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Abstract 
Todays, satellite broadcasting has become one of the most important 

areas in international arena, so that global and regional satellite 
communications have overshadowed many communication activities and 
have experienced a new course of progress and path. The role and position 
of satellite television networks in the transmission of news and information 
is expanded that, on the one hand, has created a new type of communication 
in the world of media, and on the other hand, has transformed the traditional 
equations in this regard. Meanwhile, the cessation of satellite networks or the 
boycott of the media has deprived the audience of access to news and 
information, as well as political and cultural … views. Furthermore, 
unilateral boycott and cessation of satellite networks’ broadcasting is not 
compatible with legal principles and rules. The present research, through a 
descriptive-analytic method and a comparative study in sources and 
foundations of international law and Islamic law, has analyzed and examined 
the practical components of live broadcast content of satellite programs. 
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ه هؤ وارهی پش  نای   ی ما ل و اسالما وق   لم
  1مسلم ملكي   

  
 

  چكيده 
- ينها در عرصه بترين حوزهاي به يكي از مهمهاي ماهوارهامروزه پخش برنامه

اي هاليتاي بر فعاي جهاني و منطقهاي كه ارتباطات ماهوارهالمللي تبديل شده به گونه
است.  اي به خود گرفتهسايه افكنده و نيز روند پيشرفت و سير تازهارتباطي بسياري، 

رش اي در انتقال اخبار و اطالعات گستهاي تلويزيوني ماهوارهنقش و جايگاه شبكه
ز سوي اي آفريده و اسو، نوع جديدي از ارتباطات را در دنياي رسانهيافته كه از يك

-هساخته است. در اين ميان، قطع شبكديگر، معادالت سنتي را در اين زمينه متحول 
عات اي باعث شده مخاطبين از دسترسي اخبار و اطالاي يا تحريم رسانههاي ماهواره

 هاي سياسي، فرهنگي و غيره محروم شوند. افزون بر اين، تحريمو همچنين ديدگاه
 اي با اصول و قواعد حقوقي سازگار نيست.هاي ماهوارهيكجانبه و قطع پخش شبكه

حليلي و مطالعه تطبيقي در منابع و مباني نظام ت-ژوهش حاضر با روش توصيفيپ
هاي كاربردي در خصوص محتواي پخش مستقيم الملل و اسالم، مؤلفهحقوق بين

 .اي را تحليل و بررسي نموده استهاي ماهوارهبرنامه
  

  .الملل، پخش، تلويزيونماهواره، اسالم، حقوق بين :يديواژگان كل

                                  
  moslem_maleki88@yahoo.com :هرايانامالملل عمومي، مدرس حوزه و دانشگاه؛ . دكتري حقوق بين1

  23/09/99پذيرش تاريخ - 17/01/98 دريافتتاريخ
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  دمهمق
يم هاي پخش مستقهاي ارسالي از ماهوارهسرآغاز گسترش و حجم فراگير برنامه

 تله" عنوان حتت آمريكا مخابراتي ماهواره با پرتاپ اولين 1962  جوالي 10 تلويزيوني در
 ود وب فضا به روپا)ا تلويزيوني مراكز به آمريكا از زنده هايبرنامه ارسال امكان (با "استار
 مقررات نظيمت و تدوين جهت در الملليبين مجامع تحرك افزايش موجب خود امر اين
در  1972مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  .شد ماهواره فعاليت و ارسال براي

رها از خود، بر لزوم تدوين اصول حاكم به نحوه استفاده كشو 2916قطعنامه شماره 
ر دمچنين هلويزيوني تأكيد نمود. هاي تهاي زميني براي پخش مستقيم برنامهماهواره
 1981امبر سال نو 18خود به تاريخ  35/36هاي بعدي، از جمله در قطعنامه شماره قطعنامه

اكم صول حانويس وهفتمين اجالس سازمان ملل توافقي در زمينه پيشمقرر كرد تا در سي
 هايمههاي زميني براي پخش مستقيم برنابر چگونگي استفاده كشورها از ماهواره

  شد. اصولي ها منجر به تدوينالمللي به عمل آيد كه اين تالشتلويزيوني در سطح بين
اي هاي ماهوارهها در مورد پخش مستقيم برنامهاز سوي ديگر، اختالف نظر عميق دولت

با عنوان اصول كلي حاكم بر  92/37در تصويب  1982باعث شد كه مجمع عمومي مورخ 
هاي پخش مستقيم تلويزيوني، به ناچار و اولين بار از شيوه تثبيت اهوارهها از ماستفاده دولت

شده خود در تصويب تصميمات كوپوس، يعني كنسانسوس عدول كند و اين قطعنامه را به 
رأي موافق آن را به تصويب برساند. در اين قطعنامه به صراحت از  107رأي بگذارد و با 

يت قبلي حمايت شده است، به رغم تصويب ها و لزوم كسب رضااصل حاكميت دولت
، راجع به اصول راهنما در استفاده از پخش 1972اي و وجود بيانيه يونسكو چنين قطعنامه

ها بيان ) آن احترام به حاكميت دولت2اي براي جريان آزاد اطالعات كه در ماده (ماهواره
هاي مستلزم توافق قبلي دولت ه) كه به كارگيري ماهواره را براي ارسال برنام9شده و ماده (

اي خود را مكلف به هاي ماهوارهها براي پخش مستقيم برنامهدانست؛ امروز دولتمي
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 : 1396اند.(حكمتي، كسب رضايت قبلي يا بعدي دولت محل دريافت برنامه تلقي نكرده
99(  

سال  زكه ا المللي نيز گوياي اين حقيقت استعالوه بر اين از سوي ديگر، رويه بين
سناد اوثر در اي هيچ اعتراض صريح مهاي ماهوراهبه بعد در مورد نفس پخش برنامه 1984

راي هواره بز مااو مكاتبات ديپلماتيك دوجانبه و چندجانبه به ثبت نرسيده است و استفاده 
 ه رفتاره مثابباي آن قدر بديهي شده است كه شايد بتوان آن را هاي ماهوارهپخش برنامه

م ستقيمشكل و يكساني از طرف كشورها احراز كرد. امروزه راجع به نقش پخش متحدال
ه ت يا نقطآيد و اگر گاهي اعتراضااي بحثي ميان كشورها به ميان نميهاي ماهوارهبرنامه

ش، اصل پخ ت نههاسنظراتي از جانب كشورها به ميان آيد، در واقع راجع به محتواي برنامه
تمكين  اقعيتوالمللي در مقابل اين حقيقت است كه جامعه بين و اين مسئله حاكي از اين

مود كه تقريباً ن). البته بايد به اين نكته توجه 28: 1391زاده و حيدري، كرده است(امين
 وطالعات هايي را براي حق پخش االمللي محدوديتهاي حقوقي ملي و بينتمامي نظام

عات و ر اطالدارند كه اين حق پخش و انتشااخبار شناسايي كرده و به اين موضوع اذعان 
يز اي نرهاهواهاي ماخبار مطلق و جامع و مانع نيست؛ لذا پخش اطالعات و اخبار در شبكه

  توان آن را مطلق دانست.از اين قاعده كلي مستثني نيست و همچنين نمي
ي هايرسانهدر پخش اخبار و اطالعات به اي هاي ماهوارهشبكهبا عنايت به اينكه 
هاي كشور ما و ساير كشورها هر كدام از ظرفيتتبديل شده اند و  قدرتمند در دنياي امروز
كنند اما در چند سال اخير كشورهاي صاحب مي هاي خود استفادهماهواره براي انتقال پيام

در شبكه  هاي يكجانبه و قطع فركانس، مانع پخش برنامهاي با تحريمشركت ماهواره
هاي اخير ادعاهاي حقوقي از سوي كشورهاي عالوه بر اين در سالاند. شده ايماهواره

. با توجه ها مطرح شده استسترسي به ماهوارهي دهامختلف در خصوص حدود و آزادي
اي در نظام حقوق بين الملل هاي ماهوارهبه اهميت و فراگيري حق پخش تلويزيوني برنامه

نگارنده سعي دارد ضمن بيان ماهيت حق پخش، به ارتباطات و رسانه، در ادامه پژوهش 
هايي در اي از چه مولفهرساني ماهوارههاي خبري و اطالعپخش برنامه"پاسخ اين سوال كه 

توصيفي در  - با روش تحقيق تحليلي "الملل و اسالم  برخوردار است؟نظام حقوق بين
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 بپردازد. الزم به ذكر است، مباني، منابع، اصول و قواعد نظام حقوق بين الملل و اسالم
هاي اي از جمله جنبههاي ماهوارههاي پخش محتواي برنامهمطالعه تطبيقي و انطباق مولفه

  باشد.پژوهش حاضر مي نوآوري
  

  ايمفهوم شناسي پخش و روند تحوالت ماهواره. 1
ه پس بي و سشناسي حق پخش تلويزيوندر گفتار اول پژوهش قصد داريم ابتدا به مفهوم

ري هاي ارتباطي داراي خدمات صوت و تصويتبيين روند تحوالت تاريخي ماهواره
 بپردازيم:

  شناسي  پخشمفهوم. 1-1
تشكيل شده   3و كستينگ 2اي تركيبي است كه از واژه برادپخش يا برادكستينگ واژه

ته هاي مكانيكي، به عنوان صفت و فعل به كار مي رفو خيلي بيش از ارتباط آن با رسانه
است. اين واژه حاكي از توان يك گوينده در برقراري ارتباط با توده عظيم مخاطبان به 
طور همزمان است. اين مفهوم قرن نوزدهمي يا استفاده از تصاوير متحرك، در قرن بيستم 

هاي اوليه و ترويج آن، به جنبه عملي يافت، به عبارت ديگر، صنعت پخش، پيش از طرح
). پخش نيز به معناي انتقال 8- 9: 1394م وجود داشت(مرادخاني، صورت يك فكر و مفهو

سيم است. پخش، صدا يا تصوير يا صدا وتصوير و يا نمادهاي اين دو از طريق افزارهاي بي
شود؛ به هاي رمزگذاري شده را هم شامل ميسيم سيگنالاي و انتقال بيانتقال ماهواره

ده از سوي سازماني باشد كه مجاز در شرطي كه عرضه عمومي به صورت رمزگذاري ش
-،  پخش، انتقال از طريق شبكهWIPOپخش بوده يا بارضايت آن انجام گرفته باشد. از نظر 

  4گيرد.هاي رايانه اي را در بر نمي

                                  
1.  Broad 
2.  Casting 
3. Draft Basic Proposal for the WIPO Treaty on the Protection of Broadcasting Organizations 

Including Non-Mandatory Appendix on the Protection in Relation to Webcasting, 
Fourteenth Session, SCCR/14/2, 8February 2006. B13. 



ؤهؤه
ش ه

پ ی 
ش ه

پ ی 
اره ارهی ماو ی ماو

 وق
ای 

 وق
ای 

لملنن   لملا   ا
سالم سالمو ا و ا

  

 

 

 

 

١٨١ 

 گيرد؛ يك فركانس براي ارسال در بخش تلويزيوني دو فركانس مورد استفاده قرار مي
نامند. سه ي تصويري كه آن را سيگنال ويدئويي ميهاصدا و ديگري براي تصوير سيگنال

هاي ويدئويي وجود دارد كه هم اكنون در جهان به كار گرفته نوع سيستم براي سيگنال
استفاده   8و سيستم سي كم 67، سيستم پال 5»ان تي اس سي«شوند كه عبارتند از: سيستم مي

  .)10: 1394مي شوند(مرادخاني،
است  9المللي كه به تعريف پخش پرداخته بودكنوانسيون رمبينهايي يكي از كنوانسيون

اما اين كنوانسيون تعريف محدودي از پخش ارائه كرده است و در تمام شرايط و اوضاع و 
سيم صدا، تصوير يا هردو، به عموم )، پخش را به انتقال بي3احوال قابل اجرا نيست. ماده (

دهد كه تا چه حد عهدنامه رم از نشان مي هاي فنيتعريف كرده است. امروزه پيشرفت
تر از آن هاي نوين عقب مانده است چرا كه امروزه پخش، مفهومي بسيار گستردهواقعيت

بيني بوده است. به بيان چيزي پيدا كرده كه براي تدوين كنندگان عهدنامه رم قابل پيش
ند كه توسط يك هايي هستهاي پخش در قوانين پخش به معناي سازمانديگر، سازمان

تواند قانوني باشد كه دولت براي پخش به آنها مجوز داده است. پخش در شرايطي مي
هاي پخش براي آنها اختصاص داده شده باشد و مجوز پخش با رعايت شرايط فركانس

خاص شامل استانداردهايي براي محتويات برنامه به آنها اعطا شده باشد. درجايي كه يك 
هاي پخش را توليد يا كند با سازماني كه برنامهي پخش را ارسال ميهاسازمان سيگنال
گيرد متفاوت است. سازمان نوع دوم در قوانين كند و تصميم به پخش آن ميخريداري مي

شود. اگر چه سازمان نوع دوم سازماني نيست كه براي آن پخش، سازمان پخش قلمداد مي
ها را از طريق دادن مجوز و ليسانس اي كنترلپارههايي تعيين شده، اما اين سازمان فركانس
). همچنين اگر يك برنامه به Ogawa, 2006: 27كنند(هاي معيني را اعمال ميبر بخش

هاي كننده مستقل فيلمشود يا به وسيله يك توليدكننده حمايت مالي ميوسيله يك تبليغ

                                  
1.  NTSC 
2.  PAL 
3.  Phase Alternating lines. 
4.  Sequential Clour Avec Memoire. 
5.  International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting Organisations, Rome, 26 October 1961. 
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در آمريكا » اسبيسي«يي نظير هاي سازمانتلويزيوني از قبل ضبط شده باشد و به وسيله
مخابره شوند، نه حامي مالي با توليد كننده مستقل بلكه سازمان اخير بايد سازمان پخش 

  ).42: 1384محسوب شود(ميرحسيني، 
وني لويزيسيم در پخش راديويي و تشايان ذكر است، در معاهده رم بر ابزارهاي بي

ه رايج اهوارهاي مم در مورد پخش برنامهسيتأكيد شده و اين در حالي است كه ابزار بي
يني هاي زمستگاههاي ارسال شده از ماهواره به واسطه اينبوده و در گذشته دريافت سيگنال

ها ارهماهو گرفت، بدين جهت بوده در معاهدهاغلب با استفاده از سيم (كابل) صورت مي
 گيرد.مي هاي حاوي برنامه به عموم از طريق كابل را در برپخش سيگنال

  ارتباطي هايماهواره تحوالت تاريخي روند. 1-2
ست لذا وني اهاي كه به فضا پرتاپ مي شوند براي اهداف گوناگاز آنجايي كه ماهواره

ژوهش از پ ها در اين قسمتضروري به نظر رسيد براي تبيين ماهيت موضوع به اقسام آن
 آنها، ايهكاربرد و پيدايش تاريخي روند رنظ از را ارتباطي هاياشاره شود. بنابراين ماهواره

  :عبارتنداز كه كنندمي بنديطبقه نوع سه به
 هايماهواره ارتباطي، هايماهواره نخستين: نقطه به نقطه ارتباطي هايماهواره 1- 1-2

 هب فرستنده يك از را هاپيام توانستندمي فقط زيرا شدند، مي ناميده نقطه به نقطه ارتباطي
  .وندش پخش عمومي استفاده براي آنجا از تا برسانند نيرومند گيرنده اهايستگ يك

 اطيارتب هايماهواره از ا بعدهماهواره اين: كننده توزيع ارتباطي هايماهواره-2- 1-2
 هايبرنامه پخش كه داشتند را آن توانايي و شدند پرتاب فضا به و ساخته نقطه به نقطه

 قلمنت تلويزيوني عالئم زيرا. آورند در »مستقيم شبه« صورت به تقريباً را جهاني تلويزيوني
 هب مستقيماً ني،كننده زميتقويت هايايستگاه از استفاده براي ماهواره، اين طريق از شده

  .گرديدمي پخش ميعمو استفاده براي آن از و يافت انتقال معمولي تلويزيوني هايفرستنده
 هايماهواره از استفاده و ساخت از بعد: قيممست پخش ارتباطي هايماهواره -3- 1-2
 يافت انجام ايشده ريزيبرنامه هايتالش تلويزيوني، هايبرنامه پخش براي كننده توزيع
 جهان، سراسر در را تلويزيوني هايبرنامه بتوانند كه شوند پرتاب و ساخته هاييماهواره كه

 هاآزمايش نخستين. برسانند شخصي ونتلويزي گيرندة هايدستگاه به فرستنده از مستقيماً
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  متحدة اياالت سوي از 1973 سال در ارتباطي هايماهواره نوع اين از گيريبهره براي
 دهة اواسط در نهايتاً و شد آغاز تلويزيوني برنامه ساعت دو پخش با ايالت هشت در آمريكا
 استفادة براي) يونيتلويز هايبرنامه( مستقيم پخش ارتباطي هايماهواره نخستين ،1980

بنابراين ماهواره پخش  ).1371 نژاد، معتمد(شدند فرستاده زمين مدار به غرب در عمومي
ها به شوند و ارسال سيگنالها توسط عموم استفاده ميمستقيم كه به منظور دريافت برنامه

  ).271: 1382گيرد.(آگراوال، صورت پخش نقطه به چند نقطه انجام مي
  

  هاي تلويزيوني ماهواره در حقوق بين الملل و اسالمپخش برنامه  هايمولفه .2
اي بايد مورد توجه باشد، هاي ماهوارهاي كه در خصوص پخش برنامهدر ابتدا نكته

هاي قانوني است، زيرا از ابتداي ظهور و بروز ماهواره پخش مستقيم، موضوع محدوديت
اي هاي ماهوارهف نظم عمومي شبكههاي جهان با محتواي غيراخالقي و خالاكثر دولت

المللي و هاي مختلف بينها در معاهدات و قطعنامهاند و اين مخالفتمكرراً مخالفت كرده
توان صراحتاً بيان داشت كه ممنوعيت پخش اي مورد تأكيد قرار گرفته است؛ ميمنطقه
د به عنوان يك تواناي خالف اخالق حسنه و خالف نظم عمومي، ميهاي ماهوارهبرنامه

استثناء بر قاعده عرفي آزادي انتقال اطالعات باشد. با اين اوصاف، هيچ دولتي نيست كه 
تفاوت شود، كامال بيهايي كه وارد قلمرو آن مينسبت به نوع اطالعات و برنامه

ساالر ). عالوه بر اين، ممكن است در يك جامعه مردمGotlieb, 1974 : 227-257باشد(
عمومي،  اخالق و بهداشت ارضي، نظم عمومي، تماميت ملي، امنيت چون هاييمولفه
هايي را اعمال محدوديت محرمانه، اطالعات افشاي از جلوگيري سايرين و حقوق و حيثيت

ها اجازه داده تا با توسل به آن، پخش بر آزادي اطالعات و اخبار فراهم آورند و به دولت
را محدود نمايند. امروزه محدوديت تبليغات خصمانه كه  ايهاي ماهوارهها در شبكهبرنامه

 و تبليغ توسل به زور تبليغ تبعيض نژادي، تروريسم، توهين به اديان توحيدي گفتار تنفرآميز
اي قرار هاي ماهوارهباشد بيش از پيش بايد مورد توجه در پخش برنامهاز مصاديق آن مي

الملل باعث شد اين نوع از تبليغات ر حقوق بينگيرد. قلمرو تأثيرگذاري تبليغات خصمانه د
 مدني حقوق الملليبين ميثاق 1966 سال را با ممنوعيت قانوني مواجه كند به طوري كه در
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است ساخته ممنوع را مذهبي ملي نژادي، تنفر به تبليغ هرگونه 20) 2( ماده در سياسي و .
 به تحريك و نژادي ضتبعي اشكال تمام حذف كنواسيون 1966 سال در اينكه ضمن
 و كميسيون ملل، سازمان بشر حقوق در كميته. است كرده انگاري جرم را نژادي تبعيض
نيز تبليغات خصمانه ممنوع  بشر حقوق آمريكايي كميسيون و بشر حقوق اروپايي دادگاه

ها را محدود مي سازد كه در پخش شده است. در واقع ممنوعيت تبليغات خصمانه، دولت
اديويي و تلويزيوني پخش تبليغات خصمانه را ممنوع كنند و مصاديق تبليغات برنامه ر

ها تفكيك نمايند تا قلمرو آزادي اطالعات و اخبار مورد تحديد خصمانه را از ساير برنامه
  واقع نگردد.

 و شده شناخته مصاديق تبليغات خصمانه جرم ارتكاب الملليبين اسناد بنابراين در
 شده اعالم ممنوع الملليبين مختلف اسناد در نيز نژادي تبعيض به بليغت و ترغيب همينطور

 ايماهواره طريق از تلويزيوني هايبرنامه پخش باالخص و هارسانه از آنجايي كه است.
المللي و رويه بين اي،اسناد منطقه شود، بدين جهت است در استفاده راستا اين در تواندمي

  10كند.مي ممنوع نه رامصاديق تبليغات خصما قضايي
ي هاهاي قانوني پخش برنامهشايان ذكر است، تحليل تطبيقي موضوع محدوديت

ق ظام حقوابع ناي مستلزم پژوهش مستقل است؛ لذا در ادامه صرفاً در مباني و منماهواره
  شود.داخته مياي پرهايي ماهوارههايي محتوايي پخش برنامهالملل و اسالم، مولفهبين

 اي اطالعات و اخبار در حقوق بين المللهاي  پخش ماهوارهمولفه .2-1
-ه مولفهباي ههاي ماهوارالملل پخش برنامهدر ابتداي گفتار دوم با بررسي حقوقي بين

 ، آزاديانستنرساني نظير؛ آزادي اطالعات، حق بر دهايي مربوطه در زمينه خبر و اطالع
  تنوع خواهيم پرداخت:گرايي و ارتباطات، آزادي بيان و جمع

                                  
 پژوهش ،»اسالمي ترهياف بر تاكيد با ها دولت عليه زور به توسل تبليغ حقوقي جايگاه« ملكي، و ر ك: قاسمي . 1

  1395، 8 شماره غرب، و اسالم حقوق تطبيقي
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   :آزادي اطالعات -2-1-1
ح ها در سطهاصل آزادي اطالعات عبارت است از جريان عاري از محدوديت داد

 ررد كه درت پذيانتشار آنها به صورت آزادانه صو اي كه تحصيل، انتقال وجامعه، به گونه
 ل ونتقاا و اين صورت حق براطالعات، عبارت است از حق فرد در كسب هرگونه اطالعات

  .)38: 1391(ساريخاني و اكرمي، خواهد بودكه انتشار آزادانه آن در هر مكاني 
براي نخستين بار، در دوره پيش از جنگ جهاني دوم، در » آزادي اطالعات«واژه 

). در 166: 1386المللي مطرح شده بود(كاظم معتمد نژاد و رويا معتمد نژاد، مباحث بين
منصرف  العات اوالً تنها شامل آزادي در تحصيل اطالعات بوده وآزادي اط 11برخي اسناد،

 وردط اطالعاتي در اين چارچوب، مفق ثانياً باشد وانتشار آن ها مي از مواردي نظير انتقال و
يا كاركرد عمومي  واست كه در اختيار موسسات وابسته به حكومت  يرندگنظر قرار مي

در آزادي اطالعات در » اطالعات«، منظور از . همچنين در برخي ديگر از منابعدارند
نظر از شكل ذخيره و نگهداري، ي تمام سوابق، اسناد و مداركي است كه صرفبرگيرنده

- صرف نظر از منبع و صرف نظر از تاريخ توليد، در يك واحد دولتي نگهداري مي

 و شتبردا نوع دو اطالعات، ). در خصوص اصل آزاديLyer, 2000: principle 1شود(
  پردازيم:مي آن دو رويكرد تبيين دارد، در ادامه به وجود متفاوتي رويكرد

 رويكرد كالن: -الف
موسع  را آن و قلمرو نگرداصل آزادي اطالعات مي به كلي ديد يك رويكردكالن،  با

اي كه تحصيل، انتقال و انتشار آن ها به صورت آزادانه صورت پذيرد، از به گونه داندمي
باشد كه در اين صورت، آزادي  دسترسي قابل موجود اسناد و اطالعات ز تمامطرفي ني

اطالعات و حق بر اطالعات، عبارت از حق افراد در كسب هرگونه اطالعات و انتقال و 
 به نزديك مفهومي اطالعات آزادي نگرش، اين در انتشار آزادانه در هر مكاني خواهد بود.

مجمع  59) 1رويكردي قطعنامه شماره ( چنين بارز هنمون. كرد خواهد پيدا بيان آزادي
المللي در ميالدي به عنوان نخستين سند بين 1946عمومي سازمان ملل متحد، مصوب سال 

                                  
1.  Council of Europe Convention on Access to Official Documents, CETS No, 205, 2009.  



ژپوش
صناه 

  
سالم وق ا

طی 
١٤٠٠  ھار      –  اول      ماره  –م       سال –ب و   

 

 

 

 

١٨٦  

آوري، انتقال و عرصه ي آزادي اطالعات، با چنين رويكردي اين اصل را متضمن حق جمع
 مدني حقوق ميثاق همچون المللي بين اسناد اكثر انتشار اخبار در هر مكاني دانسته است. در

 اطالعاتي به كه اين به نسبت را و بشر اندنموده حمايت بيان آزادي از كه سياسي و
  اند.دانسته حق ذي باشد داشته دسترسي

  رويكرد جزء نگر: -ب
 در دموجو اطالعات به دسترسي از حق است عبارت اطالعات آزادي رويكرد اين در

 دهند.مي ارائه عمومي خدمات كه خصوصي موسسات زا دسته آن و عمومي موسسات
 ر آزاديي مفهوم آزادي اطالعات، آن را منحصر بضمن تحديد دامنه نگررويكرد جزء

 لبتها. ستشهروندان در دسترسي به اطالعات نگهداري شده توسط موسسات دولتي نموده ا
 گرفته ارقر توجه دمور بيشتر كشورها داخلي قوانين در مصداقي تعريف از رويكرد اين

ات موسس در اين نگرش آزادي اطالعات صرفاً شامل اطالعاتي است كه در اختيار. است
  وابسته به حكومت بوده و يا كاركرد عمومي دارد.

خش پار و الملل اصل آزادي اطالعات حق دسترسي، انتشبنابراين در نظام حقوق بين
ر دشين كه كند. در مطالب پيمين مياي را تضهاي ماهوارهاطالعات و اخبار در شبكه

ه ومي بهاي عمها اشاره شد آزادي اطالعات نظير ساير حقوق و آزاديخصوص محدوديت
  باشد.هاي قانوني و اخالقي ميصورت مطلق نبوده و داراي محدوديت

  :12دانستن بر حق .2-1-2
توانند با يها همواره نموجو اطالعات با حق دانستن مترادف نيست و اين حقحق جست

تواند همواره به هنگام گيرد، نميهم تركيب شوند. آنچه شخص از طريق دانستن ياد مي
- اِعمال حق برقراري ارتباط وي، مورد استفاده قرار گيرد. حق دانستن به طور تفكيك

گيري تحت هاي دولت و تصميمپذيري پيوند خورده است. اگر فعاليتناپذيري با مسئوليت
موشكافانه جامعه قرار گيرد قضاوت درباره اطالعات و ارزشيابي آن توسط تأثير نگاه 

                                  
1.  Right to Know 
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 : 1387جامعه، مطبوعات و مجلس به طور يكسان مشكل و حقي بي حاصل است(هيل، 
149.(  

، ضمن تمركز بر حق بر 2000مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر در گزارش سال 
يافته، و به ي برخي كشورها توسعهاطالعات بيان مي كند كه اين حق، همسو با قوانين داخل

كند كه در اختيار ارگان و نهادهاي دولتي سمت حق دسترسي به اطالعات حركت مي
گذارد و بدين جهت است كه مخبر ويژه در گزارش خود است و بر زندگي افراد تاثير مي

هد خواكند و از آنان ميها را به برخي ابعاد خاص حق بر اطالعات جلب ميتوجه دولت
كه قوانين موجود خود در زمينه اين حق را با عنايت به اصول كلي، بازبيني كنند يا قوانين 

  13كنند با اين اصول مطابقت داشته باشند.جديدي كه تصويب مي
د به ا استناو ب شوراي قانون اساسي فرانسه به ذكر اصل آزادي ارتباط جمعي اكتفا نكرده

مهم ديگر  دانستن را به عنوان يك اصل يا مبناي حق 1789اعالميه حقوق بشر  11ماده 
 ذكر راحتاًصهاي فرانسه قرار داده است. فقط مفهوم حق دانستن، هرچند كه حقوق رسانه
با استناد  ساسي،تواند الهام بخش و مبناي چنين نگرشي باشد. شوراي قانون انشده باشد مي

دف يك ه«ا به اعتقاد اين شور كه» هاي سياسي و عموميتكثرگرايي روزنامه«به ضرورت 
ا دست رمگان فراتر از اصل آزادي ارتباط جمعي، حق دانستن ه» داراي اعتبار اساسي است

ن هم به اين اعالميه حقوق بشر كه چندا 11كند و  به ماده كم به صورت ضمني تأييد مي
ه خاص، به ميندر يك ز 1978ژوئيه  17) قانون 1كند. ماده (موضوع نپرداخته، استناد مي

 ن ادارهدانست حق«اي به اين حق دانستن اشاره دارد. در اين قانون صراحتاً مسئله گونه
  مطرح شده است.» شوندگان

المللي اي و بينبا عنايت به موارد فوق الذكر و همچنين ساير اسناد و معاهدات منطقه
وق بشر مي باشد و حق بر دانستن امروزه از جمله موضوعات اساسي و بنيادين در نظام حق

شود كه امروزه به هاي انساني است و از جمله حقوق شهروندي محسوب ميجزء حق
واسطه آن بايد امكان دسترسي به اخبار و اطالعات فراهم شود، بنابراين حق بر دانستن از 

                                  
1. UN. Doc. E/NC. 4/2000/63, 18 January 2000, para 42-44. 
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اي بايد مورد هايي ابتدايي و كليدي است كه در خصوص پخش برنامه ماهوارهجمله مولفه
هاي ها قرار گيرد كه مانع دسترسي ساير كشورها به شبكهورهاي صاحب ماهوارهتوجه كش
  اي نگردد.ماهواره

  ارتباطات: آزادي .2-1-3
يان هر راي بارتباط در مفهوم گسترده آن ب«در دائره المعارف عمومي فيشر آمده است 

 رودمي ه كاررود. كلمه ارتباط كه در علوم ارتباطات بنوع انتقال اطالعات به كار مي
 وجتماعي اوستگي ها، ايجاد پيها و انديشهمفاهيم گوناگوني نظير انتقال و انتشار آگاهي

به عبارت  )16: 1384(معتمدنژاد،  » گيرداشتراك فكري و همكاري عمومي را در بر مي
ت فاارتباط، دري هاي فني هستند كه ارسال، نقل و انتقال،ها تأسيسات و سيستمديگر رسانه

  زند.سار ميميس شود؛يا كنترل عالئم الكترومغناطيسي يا تصويري را كه اطالعات ناميده مي
از تنظيم  شكلي 36) در سند شماره CICالمللي بررسي مسائل ارتباطات(كميسيون بين

كند: د ميحق ارتباط را به منظور ارائه تصويري از جامعيت معنا و مقصود آن پيشنها
ل ، شامناپذير اين حق بشري فراگيرباط دارد: اجزاي تفكيكهركس حق برقراري ارت«

، جتماعاشود: (الف) حق شكل حقوق شخص ارتباطي زير است، اما به آن ها محدود نمي
 ها و حقوق مراوداتي مربوطه؛ (ب) حقحق بحث، حق شركت در اجتماعات و بحث

اري حق برخوردتفحص، حق آگاه شدن، حق آگاه كردن و حقوق اطالعاتي مربوط، (ج) 
ري رقراباز فرهنگ، حق انتخاب، حق حريم و حقوق معنوي مربوطه...، دستيابي به حق 

 رس قرارر دستدكند كه براي رفع نيازهاي ارتباطي بشر، منابع ارتباطي ارتباط ايجاب مي
  )142: 1375مك برايد، »( داشته باشد.

زهاي اجتماعي انسان نيست ها، پاسخگوي نيادر عصر حاضر، ديگر تنها توجه به آزادي
ها به عنوان حقوق مسلم بشري نيز برداري از آزاديو ايجاد امكانات الزم براي بهره

ضروري شده است. به همين سبب، به جاي آزادي مطبوعات يا آزادي اطالعات به طور 
حق «ز المللي و قوانين اساسي جديد، اهاي حقوق بينها و عهدنامهها، پيمانعام، در اعالميه

ها به تأمين اين گونه و الزام دولت» حق ارتباط«تر، از يا به طور وسيع» استفاده از اطالعات
ي شرايط الزم براي برخورداري ها ملزم هستند همهشود، لذا دولتحقوق، سخن گفته مي
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 - و از آن جمله، تأمين اطالعات صحيح و مشاركت آنان در آفرينش» حق ارتباط«افراد از 

هاي هاي راديويي و تلويزيوني و فيلمها، برنامهها، روزنامههنگي، مانند كتابهاي فر
). با توجه به حق بر آزادي ارتباطات، 24-25: 1387سينمايي را فراهم سازند(معتمدنژاد، 

تواند به بهانه مسائل سياسي يا موضوع تحريم حق دسترسي به تجهيزات ها ديگر نميدولت
هاي آزادي ها را متوقف نمايند چراكه در مولفهي ساير دولتاهاي ماهوارهو شبكه

افزاري ماهواره تأكيد شده افزاري و نرمها فراهم نمودن بعد سختارتباطات براي دولت
  است.

اهد ار خوگذاران از نقش و جايگاه بااليي برخوردحق آزادي ارتباطات براي سياست
 عي كردهساطات به نقش قابل توجه آزادي ارتببود و در همين راستا شوراي اروپا با توجه 

اي در اين خصوص هاي رسانهاست گامي مهم و اساسي در تبيين سياست
). بنابراين مولفه حق آزادي  Goldberg, Prosser, Verhulst, 1998: 155-184بردارد(

رابر ب ه طورامع بگيرد و به تمام افراد و جوارتباطات تمام وسايل ارتباط جمعي را فرا مي
  كند.اهم مياي فرهاي ماهوارهها در پخش برنامهتعلق دارد و زمينه تحقق ساير مولفه

  بيان آزادي .2-1-4
-هاي بنيادين  و مورد توجه در پخش مستقيم اطالعات و اخبار در شبكهاز ديگر مولفه

تري نسبت تر و شاملها آزادي بيان مي باشد. امروزه آزادي بيان، مفهوم موسعهاي ماهواره
به آزادي سخن گفتن دارد. عالوه بر نوشتن و سخنراني كردن، آثار هنري نظير؛ نقاشي، 

- 120: 1388باشد(قاري سيدفاطمي، هاي بارز بيان ميكاريكاتور، فيلم و موسيقي از جلوه
-،  برخوردار مي»سخن گفتن«). بنابراين بيان از عموميت نسبتاً زيادي در مقايسه با 119

اي است كه انسان ها به وسيله ) و به عبارت ديگر بيان، شيوهFeldman, 2002: 754باشد(
آن ديدگاه ها و يا به عبارت ديگر انديشه خود را به ديگران منتقل مي كنند خواه اين 
ديدگاه و انديشه، يك ديدگاه و انديشه سياسي، اجتماعي و يا حتي صرفا يك ايده هنري 

). عوامل متعددي، موجبات آن را فراهم آورده كه اين 243 :1384باشد(قاري سيدفاطمي، 
دهد، آزادي در حقوق داخلي كشورها، ارزش و جايگاه خاصي را به خود اختصاص 

). در Alder, 2002: 458هرچند كه تعهدي بي روح بوده و به هنجار تبديل نشده باشد(
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ن يعني آزادي سخن المللي حقوق بشر، آزادي بيان صرفا به معناي خاص آاسناد بين
به كار نرفته بلكه مصاديق گوناگوني را تحت الشمول دارد و به عبارت ديگر در  14گفتن

ها، تفكرات و عقايد عبارت است از تبلور انديشه» بيان«معناي اعم آن  به كار رفته است و 
تواند به شكل اشخاص به هر شكل ممكن، اين گونه تبلور مكنونات ذهني انساني مي

- المللي و رويه قضايي بينن، هنر، سخنراني كردن و..... تجلي يابد و در پرتو اسناد بيننوشت

). به 26: 1380نژاد،المللي سعي شده است، مصاديق مهم و اصلي آن آشكار گردد(رضايي
توان گفت مفهوم آزادي بيان با توجه به توسعه وسايل ارتباط جمعي موسع عبارت ديگر مي

  زار آن نيز گسترش يافته است.شده و مصاديق و اب
) 13در تفسير ماده ( 1985دادگاه آمريكايي حقوق بشر در نظر مشورتي به سال 

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، آزادي اطالعات را به منزله حق بنيادين بشري شناخته 
) 13است كه به اندازه آزادي بيان براي جامعه دموكراتيك ضرورت دارد؛ در ماده (

شود، نه تنها حق آزادي بيان مي كند كه مكاني كه كنوانسيون بر آنان  اعمال ميتصريح 
وجو، دريافت و انتشار اطالعات و هاي خود را دارند، بلكه حق و آزادي جستانديشه

كس با انديشه ها را از هر نوع دارند. آزادي بيان از يك سو مستلزم آن است كه هيچ
هاي خود مواجه نشود. در اين معنا، آزادي بيان انديشهمحدوديت يا مانعي خودسرانه در 

بيان حقي است متعلق به تك تك افراد، از سوي ديگر، بعد دوم آن، حاكي از حق جمعي 
در  15هاي ابراز شده توسط ديگران است.به دريافت هر نوع اطالعات و دسترسي به انديشه

گر ويژه ي سازمان ملل در ، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارش1993سال 
گر ويژه، روشن بخشي از اختيارات گزارش 16موضوع آزادي بيان و عقيده را تاسيس كرد.

باشد و وي در اغلب گزارشات ساالنه ساختن محتواي دقيق حق آزادي عقيده و بيان مي
 تا كنون حق بر اطالعات را مورد خطاب قرار داده است. در 1997خود به كميسيون از سال 

                                  
1.  Freedom of speech 
2. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (Arts. 13 and 29 of the American Convention on Human Rights) Advisory 
Opinion OC-5/85 of 13 November.1985, Series A, No. 5, Para 30. 

3. UN Doc. E/CN. 4/1993/45, (1993). 
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 صراحتاً بيان كرد كه حق آزادي بيان شامل حق  1998گزارش ساالنه از خود در سال 
  دسترسي به اطالعاتي كه در اختيار كشور است مي باشد.

آورد تا حق جستجو، دريافت و ابالغ اطالعات براي كشورها الزامي مثبت به همراه مي
در تمامي انواع نظام ها نسبت به دسترسي به اطالعات به ويژه در خصوص اطالعاتي كه 

  17ذخيره و بازيابي آن در اختيار دولت است به شهروندان اطمينان بدهد.
رود. ر ميآزادي بيان مهمترين حقوق مدني و سياسي در دموكراسي هاي امروز به شما

 هروندانان شه طور كلي آزادي بيان به معني آزادي ارتباط به صورت شفاهي و مكتوب ميب
ولفه حق ماي، اي ماهواره). بنابراين در نظريه حقوقي پخش برنامه1380است(بشيريه،

ر دو بشتمل هاي گوناگون به حساب مي آيد كه مآزادي بيان به عنوان مجموعه اي از حق
 ه از هرايد وخست، حق بر ارسال، انتشار يا اظهار يك ديدگاه حق به شكل توأمان است. ن

كل شگونه (سياسي، هنري، تجاري) و ديگر، حق بر دريافت و كسب اطالعات در هر 
 ي جديد)ري هاها، از جمله فناو(شفاهي، مكتوب، به شكلي هنري، يا از خالل ديگر رسانه

  است.
  جمع گرايي و تنوع .5- 2-1

در   هند كهدالملل را تشكيل ميرسانه، اصول اوليه حقوق بين گرايي و تنوع درجمع
شود. فاده ميد استانها و منافع اقليتراستاي منافع عموم از جمله افرادي كه داراي ديدگاه

 به اصليد. جنگيرها نشأت مينياز به جمع گرايي از حق جستجو و انتقال اطالعات و ايده
عدد از زهاي متناليآت كه شهروندان بايد به چشم اندازها و اين مولفه بر اين ايده استوار اس

رورت ضتلف هاي مخطريق رسانه دسترسي داشته باشند. به عبارتي ديگر دسترسي به رسانه
  دارد.

هاي بين گرايي و تنوع به عنوان اصول حامي آزادي انتقال اطالعات، در دادگاهجمع
-اه حقوق بشر اروپا در اين زمينه اعالم ميالمللي حقوق بشر از حمايت برخوردارند. دادگ

اطالعات و ايده هاي داراي منافع عمومي ... بدون رعايت اصل كثرت گرايي با  "دارد:

                                  
1. Report of the Special Rapporteur Promotion and Protection of the Right to Freedom of 

Opinion and Expression UN DOC. E/CN4/1998/40. 28 January 1998, para14. 
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.شرايط "دادگاه امريكايي نيز در اين خصوص اشعار دارد:  18"موفقيت انجام پذير نيست
واني و هماهنگي داشته استفاده از رسانه بايد با الزامات اين آزادي (آزادي اطالعات) همخ

باشد و در نتيجه، كثرت و تعدد ابزار ارتباطات از اشكال مختلف انحصار جلوگيري كرده و 
  19ها را تضمين مي نمايد.حمايت از آزادي و استقالل ژورناليست

و كميسيون افريقا، بيانيه  20دستور كار ويژه حمايت از آزادي بيان سازمان ملل متحد
كه سه   21اندها را تصويب كردهصوص  تنوع در راديو تلويزيوندر خ 2007مشترك سال 

دهد. اين سه ويژگي عبارتند از تنوع ويژگي اصلي و كليدي تنوع را مورد تأكيد قرار مي
شوراي اروپا در خصوص   2007) 2خروجي، تنوع منبع و تنوع محتوا. در اروپا نيز توصيه (

گرايي در رسانه و اقدامات اهميت كثرتگرايي و تنوع محتواي رسانه به پرسش كثرت
هاي عضو بايد توسعه ديگر دولت"دارد: پيشبردي اختصاص دارد. اين توصيه اعالم مي

گرايي و تنوع و فضاسازي مناسب براي ديالوگ را ها كه توانايي مشاركت در كثرترسانه
ماعي، اقليت محلي و توانند شكل رسانه اجتها ميدارند؛ مورد تشويق قرار دهند. اين رسانه

گرايي و تنوع در نظام حقوق بين الملل از جمع بنابراين مولفه 22"گيرند.يا جامعه را به خود 
هاي پخش اي حمايت كرده و با تمسك به ساير مولفهتنوع و كثرت پخش برنامه ماهواره

تلويزيوني هاي توان از تضييع حقوق شبكهالملل مياي در نظام حقوق بينبرنامه ماهواره

                                  
1. Informationsverein Lentia and Others v. Austria, 24 November 1993, Application Nos. 

13914/88 and 15041/89, para. 38. 
2. Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 

Journalism (Arts. 13 and 29 of the American Convention on Human Rights) Advisory 
Opinion OC-5/85 of 13 November.1985. No 10, para. 34. See also Key Indicator 2.1 of 
UNESCO’s Media Development Indicators, a framework for assessing media development, 
Intergovernmental Council of the IPDC, Paris,2008. CI.08/CONF.202/5.  

3.  OSCE 
4. Joint Declaration on Diversity in Broadcasting by The UN Special Rapporteur on Freedom 

of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS 
Special Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR (African Commission on 
Human and Peoples’ Rights) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to 
Information, Adopted on 12 December 2007. 

5. Recommendation CM/Rec (2007)2 of the Committee of Ministers to Member States on 
Media Pluralism and Diversity of Media Content (Adopted by the Committee of Ministers 
on 31 January 2007 at the 985th meeting of the Ministers’ Deputies) Para. 4. 
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 جلوگيري كرد و از سوي ديگر حق مردم را هم براي دسترسي آزادنه به اطالعات و اخبار 
  مطالبه نمود.

  اي اطالعات و اخبار در اسالمهاي پخش ماهوارهمولفه. 2-2
ختيار ، اصل ااخفاء هايي مرتبط نظير؛ عدم در ادامه با بررسي در انديشه اسالمي به مولفه

پخش  منكر در حوزه از نهي و معروف به امر مشورت و احسن، دالسنجش و انتخاب، ج
  پردازيم.مياي هاي ماهوارهاطالعات و اخبار در برنامه

  عدم اخفاء .2-2-1
ق و حمان خداوند در موارد متعدد، كساني را كه از روي هوس يا ترس و طمع، به كت

نَ لْبِسُومَ تَلِ« حقايق است ؛آورند را نكوهش كرده و خواستار تبيين خودسانسوري روي مي
انيد و آگاهانه به پوشا باطل ميبحق را  چرا لْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛

ال انتقي مسلماً لزوم بيان حق و ممنوعيت كتمان، با آزاد» آوريدكتمان حق روي مي
ان م بيي براي نكوهش از كتمان و لزودر تالزم است و گرنه جاي اطالعات و حق پخش

ت از العا. به حسب قاعده الضرر، ممكن است گفته شود كه كتمان اطباقي نخواهد ماند
م شده العا شود كه به حكم قاعده مزبور، ممنوعمردم، مصداق اضرار به ايشان تلقي مي

 تاست لذا حكومت بايد حق شهروندان را بر تحصيل و انتقال اطالعات به رسمي
حال  اقعيات مفيد به). از ديدگاه اسالم، ابراز و بيان و46: 1391بشناسد(ساريخاني و اكرمي، 

 العي ازه اطكبشر چه در قلمرو مادي و چه در قلمرو معنوي نه تنها آزاد است بلكه كسي 
و  ت بماندساك حقايق داشته باشد و قدرت بيان آن ها را در خود احساس كند و با اين حال

ز وصي ااز دريافت آن حقايق محروم كند مسئول است. البته رعايت حريم خصمردم را 
زم اي الهاهوارهاي مهاي قانوني ناظر بر انتقال اطالعات و اخبار در شبكهجمله محدوديت

  است.
  اختيار سنجش و انتخاب .2-2-2

به هاي دين به اختيار در انتخاب اطالعات و اقوال مختلف تأكيد شده است، در آموزه
گزينند، خداوند به كساني كه پس از شنيدن سخنان مختلف بهترين را بر ميطوري كه 

فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ «... دهد: مژده هدايت و برخورداري از تعقل را مي



ژپوش
صناه 

  
سالم وق ا

طی 
١٤٠٠  ھار      –  اول      ماره  –م       سال –ب و   

 

 

 

 

١٩٤  

ُوا اَلْبابِ؛ پس بشارت ده به آن بندگان من أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُول
كنند. اين دسته كسانى هستند كه دهند و بهترين آن را پيروي ميكه به سخن گوش فرا مي

خداوندآنان را هدايت نموده و راه درست را نشان آنان داده است. اينان صاحبان خرد و 
انتخاب بهتري امكان پذير  ت،انتقال اطالعاتنها در فضاي آزادي  مطابق آيه. »اندانديشه
 دسترسي به اطالعات مختلف هم نباشد، طبعاً انتقال اطالعاتاگر آزادي بنابراين است؛ 

  .پيروي از بهترين نمايند ،انتخاب با سنجش،امكان بروز ندارد تا مردم 
ند كه به داسوره زمر، خداوند بندگان راستين خود را كساني مي 18و  17طبق آيات 

-را ميفشود بدون در نظر گرفتن گوينده و خصوصيات ديگر، گوش گفته مي سخناني كه

 لجاجتي عصب وتگزينند و هيچ گونه دهند و با نيروي عقل و خرد و بهترين آنها را بر مي
اي نان جويد. آدر كار آنان نيست و هيچ گونه محدوديتي در فكر و انديشه آنان وجود ندار

بر خص پيامريم، شكنند. قرآن كرا بيابند از آن استقبال مياند و تشنه حقيقت، هرجا آن حق
رخي انب بداند به گونه اي كه از جاسالم را داراي سعه صدر و تحمل آراي مخالف مي

ت گوش اس او» هو اذن«گيرد و به حضرتش مي گويد: افراد نادان مورد سرزنش قرار مي
گوشي براي شما  ) نيكو61توبه، آيه (» قل اذن خير لكم«فرمايند: قرآن در پاسخ اينان مي

  است.
زماني  ايههاي ماهواردر مولفه اختيار و سنجش در حوزه وسايل ارتباط جمعي و شبكه

حريم و تساساً اها وجود داشته باشد و شود كه تعدد و تكثر در حوزه پخش برنامهمحقق مي
 ذا بايدلاشد؛ بزگار نمياي با ذات مولفه اختيار و سنجش ساهاي ماهوارهقطع پخش برنامه

خاب و درت انتاي فراهم باشد كه قههاي ماهوارامكان استفاده از بسترهاي پخش برنامه
  پذير گردد.سنجش براي مخاطبان امكان

  احسنجدال  .2-2-3
الم در اس ايهاي تلويزيوني ماهوارههاي حق پخش برنامهجدال احسن از ديگر مولفه

آن را  شد ويكو و كاوش طرفيني براي يافتن و كشف حق مي بااست كه به معناي مجادله ن
  اند.شيوه برخورد با مخالفان و منكران رسالت پيامبر(ص)  ذكر نموده
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 به تصريح قرآن كريم، شيوه دعوت به اسالم، با حكمت و موعظه حسنه و مجادله 
وت، سوره عنكب 46سوره نحل و آيه  125ن موضوع در آيه گيرد و اياحسن صورت مي
سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَهِ وَ  ادْعُ إِلى« خوانيم:در اين زمينه در قرآن كريم ميچنين آمده است 

هِي أَحْسَنُ ؛ با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت  الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي
وَ ال تُجادُِلوا أَهْلَ «و » مناظره كن! دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدالل و

هِي أَحْسَن؛ با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله  الْكِتابِ إِالَّ بِالَّتي
هاي صحيح و مناسب تعبير جامعي است كه تمام روش» أحسن«آمده است تعبير » نكنيد.

اي سخن و چه در آهنگ گفتار و شود، چه در الفاظ و محتومناظره و مباحثه را شامل مي
حركات ديگر بدون شك، اين ترغيب و تشويق در صورتي ارزشمند و با معناست كه 
شريعت مقدس اسالم، به طرف مقابل فرصت ابراز عقيده و نظر مخالف را داده و او را در 
 ارائه نظر و انديشه خويش آزاد گذاشته باشد و گرنه در صورت نبودن ميدان براي بيان و

 ).39: 1388اظهار عقيده به مخالفان، دستور به جدال احسن، بي معنا خواهد بود(اسحاقي، 
موعظه را به قيد حسنه مقيّد ساخته و جدال را هم به قيد در اين آيه شريفه  تعالمخداى 

ها حسنه بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مقيّد نموده است و اين خود داللت دارد بر اينكه بعضى از موعظه
يستند و بعضى از جدال ها حسن (نيكو) و بعضى ديگر احسن (نيكوتر) و بعضى ديگر اصالً ن

. كرديحسن ندارند و گرنه خداوند موعظه را مقيّد به حسن و جدال را مقيّد به احسن نم
بنابراين خداوند دعوت را نيز  با سه طريق منطقي نظير؛ برهان، خطابه و جدال منطبق دانسته 

هاي قرآن در مقام برخورد با آرا و يكي ديگر از شيوه). 534: 1374، است(طباطبايي
هاي مخالفان، اين است كه كفرآميزترين سخن آنان را همراه با استدالل هاي شان انديشه

قَالَ الَذِينَ «، »قَالَ الَذيِنَ كَفَروُا...«نقل مي كند و سپس به نقد و ايراد آن مي پردازد. 
رهاي مشابه آن، بيانگر اين حقيقت و دليل بسيار روشني است براينكه نه و تعبي» اَشرَكوُا...

مسلمانان به ثبت و ضبط دقيق  بلكهتنها مخالفان در بيان عقيده و آراي خويش آزادند 
. بنابراين در اندنظرهاي آنان كه الزمه برخورد صحيح با افكار ديگران است، تشويق شده

ها در بسترها به صورت فضايي است كه در آن پخش برنامه به دنبال ايجاداسالم اين مولفه، 
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 حقايق به صورت روشن و شفاف  ومجادله نيكو را در پيش بگيرد آزادانه صورت گيرد تا
  گردد.براي همگان آشكار 

  مشورت .2-2-4
در اسالم شورا و اي پخش اطالعات و اخبار مستقيم ماهواره هاي ديگراز مولفه

آزادي نباشد و براي مشورت دهندگان امنيت الزم چنين ا اگر زيرمي باشد،  23مشورت
بر پخش و  فايده خواهد بود، بنابراين آزاديوجود نداشته باشد مسأله دستور به مشورت بي

 حق طبيعي و فطرييك نه تنها از نظر اسالم مانعي ندارد بلكه انتقال اطالعات و ارتباطات 
سياسي اسالم كه رشد دادن انسان در حركت از آنجا كه هدف نظام است.  انسان براي

تكاملي و رسيدن به قسط و عدل در تمام ابعاد زندگي است جز از طريق مشاركت فعال و 
تواند تحقق يابد، اصل گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه سياسي نمي

–462: 1377 (عميدزنجاني،ناپذير خواهد بودشورا براي حكومت اسالمي، نهادي اجتناب

قرآن در زمينه تبيين خصايص مومنين، اصل شورا را ناشي از ايمان و جامعه اسالمي ). 463
در روايات متعددي،  25.خواندهمچنين پيامبر را به استقرار نظام شورا فرا مي و 24داندمي

؛  94: 1362(مجلسي، بر مشورت نمودن با ديگران تاكيد شده است نفي شده و ييأخودر
  ).183: 1410آمدي، 

اي است كه خداوند پيامبر خود را با وجود اهميت و جايگاه مشورت در اسالم بگونه
عصمت و اتصال به منبع وحي فرمان داده است كه با اصحاب خويش مشورت كرده و 

ارشاد زمامداران و مسئوالن سياسي در آراي آنان را به دست آورد. از سوي ديگر، 
شگفتي از اين دستور قرآني آنگاه «) به عبارت ديگر، 1360.(استادي، مشورت با مردم

يابد كه در آن اعصار، عموم مردم هيچگونه جايگاه سياسي نداشتند كه آنان را فزوني مي
در امور، مشاركت و مداخله دهد. حكام در نظر اكثريت مردم از قداست ذاتي برخوردار 

                                  
 »بَينَهُم أَمْرُهُمْ شُورَىوَ«، »وَكِّلِينَ الْمُتَ يحِبُّ اللّهِ إِنَّ اللّهَ  لْ عَلَىوشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ«. 1
 .39–38. سوره شورا، آيات، 2
 .159. سوره ال عمران، آيه 3
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 ليم بي چون و چرا در برابر حكام را بودند تا بدان حد كه ايشان را به خدايان نزديك و تس
موجب مي گرديد. مسلمانان نيز نسبت به پيامبر خدا خاضع بودند و مشاركت دادن خويش 

اي قرآن كريم مشورت رسول اكرم(ص) با را در حكومت انتظار نداشتند، در چنين زمينه
نتايج مفيد  از ).33: 1367منتظري، »(كند.مسلمانان و نظرخواهي از ايشان را توصيه مي

اطالعات، پرهيز از تمركز قدرت و انتقال محدوديت اصل شورا و تبع آن، توسعه آزادي 
جويي از استعدادهاي خالق مردمي براي روي آوردن به محيط اجتماعي به منظور بهره
). بنابراين مولفه 489: 1380است(هاشمي، گشايش مشكالت و حل معضالت خود آنان 

د تعاملي بودن و داشتن ارتباط با مخاطب تاكيد دارد و به دنبال مشورت در اسالم بر بع
  برقراري ارتباط دو سويه بين رسانه و مخاطب است.

  منكر از نهي و معروف به امر .5- 2-2
نهي  ه معروف وامر بدر اسالم،  ايهاي تلويزيوني ماهوارهپخش برنامهديگري از مولفه 

ديد دون ترب سازد.قابل را در جامعه محقق مينظارت همگاني و مت از منكر است كه امر
فراد اارد كه نه دنظارت دولت بر مردم، مردم بر دولت و مردم بر مردم نياز به اين پيش زمي

ساعد زمينه م اينا تمطلع باشند شود، بتوانند از كليه اطالعاتي كه به منافع عمومي مربوط مي
 نهي از عروف ومورد امر به م ه تأكيد درو گرنه اين هم براي اجراي اين واجب فراهم شود

 منكر نهي از به معروف و امر تحققاسالمي . لذا در مباني دين معنا خواهد بودمنكر، بي
فته م پذيربه عنوان اصلي مسل پخش اطالعات و اخبارآزادي  پذير است كهزماني امكان

 شويق بهتم را نكر، مرددين اسالم نيز ضمن تكليف به امر به معروف و نهي از م. باشدشده 
 (ع)مام علياال، به عنوان مث كرده است،بيان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حكومت 

و  سنگين بر من گمان مبريد كه اگر حرف حقي بگوييد، پذيرفتنش بر من"اند: فرموده
ن شنيد خواهم كه بزرگم شماريد، چه آن كسي كهدشوار است و خيال نكنيد كه من مي

-ر ميتسخن حق و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد، اجراي حق عدل بر وي سنگين

  ).46: 1379شهري، (ري"نمايد
در قرآن كريم، در آيات متعددي به اين فريضه مهم تصريح شده است. در برخي 

- كنند (آلاند كه امر به معروف و نهي از منكر ميآيات، بهترين امت كساني معرفي شده

). در بعضي آيات، يكي از اوصاف مؤمنان امر به معروف و نهي از منكر بيان 110عمران: 
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 :در مقابل، در برخي ديگر از آيات، از جمله صفات منافقان امر به 71شده است(توبه .(
  ).67منكر و نهي از معروف ذكر شده است(توبه: 

ا رآن  فعلبه تعبير برخي از مفسّران، منظور از معروف چيزهايى است كه خداوند 
يى است يزهاچو منكر آن  واجب كرده يا از نظر عقلى يا شرعى مردم را بدان واداشته است

ور نها دستآاز  گيرىكه خداوند انجام آن را قدغن كرده و از نظر عقل و يا شرع، به كناره
ن آن معروف هر كاري است كه حسن و نيكو بودلذا  ).152: 1360(طبرسي، داده است

 ن آنشرع شناخته شود و منكر چيزي است كه به وسيله عقل و شرع حس توسط عقل يا
سترده اصل امر گبا توجه به قلمرو . )561: 1412)(راغب اصفهاني، انكار شود (شناخته نشود

يك ار نكبه معروف و نهي از منكر هركس وظيفه دارد در حد توان خود ديگران را به 
: 1384ي، ين و جامعه است باز دارد(شريعتفرمان دهد و از اموري كه برخالف مصلحت د

از  اخبار وطالعات اامر به معروف و نهي از منكر، آزادي انتقال  ).  با عنايت به مولفه157
  گردد.جمله حقوق اساسي است كه با دسترسي به كليه بسترها محقق مي

بر ار بردتوان گفت عالوه بر موارد فوق، مصاديقي ديگر نظير؛ قيام در خاتمه مي
 لبي وطها، خيرخواهي براي حاكمان سرزمين اسالمي، لزوم حقيقت خواهي و حق بدعت

 ر اسالمبار دهاي روشن از وجود آزادي پخش مستقيم اطالعات و اخغير اينها همگي نشانه
  هاي ارتباطي ميسر نخواهد بود.باشند زيرا انجام مصاديق بدون بسترمي

  
  گيري:نتيجه

ها شد و در ادامه منجر به اي سيگنالمنجر به پخش ماهوره 1960هه اختراع ماهواره در د
امروزه با وجود صدها و بلكه هاي راديويي و تلويزيوني شد. تسريع و توسعه پخش برنامه

هزاران شبكه كه برنامه هاي تلوزيوني را به طور مستقيم از طريق ماهواره پخش ميكنند 
در نظام حقوق بين الملل معاصر حق پخش  و دهپخش ماهواره اي به امري عادي تبديل ش

زيرا صرف نظر  اي به يك قاعده عرفي تبديل گرديده است،هاي ماهوارهتلويزيوني برنامه
از استفاده بي دغدغه كشورها از ماهواره ها براي پخش مستقيم برنامه ها، تقريباً هيچ 

سرعت گسترش و حجم اما  كشوري نيز در دهة اخير نسبت به آن اعتراض نكرده است.
هاي پخش مستقيم تلويزيوني هرچند از ابعاد مثبت هاي ارسالي از ماهوارهفراگير برنامه

هاي ملي و تخريب ارزشهاي اخالقي در تحسين برانگيز بوده است، ليكن تضعيف فرهنگ
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دريافت مستقيم امواج . هاي زيادي را دامن زده استنگراني ،هامواجهه با آن برنامه

المللي ايجاد نموده كه در چالشي براي جامعه بيننيز  در حوزه اطالعات و اخبار ايرهماهوا
كه آزادي پخش مستقيم الزم به ذكر است  سابقه بوده است.الملل بيتاريخ روابط بين

هاي قانوني هاي عمومي مطلق نبوده و از محدوديتهمانند ساير حقوق و آزادي ايماهواره
آزادي پخش مستقيم از آنجا كه . الملل و ملي نيز برخوردار استدر نظام حقوقي بين 

، تعهدات ايجابي و شودها اعمال مياي با لحاظ كردن حقوق و منافع مشروع دولتماهواره
- كند كه در صورت نقض تعهدات قانوني باعث مسئوليت بينها ايجاد ميسلبي براي دولت

اي، تالش هاي ماهوارهن در مورد پخش برنامهگردد. عالوه بر ايها نيز ميالمللي دولت 
هاي اين جامعه براي مدون و قانونمند كردن آن، پيش از عملي جامعه جهاني با اينكه تالش

اي آغاز شده بود ليكن با توجه به عدم انسجام جامعه بين هاي ماهوارهشدن پخش برنامه
است. در خاتمه شايان ذكر  اي را در پي نداشتهالمللي در خصوص موضوع مذكور، نتيجه

است، با بررسي و تحليل در مباني و منابع نظام حقوق بين الملل و اسالم و همچنين استنباط 
هاي حقوقي و ديني نظير: آزادي اطالعات، حق بر دانستن، آزادي ارتباطات، آزادي مولفه

 احسن، بيان، جمع گرايي و تنوع و عدم اخفاء، اصل اختيار سنجش و انتخاب و جدال
دعوت در خصوص پخش  و منكر از نهي و معروف به امر گرايي، كثرت مشورت،

اي، ضمن حمايت از حق پخش هاي راديويي و تلويزيوني ماهوارهاطالعات و اخبار برنامه
ها و اي، از عدم توزان جريان آزاد اطالعات و اخبار و چالشهاي ماهوارهمستقيم برنامه

در وص در عرصه بين المللي نيز پيشگيري مي نمايد. همچنين خالءهاي موجود در اين خص
اي  پخش مستقيم ماهواره رسانيخبري و اطالع هايجهت قانونمند كردن محتواي برنامه

-توانند به بهانهاي نميهاي ماهورهبرداري شوند كه ديگر كشورهاي صاحب شركتبهره
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