلی،اقداماتزیرپیانهادهایمذکوروخروجازشرایبرایرف االش
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هعایخبعریوبعهصعورتگذاریبرایسعایتکاهشمداخلهدولتدرفرایندمقررات -6
 ها؛کلیمداخلهحداقلیدراموررسانه

هایاینترنتیباهمکعاریمعؤررنهادهعایصعنفیوفععاالنایعنتدوینقانونجام رسانه -5
 ها؛رسانه

گذاریتدوینقوانینومقرراتبرایاینترنتدرمقرراتنیازهایتوجهبهاصولوپیش -9
 هایخبری؛برایسایت

هعایتقویتجایگاهشورایعالیومرکزملیفضایمجازیبهمنظورپرهیعزازفعالیعت -5
 گذاردرعرصهفضایمجازیکاور؛متقاط شوراهاونهادهایمقررات

 گذار.افزایشمیزانشفافیتوپاسخگویینهادهایمقررات -4



69اربه،45،شمارهدهمهجپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 12
 

 

 منابع

 فارسی( الف
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 .دادگسترتهران:،اطالعاتآزادی،(6981)باقر،انصاری -
 .سمتتهران:سوم،ااپ،جمعیارتبا حقوق،(6983)باقر،انصاری، -
 .سمتتهران:،هارسانهحقوق،(6933)باقر،انصاری، -
مدمدلنگرودی،جعفری - گن تهران:،سیزدهمااپ،حقوقترمینولوژی،(6985)جعفر،
.دانش
 .اجتماعیفرهنگیمطالعاتپژوهاکدهتهران:،مجازیمتن،(6988)سعیدرضا،عاملی، -
 .تهران،میزان،سایبرحقوقمقدمه،(6981)سیامک،قیونلو،قاجار -

کاتوزیان، - وسیااپ،ایرانحقوقینظامدرمطالعهوحقوقعلممقدمه،(6985)ناصر،
 .انتاارمیسهاتهران:شرکتاهارم،
طرحتهران:سوم،ااپاول،جلدمترجمان،گروه،اطالعاتعصر،(6985)مانوئل،کاستلز، -
 .نو

تهران:سوم،ااپپاد،ایرجترجمه،صدااندینجهانیک،(6933)شن،براید،مک -
 .سروش
رویا،کاظممعتمدنژاد، - جلدارتباطاتحقوق،(6988)،معتمدنژاد، تهران:دوم،ااپاول،،
 .هارسانهتوسعهومطالعاتدفتر
تهران:داناکده،بصریوسمعیهایرسانهارتباطاتحقوقجزوه،(6936)رویا،معتمدنژاد، -
 طباطبائی.عالمهداناگاهسیاسیعلوموحقوق

.تهران:نارمیزان،اساسیهایآزادیوبارحقوق،(6985)مدمد،سیدهاشمی، -


 ها مقاله

،«ایععراندرهععاخبرگعزاریشععبهوهعاخبرگععزاریحقععوقینظعام»،(6933)عبععاس،اسعدی، -
 .94،شماره69دوره،ارتباطاتحقوقنامهویژهحقوقپژوهشفصلنامه
بعرایمقعرراتوقعوانینتعدویناصعول»،(6939)مهعدی،رضعایی،حامد،مقدم،بابازاده -
دورهعمعومیحقعوقپعژوهشفصعلنامه،«اروپاشورایویونسکومصوباتبرتأکیدبااینترنت ،
 .55شماره،64
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پعژوهش«الکترونیعکومکتوبسنتیهایرسانهتطبیقیمقایسه»،(6988)مهران،کامیار، -
 .5شماره،رسانه
 

 اسناد
 بار.حقوقجهانیاعالمیه -

 بار.حقوقاروپاییکنوانسیون -

 .56/1/6988مورخعلنیجلسهاسالمی،شورایمجل مذاکراتماروح -
بهالداقی54،55،98و51موادابطال:عنوانبااداریعدالتدیوانومیعمهیأترای -
 وزیران.هیأت-هع51341ت/66384شمارهمصوبهموضوعمطبوعاتقانوناجرایینامهآیین

  

  اینترنتی هایسایت
 .http://www.e-rasaneh.ir/View_Queue_Report.aspxهارسانهجام سامانه
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 .http://archive.ical.ir/files/debate/ip/08/08-084.pdfاسالمیشورایمجل سایت -
 سایتدیوانعدالتاداری -

- http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9123 .  
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