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  المللي اي در حقوق ايران و اسناد بين حق تصحيح رسانهبررسي 

  *دكتر علي مراد حيدري

  چكيده

المللـي   حاضر كه به شيوه اسنادي صورت گرفته، بررسي سازوكارهاي ملـي و بـين          هدف از مقاله    
  .اعمال حق تصحيح و مشخص كردن برخي از ايرادها و نقدهاي وارد شده به آنهاست

هاي   ها و مطالب نادرستي كه از سوي مطبوعات و رسانه           حق پاسخ و تصحيح اخبار و گزارش      
د و به حيثيت و اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي لطمه وارد ياب انتشار مي) راديو و تلويزيون(پخش 

كند، در ايران نيز مانند ساير كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و قوانيني براي تحقـق آن                    مي
به تصويب رسيده است كه با وجود مشكالت متعدد، گامي مثبـت در جهـت حمايـت از حقـوق                    

امـا سـازوكارهاي   . شـود  و شرافت افراد تلقي مـي    مخاطبان و روشي مناسب براي دفاع از حيثيت         
المللـي حـق تـصحيح     المللي حق تصحيح بويژه سازوكار ارسال اطالعيه كه در كنوانسيون بين     بين

از ايـن رو، تـصويب مقـررات جهـاني          . شده ناكارآمد و فاقد ضمانت اجرايي الزم است         بيني  پيش
المللي، بر اسـاس اصـل الـزام          كنترل بين  براي اعمال حق تصحيح مانند نوعي سازوكار         كارآمدتر

  . ها به اعالن و انتشار تخلفات امري ضروري است دولت
  

  هاي پخش، مطبوعات، حق تصحيح، حق پاسخ، احقاق حق  رسانه:واژه كليد
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  مقدمه

هـاي عمـومي     آميز و خـالف واقـع كـه در رسـانه            مطالب اهانت   به 2و پاسخ  1حق تصحيح 
 از حيثيـت و     دفـاع  حمايت از حقوق مخاطبان و       كه به منظور  است  ، اقدامي   شود  ميمنتشر  

اليحـه قـانوني     9برابـر مـاده       در ايران، . گيرد  صورت مي اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي      
بـه رسـميت   گويي پاسـخ  حـق  مجلس شوراي ملـي،  1334  دهم مرداد مصوب ،مطبوعات

 حق تـصحيح در     1364  قانون مطبوعات  23 برابر ماده    شناخته شده بود؛ پس از انقالب نيز      
هـاي پخـش، حـق تـصحيح       در مـورد رسـانه   امـا هاي چاپي به رسميت شناخته شد  رسانه
 و به موجب ماده واحده طرح الحاق يك ماده و چهـار تبـصره بـه           1388اي در سال     رسانه

 رسـميت   )قانون احقاق حق   (قانون اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران      
انه اعتراض به سازمان صداوسـيما، مراجعـه بـه شـوراي نظـارت بـر                گ  و مراحل سه   يافت

 .بيني شد اي پيش صداوسيما و مراجعه به شعبه خاص دادگاه براي احقاق حق رسانه

 حق تـصحيح بـه عنـوان حـق اساسـي يـا       ،المللي، در بسياري از كشورها در سطح بين 
 ومريكـايي   ا هـاي   وناي همچـون كنوانـسي     قانوني به رسميت شناخته شده و اسـناد منطقـه         

  . ندا  قرار دادهتوجهاي را مورد  اروپايي حقوق بشر حق تصحيح رسانه
توانند به مطـالبي     المللي حق تصحيح، مي    افزون بر اين، كشورهاي عضو كنوانسيون بين      

، زدههـاي ديگـر لطمـه      با دولـت شان شده يا به روابطهاكه موجب كسر حيثيت و اعتبار آن     
سال اطالعيه، از كشور محل پخـش خبـر يـا گـزارش تـصحيح آن را                  و با ار   كننداعتراض  

 اقـدام  دهنـد تـا  بخواهند و در صورت امتناع آن دولت، بـه دبيركـل سـازمان ملـل اطـالع        
  . صورت گيرداي براي تصحيح  رسانه

  چهارچوب مفهومي. 1

ختلـف   ابعـاد م   بهها و وسايل ارتباط جمعي       چرا و غير قابل اجتناب رسانه       و چون  ورود بي 
هـا و   تصورات، ديـدگاه به دهي  ر شكلباي  هاي رسانه ثير پيامأزندگي فردي و اجتماعي و ت   

از سـوي ديگـر، رونـد مـشاركت مخاطبـان و            . نيست بر كسي پوشيده     مخاطبانطرز فكر   
ـ         هاي رسانه  دوسويه شدن فعاليت   . ن اسـت  ااي، مستلزم رعايت هر چه بيشتر حقوق مخاطب

                                                      
1  . right of correction       2. right of reply 
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اعـم از اشـخاص    (اشخاصـي اي بـراي    رسـانه »حـق پاسـخ  « ازجمله اين حقوق، شناسايي 
 اظهارات نادرست و ادعاهاي بي پايه يا        بااست كه حيثيت و اعتبار آنان       ) حقيقي و حقوقي  

تأثيرگـذاري  از اين رو، بـا توجـه بـه قـدرت          . دار شده است    ها خدشه   در رسانه آميز   توهين
 مخاطبـان بـه منظـور     سـخ بـراي     ، حق پا  افرادهاي جمعي بر افكار عمومي و زندگي         رسانه

 بـه عبـارت ديگـر، الزم اسـت      .ان امري ضروري است   آنحفاظت از آبرو، حيثيت و اعتبار       
 حيثيـت و اعتبـار افـراد بـا بـه كـار گـرفتن        ،آبرواز تضميني قضايي وجود داشته باشد كه    

  بنابراين، پاسخ  .وسايل مناسب از طريق اصالح، پاسخ و ساير اقدامات مشابه حمايت شود           
مقـام،    شـأن و ،به معناي تضمين طبيعي، اصلي و مهم و عنصر قانوني دفاع مـشروع از حيثيـت              

  .)19 ، ماده1993 ،1 آزاديكتاب راهنماي(  آبرو و اعتبار و حريم خصوصي است،شرف
 از سـوي  كـه   خبـري   ي  ها  گزارش المللي نيز، ممكن است    از سوي ديگر، در سطح بين     

 از يـك كـشور بـه كـشور ديگـر منتقـل       ،المللي ساني بينر هاي اطالع خبرنگاران يا سازمان 
 موجب آسيب رسـاندن بـه روابـط يـك كـشور بـا       وشود، دروغ يا تحريف شده باشد      مي

 شناسـايي   ،از ايـن رو   . دشوبه اعتبار يا سربلندي ملي يك كشور        زدن  كشور ديگر يا لطمه     
 يا طراحي شـده  هاي خبري نادرست  گزارشبرابر و پاسخ براي كشورها در       »حق تصحيح «
المللـي امـري     المللـي، بـراي حفـظ صـلح و امنيـت بـين              آشفته كردن روابط بين    ه منظور ب

   .ضروري خواهد بود
 اننـد در مورد كاربرد دو اصطالح حـق پاسـخ و حـق تـصحيح، بعـضي از كـشورها م                   

حـق  « را در مـورد افـراد عـادي و    »2حـق پاسـخگويي  « با تفكيك كاربرد ايـن دو،     ،فرانسه
 عنـوان  بـا  گاه نيـز از ايـن حـق    .اند را براي مقامات دولتي مورد استفاده قرار داده  »3اصالح

 و در   دارد يتر بيـش   كـاربرد  »حق تـصحيح  « اصطالح    اما شود  تعبير مي  »4حق جواب دادن  «
اي   بـه گونـه  ،رود  در معنايي اعم از اصطالحات پيشين به كار مي        ،هاي حقوقي   نوشته اغلب

ر اظهارات متضرر است، ولي حق تصحيح، انتـشار اظهـارات       كه حق پاسخ محدود به انتشا     
قانون مطبوعات فرانسه،   ( گيرد بر مي   در ،اظهار كرده را   يمتضرر و كسي كه مطالب نادرست     

   .)13 و 12، ماده 1881

                                                      
1. handbook of freedom       2. droit de response       3. droit de rectification 

4. right of reply 
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 مباني حق تصحيح. 2

 گـردد  برميدر مورد حق تصحيح، مشكل اصلي به رابطه حق تصحيح با آزادي اطالعات   
  حـق  ،مخالفـان معتقدنـد   . دكننياز است كه اعمال حق تصحيح را توجيه         د  مورو داليلي   

 در  ، گـسترده  ه نحوي گر، بيش از حد و ب      هاي مداخله   دولت ،تصحيح موجب خواهد شد    
 2 از دادگاه عالي اياالت متحـده      1بايرون وايت . اعمال سليقه كنند   اصالح اخبار، نظارت و   

 اينكـه  از و   گيرد، آزاد باشند   كه دولت در نظر مي    ها بايد از اصالحاتي       روزنامه ،معتقد است 
 تلويزيـون و  ،راديو(هاي خبري   را به اتاق   يطور پنهاني انحصار زياد   ه  دولت آشكارا يا ب   

  .)1017 ص ،2009، 4 و مارشال3يوم( تحميل كند اظهار نگراني كرده است) ها روزنامه
 مناقشه پيرامون حـق     مريكايي حقوق بشر به ادامه بحث و      ا، كميسيون   2003در سال   

پاسخ در تضاد با آزادي مطبوعات توجـه كـرد؛ از يـك طـرف، حـق پاسـخ بـه عنـوان                       
 ،هاي خبري  موضوعي براي محدود كردن آزادي بيان مورد انتقاد قرار گرفت، زيرا رسانه           

ـ  هياز نظراند كه  براي اطالعاتي شده   ،5ملزم به فراهم كردن زمان و مكان       ت تحريريـه و  ئ
گـسترش آزادي  از نظـر   از طرف ديگر، به حق تصحيح پذيرفتني نيست ونها دبيران آ  سر

 تنش ميـان حـق      در نهايت،  .شود  نگاه مي  » بيشتر  پرورش جريان اطالعات   از طريق «بيان  
 كه حق پاسـخ بايـد       ، كميسيون به اين نتيجه برسد     ،پاسخ و آزادي مطبوعات موجب شد     

 6سانتانا(ن مورد بررسي دقيق قرار گيرد       ن آزادي بيا  ه شد براي جلوگيري از زير پا گذاشت     
  .)01/453 ، ش2003، 7عليه ونزوئال

 آزادي  و نه تنها منافاتي بين حق تـصحيح         ،در مقابل، طرفداران حق تصحيح معتقدند     
دادگـاه   چنـان كـه      .ده آزادي بيان اسـت    نكن  تضمين ،بيان وجود ندارد، بلكه حق تصحيح     

نصر مهم آزادي بيـان اسـت، زيـرا افـراد در            حقوق بشر اروپا اعالم كرد كه حق پاسخ ع        
 عليـه   8ملنيكـوك (برخورد با اطالعات خالف حقيقت، نيازمند مخالفـت كـردن هـستند             

بـه عنـوان   را ت وزيران شوراي اروپا نيز حق پاسخ ئ هي .)03/28743 ش ،2005،  9اكراين
  .)97 ش ،1997 شوراي اروپا،(پيشنهاد كردند  بيان انزجار جايگزيني براي

                                                      
3. Youm 2. U.S. supreme court 1. Byron White 

6. Santana 5. time and space 4. Marshall 

9. Ukraine 8. Melnychuk 7. Venazuela 
 1 -   
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 رونـق  راهـي بـراي   به عنوان   هم  ست كه   رور مثبت حق پاسخ در مطبوعات از اين         تأثي
 آنهـا   وقـايع خبـري    و هاي خبري و مطالـب     ها و يكپارچه كردن رابطه بين رسانه       بازار ايده 

مين دفاع فوري و سريع از افرادي اسـت كـه از مطالـب         أ ابزاري براي ت    هم شود و   مي تلقي
 كه يك نهـاد مـستقل و    نيزكميسيون آزادي مطبوعات .اند مطبوعات آزرده و رنجيده شده  

 ابـزاري غير دولتي در اياالت متحده است، قانونگذاري بـراي حـق پاسـخ را بـه عنـوان                  
قانوني براي كمك به مطبوعات آزاد از موانع اقتصادي و تجـاري بـه جـاي درخواسـت                

 كه در طول ايـن      دهد  ميآمارها نشان    .ده است كرو تجويز   داده  شكايت قانوني، پيشنهاد    
حق پاسـخ بـه طـور خـاص، بـراي افـراد و        ها به طور كلي و   ها، دسترسي به رسانه    سال

 و  يـوم (مريكـا كـاهش داده اسـت        اهاي دولت را در ايـاالت متحـده          عموم مردم، هزينه  
از اين رو در اكثر كشورها، اعتبار حق تصحيح اگر باالتر از            . )1019 ص ،2009مارشال،  

، به عنوان بخشي از شأن و منزلت انساني همانند آزادي مطبوعـات بـه               آزادي بيان نباشد  
  .)1062 ص ،همان( اعطا شده است افراد

  اي در حقوق داخلي  حق تصحيح رسانه: مبحث اول

 متفـاوت از حـق   ،)مطبوعـات ( هـاي چـاپي    حـق تـصحيح در رسـانه   ،در حقوق داخلي  
را شـامل   يانين مختلفـ  قـو  اسـت و  ) راديـو و تلويزيـون    ( هاي پخـش   تصحيح در رسانه  

  :دنگير طور جداگانه مورد بررسي قرار ميه  كه بشود مي

  هاي چاپي حق تصحيح در رسانه: گفتار اول

 1364 مصوب   ، قانون مطبوعات  23هاي چاپي، ماده     مستند قانوني حق تصحيح در رسانه     
ا  تـوهين يـ  شـامل، هر گاه در مطبوعات مطـالبي     :دارد  مقرر مي  ))1(30/1/1379اصالحي(

مـشاهده  ) حقيقـي يـا حقـوقي      اعـم از  ( افترا يا خالف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص         
ي همـان نـشريه     ا بـر  بـه شـكل كتبـي     نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه           شود، ذي 

هـا را در يكـي از دو         پاسـخ  گونه توضيحات و   اين   بفرستد و نشريه مزبور موظف است     
 در همان صـفحه و سـتون و بـا همـان     ،شود اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي  ه شمار

شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جـواب            منتشر مطلب اصل حروف كه 
  .نباشد از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي
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 اگر نشريه عالوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند،           . 1 تبصره
 قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن       درج .است باقي ي معترض اد بر حق پاسخگويي مجد  

 را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن، در حكم عـدم درج اسـت و                  
  .شماره درج شود يك پاسخ بايد در متن

پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شـماره نـشريه             . 2 تبصره
چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتـر        ساعت پيش از زير    6 شرط آنكه حداقل  به   .درج گردد 

  .نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد
در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتـشر نـسازد،                . 3 تبصره
دادگستري در صورت احراز صـحت       كند و رئيس   شكايت تواند به دادگستري   شاكي مي 

نـشود،   كند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع        پاسخ به نشريه اخطار مي    شكايت جهت نشر    
دستور توقيف موقت نـشريه كـه مـدت آن حـداكثر از ده روز تجـاوز                  پرونده را پس از   

  . كند نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي
هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهـت        اقدامات موضوع اين ماده و تبصره     . 4 تبصره

  .باشد ع قضايي نميشكايت به مراج
  :در مقام نقد و بررسي اين مقرره، نكات زير داراي اهميت است .تحليل حقوقي

از نظر اين قانون، حق پاسخ متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي است و همچون               . 1
همان گونه كه افراد حـق      ) 4/37 ، ماده 2005،  ١فالنزنقل از   ( بسياري از كشورهاي ديگر   

 ادارات و نهادهاي دولتي و عمومي نيـز از   ،ها قوقي نظير سازمان  پاسخ دارند، اشخاص ح   
 .اين حق برخوردارند

يعني كسي كه از اظهارات ديگران متـضرر شـده و از    (» نفع ذي«در اين قانون تنها     . 2
عالوه بـر   قانون فرانسه،   در  حق پاسخ دارد در حالي كه       ) شود  اعمال حق پاسخ منتفع مي    

ـ  كـه از   نيـز يا حتي خود اصحاب رسانه   كننده   خود اظهار نفع،    ذي ات نادرسـت آنـان   بيان
 ،ند و حتي اين حق    هست ملزم به تصحيح اظهارات خود       ،لطمه حيثيتي به كسي وارد شده     

انـد، قـرار    تبرئـه شـده  از آن   بعـد  مـتهم و     ،در دسترس همه كساني كه به ارتكاب جـرم        
 . )79 ، ص1998، 2پاراسكوس ()2(گيرد مي

                                                      
1. Flanz      2. Paraschos 
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هـر چنـد اصـل      . پاسخ داراي محدوديت زماني يك ماهه اسـت        حق   ،23در ماده   . 3
ه تعيين محدوده زماني و در نظر گرفتن مرور زمـان پاسـخ، امـري الزم اسـت، محـدود                   

 چـه بـسا   رسـد؛  نمي به نظر ، كافي پاسخ بعد از يك ماهپذيرفته نشدن يك ماهه و     زماني
بـراي تـدارك پاسـخ    د يـا  نـ متضرر فرصت اطالع از انتشار مطالب عليه خود را پيـدا نك      

 يـك سـاله   ه زمـاني  محـدود ،از اين رو در قانون فرانسه حق پاسخ  . نداشته باشد آمادگي  
 .)68 ، ص1974، ١سوال( دارد

يكـي از دو    «ها را در     پاسخ توضيحات و   نشريه مزبور موظف است    ،23برابر ماده   . 4
 بـا همـان   شود، در همان صفحه و سـتون و   كه پس از وصول پاسخ منتشر مي     »اي شماره

در ايـن زمينـه   مـشكلي كـه   . شده است، به چاپ برسـاند   منتشر مطلب اصل حروفي كه 
نامـه    افترا يا خالف واقـع و يـا انتقـاد در ويـژه             ، توهين شاملوجود دارد، انتشار مطالب     

العـاده از سـوي       قـانون مطبوعـات، انتـشار فـوق        1ماده   1توضيح آنكه در تبصره     . است
 4همچنين برابر مـاده     . يابد مجاز دانسته شده است      انتشار مي  اي كه به طور مرتب     نشريه
نامـه و   انتشار فوق العاده ـ ويـژه  ) 17/6/1381مصوب ( نامه اجرايي قانون مطبوعات آيين

ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتـشار بـا                  
 اين است كـه بـا توجـه بـه           اما مشكل . استرعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز       

نامـه اجرايـي،     نامه، در قانون مطبوعات يـا آيـين        نامنظم بودن و فاصله زماني انتشار ويژه      
 آيـا   ،نامه به چه صورت اسـت      مشخص نشده كه نحوه چاپ پاسخ در برابر مطالب ويژه         

 نامه بعدي چاپ شود يـا در نـشريه اصـلي؟ ايـن مـشكل در مـورد نـشريه          بايد در ويژه  
 مشخص نيست تكليف درج     مطرح است به اين معني كه     به گونه ديگري     نيز   )3(اي اجاره

 11 مـاده  ( بعد از انقضاي مدت اجاره بر عهده چه كسي اسـت؟           ،پاسخ و ضمانت اجراي آن    
  ).نامه اجرايي قانون مطبوعات آيين
دو  دامنه مطالب پاسخ محدود و مشروط به اين است كه پاسـخ، از               ،23برابر ماده   . 5

 و پاسخ بـه     اشد گاهي ممكن است مطالب غير واقعي متعدد ب        امابرابر اصل تجاوز نكند؛     
در بعضي كشورها در ايـن گونـه مـوارد، بـه            . پذير نباشد   در محدوده دو برابر امكان     هاآن

شود مطالب اضـافي را      ، پيشنهاد مي  استافرادي كه پاسخشان بيش از محدوديت قانوني        
 ايـن شـيوه   .)13 و 12، ماده 1881قانون مطبوعات فرانسه، (ند  كنبا پرداخت هزينه درج     

                                                      
1. Solal 
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بينـي آن در قـانون        و پـيش   اسـت روش مناسبي براي اطمينـان از احقـاق حـق متـضرر             
 .كننده حق پاسخ است مينأمطبوعات ايران، ت

 بـرخالف راديـو و   ـدر حقوق برخي كشورها ازجمله فرانـسه، در مـورد مطبوعـات     . 6
 ،١مانـدولوني ( شـود  هـاي موجـود منتـشر نمـي      عكـس ، پاسخي در هيچ حق ـ تلويزيون

 قانون مطبوعـات مـورد تـصريح قـرار          23 گرچه اين موضوع در ماده       .)225 ، ص 2006
و مشخص نيست در صورتي كه پاسخ متـضمن چـاپ عكـس باشـد، آيـا                 است  نگرفته  

و در همـان صـفحه   «با توجه به ظاهر مـاده و عبـارت        امكان چاپ آن وجود دارد يا نه،      
رسـد در قـانون    بـه نظـر مـي   » شده است منتشر مطلب اصل ستون و با همان حروف كه 

 .ايران نيز امكان چاپ عكس در متن پاسخ وجود ندارد

هـاي    حق پاسـخ محـدود بـه رسـانه         1364 قانون مطبوعات مصوب سال      23در ماده   . 7
سـانه  ر(هاي موجود در فـضاي مجـازي    كاغذي بود و در مورد رسانه  ) مطبوعات(چاپي  
 نقص قانون مطبوعـات آن      ،البته اين امر  . حكم صريحي وجود نداشت   ) الين   يا آن  برخط

ن كه در سـاير كـشورها نيـز حـق پاسـخ در محـيط جديـد                  ناشد چ  زمان محسوب نمي  
 نيـز   2حتي كميته وزراي شوراي اروپا    . اي به تازگي مورد پذيرش قرار گرفته است        رسانه

در مورد حق پاسخ مطرح كـرد تـا         را   1974نامه   پيشنهاد اصالح تصويب     2004در سال   
 همچنـين . هاي ارتباطاتي باشـد    ورياكننده اين حق در فضاي اينترنت و ساير فن         منعكس

 پيـشنهاد حـق پاسـخ    2006ت وزيران شوراي اروپـا در سـال   ئ هيبه همراهپارلمان اروپا   
اي  حـل و چـاره     حـق پاسـخ بخـصوص راه        را پذيرفت و مقرر داشت     برخطهاي   رسانه

دهـد تـا بـا     به دليل اينكه براي يك پاسخ سريع اجازه مي . استبرخط  مناسب در محيط    
هاي آسان با ضميمه كردن پاسـخ اشخاصـي كـه تحـت تـأثير قـرار                  وريااطالعات و فن  

   .)37 ، ص2007، 3سولو( اند، رقابت كند گرفته
حق پاسـخ   نامه اجراي    نويس تصويب  ، پيش 2007در ماه مارس سال     نيز  دولت فرانسه   

بـه   دستورالعمل تجارت الكترونيك اتحاديه اروپا       خصوص در را   الكترونيكيقانون اقتصاد   
 قانونگـذار  در قانون مطبوعات ايران نيز       .)28 ، ص 2007،  4مار( ارائه كرد كميسيون اروپا   

كليـه   «:دكـر  قـانون مطبوعـات اعـالم        1 به ماده    3تبصره  با افزودن    30/1/1379در تاريخ   
                                                      
1. Mondoloni      2. Committee of Ministers of the Council of Europe      3. Solove 

4. Mar 
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 بنـابراين، اعمـال حـق پاسـخ در          »مواد ايـن قـانون اسـت        مشمول )4(ترونيكينشريات الك 
 . استپذير نشريات الكترونيكي نيز امكان

واقعي از تارنمـاي     با توجه به ماهيت نشريات الكترونيكي و امكان حذف مطالب غير          . 8
يت  سـا  رسد به رسميت شناختن حق انصراف از پاسخ در قبال توافق مسئول            نشريه، به نظر مي   

 راهكار مناسـبي بـه جـاي حـق پاسـخ باشـد،              ،براي تغيير يا محو مطالب مورد اعتراض      
 الكترونيكـي نامه اجراي حق پاسـخ قـانون اقتـصاد           نويس تصويب  موضوعي كه در پيش   

  اسـت  نامه تـصريح شـده     نويس تصويب  همچنين در پيش   .خورد كميسيون اروپا به چشم مي    
هـاي گفتگـو و      اي پاسخ مستقيم از طريق اتـاق      كه اگر سايت اينترنتي از فرصت دادن بر       

   .)43 ، صهمان( د، حق پاسخ اعطا خواهد شدكنهاي تبادل نظر امتناع و با آن مخالفت  محل

  خش هاي پ  حق تصحيح در رسانه:گفتار دوم

آنهـا   در قـانون راديـو و تلويزيـون    ،حـق پاسـخ   امريكـا كـه      مانند ييبر خالف كشورها  
، در ايـران    به تصويب نرسـيده اسـت     هاي چاپي     رسانه رددر مو تصويب شده است ولي     

هاي پخش يعني راديو و تلويزيـون         قدمتي بيش از رسانه    ،حق پاسخ در مطبوعات چاپي    
 حق پاسخ را به رسميت شناخته بود،        1364دارد و در حالي كه قانون مطبوعات در سال          

طـرح  «اده واحـده  خأل قوانين مربوط به راديو و تلويزيون در مورد حـق تـصحيح بـا مـ       
الحاق يك ماده و چهار تبـصره بـه قـانون اساسـنامه سـازمان صداوسـيماي جمهـوري                   

 مجلس شوراي اسـالمي كـه در        7/11/1381مصوب جلسه مورخ    ) 1362(اسالمي ايران   
، جبـران  به تأييد رسيده بـود  ، از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام   23/3/1388تاريخ  

 بـه قـانون اساسـنامه       زيرماده و دو تبصره به شرح       يك  «به موجب اين ماده واحده      . دش
) 30( بـه عنـوان مـاده        27/2/62سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايـران مـصوب         

  :شود اصالح مي) 31(به ) 30(افزوده و شماره ماده 
اعـم از خبـري، گزارشـي،       (هـاي پخـش شـده سـازمان          ه در برنامه   ك  چنان ـ30ماده  

هاي محلي، سراسـري     از شبكه )  تصويري و نمايشي   ـ  انيهاي مختلف بي   توليدي در قالب  
 توهين، افتـرا    شامل مطالبي   ،هاي صادره از سوي آن سازمان      المللي و يا در اطالعيه     و بين 

باشد يا به هـر     بيان شده   ) اعم از حقيقي يا حقوقي    (يا خالف واقع نسبت به هر شخص        
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  .حق طي خواهد شد براي احقاق زيرد، مراحل شونحوي اظهارات اشخاص تحريف 
ـ  به سازمان صداوسيما مـنعكس       يكتببه طور   تواند اعتراض خود را      مدعي مي ـ   . دكن

 سـاعت پاسـخ را بـه صـورت          24سيما در صورت قبول اعتراض، ظـرف         سازمان صداو 
حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پـنج دقيقـه كمتـر نباشـد در              طي زماني   عادالنه،  

  .دكنطور رايگان پخش ه مان شبكه بهمان برنامه و ساعت و در ه
تواند موضوع را     توافق ميان معترض و سازمان صداوسيما، وي مي        نبوددر صورت   ـ  

براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما به عنوان مرجع تـشخيص وقـوع       
توهين، افترا، تحريف يا خالف واقع منعكس نمايد و شوراي نظارت نيز موظـف اسـت                

د و در صورتي كه حـق را بـه          كنله رسيدگي   ئبه مس )  ساعت 48حداكثر  (قت  در اسرع و  
موظـف  نيـز    نظر خود را به سازمان صداوسيما ابالغ كند سازمان صداوسيما            ،نفع داد  ذي

 ، طي زمـاني   نفع را مشروط به آنكه متضمن توهين و افترا به كسي نباشد            است پاسخ ذي  
 از پنج دقيقه كمتـر       نبايد مطلب اصلي كه   در نظر گرفته شده براي    حداقل دو برابر مدت     

 همـان  از در همـان برنامـه و سـاعت       ، ساعت پس از دريافت پاسـخ      24باشد تا حداكثر    
  .دكنشبكه به طور رايگان پخش 

شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در ايـن قـانون سـازوكار               ـ  
  .الزم را فراهم سازد

د و يـا    كنـ ي مصوبه شوراي نظارت خـودداري        چنانچه سازمان صداوسيما از اجرا     ـ
شاكي نسبت به نظر شوراي نظارت معترض باشد، بنابر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه              

 يـك   طـي حـداكثر (شود، نسبت به موضـوع، خـارج از نوبـت      به اين منظور تشكيل مي    
صداوسـيما  . دكـر رسيدگي و حكم مقتضي را بر اساس اين قانون صـادر خواهـد           ) هفته

 ، صـورت  غيـر ايـن  در.  سـاعت اجـرا كنـد   24 دادگاه را ظرف مدت  حكمت  مكلف اس 
  .متخلف به مجازات مستنكف از اجراي حكم دادگاه محكوم خواهد شد

، مطالب يا توضـيحات مجـددي   ياد شده  اگر سازمان عالوه بر پخش پاسخ        .1تبصره  
. ارد د دوبـاره نفـع حـق پاسـخگويي        د، ذي كنـ  پخش   است،را كه متضمن افترا يا توهين       

  . پخش استخودداري ازپخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حكم 
 مصوبه مذكور مانع از پيگيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفـري         .2 تبصره

  .از طريق دادگاه نخواهد بود
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طـرح الحـاق يـك مـاده و چهـار      «در مقام نقد و بررسي ماده واحده        .تحليل حقوقي 
 بـا كه گـاه از آن   »  اساسنامه سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران      تبصره به قانون  

 كه  »مشكالت اجرايي فراواني   «شود، جداي از بار مالي و      عنوان قانون احقاق حق ياد مي     
به نحوي كه خلل جدي به وظايف اصلي صداوسـيما      «: اين طرح به دنبال خواهد داشت     

  :داراي اهميت است، نكات زير )1389اسماعيلي، (» سازد وارد مي
غلـب  اكـه   ــ    »انتقـاد « قانون مطبوعات كه حق پاسخ در برابـر          23بر خالف ماده    . 1

 را به رسميت شناخته، در قانون احقاق  ـ كننده نظر و عقيده شخصي منتقد است منعكس
 و  است توهين، افترا يا خالف واقع نسبت به شخص          شاملحق، تنها در برابر مطالبي كه       

، حـق تـصحيح و پاسـخ بـه     شـود  مياظهارات اشخاص  موجب تحريف   يا به هر نحوي     
 توضيح اينكه در بسياري از قـوانين ملـي همچـون آلمـان و     .رسميت شناخته شده است   

 1989المللي همچون كنوانسيون تلويزيون فرامرزي اروپـا مـصوب           اي و بين   اسناد منطقه 
 مريكايي حقـوق بـشر    اون  و كنوانسي ) 23 ، ماده 1989 ،1دستورالعمل تلويزيون فرامرزي  (
 محـدود بـه اظهـاراتي       ،، حق پاسـخ   )14، ماده   1969،  2مريكايي حقوق بشر  اكنوانسيون  (

 »اظهـار عقيـده و نظـر      «شود و در مورد       نادرست شمرده مي   »گزارش از وقايع  «است كه   
 تفاوت مهم ميان كـشور فرانـسه و         ياساسبه طور   شخصي حق تصحيح وجود ندارد، و       

ر پيشرو در حق تصحيح هستند، اين است كه حقـوق فرانـسه هـيچ    كه دو كشوـ آلمان  
 در حـالي كـه حقـوق آلمـان بـه            شـود   نظرها قايـل نمـي    تفاوتي بين اظهارات واقعي و      

 بنـابراين، از ايـن   .)1067 ، ص2009  و مارشال، يوم( اظهارات واقعي محدود شده است    
 مشابه قانون آلمان است     ، قانون مطبوعات مشابه قانون فرانسه و قانون احقاق حق         لحاظ،

كه صرف نظر از برتري هر كدام، دوگـانگي در رويكـرد قـانوني موضـوع مـشابه قابـل                    
 .پذيرش نيست

 و  دارد محدوديت زماني يك ماهه       آن بر خالف قانون مطبوعات كه حق پاسخ در       . 2
شود، در قانون احقاق حـق، هـيچ     مورد انتقاد است و نوعي تفريط تلقي مي      اين لحاظ از  
 پاسخ در نظر گرفته نشده و تنها سازمان صداوسـيما موظـف شـده               برايدوده زماني   مح

 وضـع  .كنـد  ساعت از زمان دريافت پاسخ و قبول اعتراض آن را پخـش    24ظرف  است  

                                                      
1. Council Directive on Transfrontier Television    2. American Convention on Human Right 
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اسـتفاده از     مرور زمان احقاق حق، داراي اشكال و نوعي افراط است و امكان سوء            نشدن  
نامـه كميتـه     در تـصويب ، مثـال بـراي ست كـه  اين در حالي ا. آورد اين حق را فراهم مي 

 و به افـراد     استوزراي شوراي اروپا، پذيرش حق پاسخ محدود به دوره زماني متعارف            
را  حقـايق نادرسـت      »جـا و نامناسـب     بدون تـأخير بـي    «ثر  ؤاجازه داده شده تا به طور م      

 .)1 ، ماده1974،  شوراي اروپاكميته وزيران( درباره خودشان تصحيح كنند

 سـاعت و در     ،در همـان برنامـه    «سيما به پخش پاسـخ مـدعي         و الزام سازمان صدا   .3
 ممكن اسـت  برنامه، ، با توجه به امكان انتشار مطالب مورد اعتراض در ويژه         »همان شبكه 

بـراي  را هاي به پايان رسيده و امثال آن، مشكالتي    مستند، سلسله برنامه   هايي مانند   برنامه
 بنابراين، در مواردي كه     . يا حتي به تضييع حقوق مدعي بينجامد       سازان فراهم آورد   برنامه

 بهتـر اسـت     ، وجود ندارد  » ساعت و در همان شبكه     ،در همان برنامه   «امكان پخش پاسخ  
 .در برنامه جايگزين يا برنامه مشابه آن، پاسخ مدعي پخش شود

 پـنج   حداقل دو برابر زمـان اصـل مطلـب كـه از           «الزام سازمان به پخش پاسخ در       . 4
 پاسخ مـدعي كمتـر از ايـن    نيست زيرا ممكن است  ، همواره ضروري    »دقيقه كمتر نباشد  

حق افزودن بر آن را ندارد بنابراين، بهتر است محدوده زمـاني            هم  مقدار باشد و سازمان     
، نـوعي حـق     »حداقل دو برابر زمان اصل مطلب كه از پنج دقيقه كمتـر نباشـد             «پاسخ به   

بينـي    بـويژه بـا توجـه بـه پـيش     ، در نظر گرفته شودـ سازمانو نه تكليف ـ براي مدعي  
 طـوالني  زمـان    ،هـايي نظيـر اخبـار سراسـري        حداكثر زمان براي پاسخ، در برنامه     نشدن  

از سـوي ديگـر، همـان گونـه كـه در            . اشدده ب نكن دگان كسل نممكن است براي ساير بين    
د ناي باش  ض به گونه  بحث قانون مطبوعات نيز گفته شد، ممكن است مطالب مورد اعترا          

در بعضي كشورها در ايـن گونـه مـوارد، بـه            .  مستلزم زمان زيادي باشد    هاكه پاسخ به آن   
شود مطالب اضـافي را      ، پيشنهاد مي  استافرادي كه پاسخشان بيش از محدوديت قانوني        

 در قانون احقـاق حـق       اما. )1881قانون مطبوعات فرانسه،     (ندكنبا پرداخت هزينه درج     
 تجاوز كند، آيا پخـش      »حداقل دو برابر زمان اصل مطلب     «ست كه اگر پاسخ از      معلوم ني 

 گيرد؟ آن رايگان است يا در ازاي پرداخت هزينه صورت مي

ايرادي كه هم در مورد قانون مطبوعات و هم در مورد قانون احقاق حـق وجـود                 . 5
هـا   سانهو ر است  طور دقيق مشخص نشده     ه   اين است كه استثنائات حق تصحيح ب       ،دارد

 و در مـواردي  يـست توضيح اينكه حـق تـصحيح، مطلـق ن        . حق انكار تصحيح را ندارند    
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 در قـانون فرانـسه اگـر درخواسـت بـيش از             ، نمونـه  رايب. امكان اعمال آن وجود ندارد    
محدوده قانوني باشد و هيچ كاري را نسبت به مقاله اوليه انجام نداده باشد، حـق پاسـخ                  

قض قانون،  ااصالحيه ن   همچنين اگر  .)225 ، ص 2006 دولوني،مان( توان انكار كرد   را مي 
مطبوعات   باشد، »نگار آبروي روزنامه  اعتبار و «خالف اخالق، منافع مشروع ديگران و يا        

نامـه كميتـه      در تـصويب   .)93 ، ص 2007سـولو،   (  انتشار اصالح امتناع كنند    ازتوانند   مي
 ،زماني كه انتشار اثر مخالفت شده       است  وزراي شوراي اروپا نيز به صراحت اعالم شده         

 بـا   ، سازگار با عرف و عموم و قـانون باشـد          ،به وسيله افراد مورد تأييد قرار گرفته باشد       
بر اساس نظر و نقـد  و يا الشعاع قرار دادن، منافع مشروع عمومي توجيه شده باشد       تحت

شـوراي  كميتـه وزيـران     ( منصفانه يا حقايق درست باشد، حق پاسخ در دسترس نيـست          
منتفـي بـودن   نامه شش استثنا براي   همچنين بر اساس اين تصويب  .)2 ، ماده 1974اروپا،  

اگر درخواست براي يك پاسخ، در يـك زمـان كوتـاه بـه               .1: حق پاسخ بيان شده است    
اگر پاسخ فقط    .3اگر پاسخ بيش از حد طوالني باشد؛         .2طور منطقي ارسال نشده باشد؛      

اگر پاسخ شامل جـرم و   .4كشيده شده، تمركز نكرده باشد؛       تصحيح حقايق به چالش      رب
اگر پاسخ نقض منافع مشروع اشخاص ثالث يـا گروهـي            .5تخلف قابل مجازات باشد؛     

اگر شاكي نتواند منفعت صحيح و درستي را در درخواست پاسخ نشان دهـد         .6يا   باشد؛
كـان امتنـاع از درج    تنهـا مـورد ام  ، اين در حالي است كه در قانون احقاق حـق        .)همان(

و در قـانون    . نفع، متضمن توهين و افترا بـه كـسي نباشـد           پاسخ، اين است كه پاسخ ذي     
 محدود به موردي است كه جواب از دو برابـر           ،مطبوعات نيز امكان امتناع از درج پاسخ      

 .نباشد اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي

است چنانچه سازمان صداوسـيما از اجـراي        در قسمتي از قانون احقاق حق آمده        . 6
 معتـرض  د و يا شاكي نسبت به نظر شوراي نظـارت   ايمصوبه شوراي نظارت خودداري نم    

شـود، نـسبت بـه     باشد، بنابر شكايت شاكي، شعبه خاصي كه به اين منظور تـشكيل مـي          
 رسـيدگي و حكـم مقتـضي را بـر اسـاس ايـن             ) حداكثر يك هفته  (موضوع، خارج از نوبت     

شعبه «اشكالي كه در اين مورد وجود دارد اين است كه مراد از            .دكر صادر خواهد    قانون
اي از   شـعبه هاي عمومي است يـا       اي از دادگاه    شعبه نيست و گفته نشده    مشخص   »خاص

گيـرد يـا    مي صورت ت منصفهئدادگاه كيفري استان؟ آيا رسيدگي به اين شكايات با حضور هي   
 بـه ايـن گونـه     خاص، دادگاهي اختصاصي است كه فقـط      بدون آن؟ و اينكه آيا اين شعبه      
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 ولـي   داردكند يا دادگاهي تخصصي است كه صالحيت عمومي          موضوعات رسيدگي مي  
 فقـدان دعـواي     هاي مربوط به اين دعاوي به اين شعبه ارسال شـده و در صـورت               پرونده

ظـر  ن كند؟ و آيا شاكي حق اعتراض و تجديد        حق تصحيح، به دعاوي ديگر رسيدگي مي      
 كـدام اسـت؟   نظر   به حكم اين دادگاه را دارد يا خير؟ در صورت نخست، مرجع تجديد            

 قـانون  20 مـاده  1تبـصره    مستلزم دانستن اين مطلب است كـه برابـر  ها پرسشپاسخ به اين    
... رسـيدگي بـه     ): 1381اصـالحي   ( 1373هاي عمومي و انقالب مـصوب        تشكيل دادگاه 

نظر استان به عمـل خواهـد آمـد و در            ر دادگاه تجديد  د، ابتدا   م مطبوعاتي و سياسي   يجرا
كيفري استان بـراي    دادگاه  . شود ناميده مي ) دادگاه كيفري استان  (اين مورد، دادگاه مذكور     

 مستـشار يـا دادرس      رئـيس و دو   (م مطبوعـاتي و سياسـي از سـه نفـر            يجرا... رسيدگي به   
استان در رسـيدگي    ادگاه كيفري   د...  شود تشكيل مي ) نظر استان  البدل دادگاه تجديد   علي

چنانچه ماهيـت   . شد خواهد   ت منصفه تشكيل  ئ حضور هي  با ،م مطبوعاتي و سياسي   يبه جرا 
 شـعبه خاصـي از دادگـاه    رسـيدگي بـه آن بايـد در    مطبوعاتي اين موضوع مالك قرار گيرد     

نظـر آن ديـوان       و مرجـع تجديـد     صورت گيـرد  ت منصفه   ئكيفري استان و با حضور هي     
شعبه خاصـي كـه بـه       « از عبارت    قانونگذاررسد مقصود     به نظر مي   اما.  باشد عالي كشور 

، دادگاهي غير از دادگـاه كيفـري اسـتان و شـعبه خاصـي از                »شود اين منظور تشكيل مي   
ايـن شـكايت    ت منصفه به    ئطور تخصصي و بدون حضور هي     ه  دادگاه عمومي است كه ب    

 .  استنظر استان جديدنظر آن دادگاه ت كند و مرجع تجديد نيز رسيدگي مي

 توهين يا افتـرا يـا خـالف         شاملهر گاه در مطبوعات مطالبي      «با توجه به عبارت     . 7
  قـانون  23مـاده   » مشاهده شـود  ) حقيقي يا حقوقي   اعم از ( و يا انتقاد نسبت به شخص     واقع  

 توليـدي   اعم از خبـري، گزارشـي،     (هاي پخش شده سازمان      در برنامه  «مطبوعات و نيز عبارت   
هـاي محلـي، سراسـري و     از شـبكه )  تـصويري و نمايـشي   ـ هاي مختلف بياني قالبدر 
قانون احقـاق  در ماده واحده » هاي صادره از سوي آن سازمان      المللي و يا در اطالعيه     بين

نادرسـت يـا     رسد حق پاسخ ناظر به موردي است كه ديگـران مطالـب            حق، به نظر مي   
 تـصحيح نبايـد     حـق ؛رده باشـند در حـالي كـه   آميزي عليه خواهان حق پاسخ بيـان كـ     اهانت

 حـق  د بايـد كنـ  محدود به اين موارد باشد و حتي شخصي كه اقدام به مصاحبه مطبوعاتي مي         
هـايي از مـصاحبه او بـه نحـوي        و اگر بخـش كندهاي خود را تصحيح      داشته باشد گفته  
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يح آن يـا    رساند، حق تصح  را    است،  بوده وينظر   پخش شده كه معنايي غير از آنچه مد       
 .)175ص  ،1389حيدري، ( طور درست داشته باشده برا درخواست پخش مصاحبه 

با وجود اين، در كنار اشكاالت متعددي كه چه در قانون مطبوعات و چـه در قـانون              
اي در كشور مـا گـامي مثبـت      احقاق حق وجود دارد، اصل شناسايي حق تصحيح رسانه        

زننده   رفتار لطمه  براي اعتراض به  مناسب  ن و روشي    ا حمايت از حقوق مخاطب    جهتدر  
، بويژه كه در قـانون احقـاق حـق، مراحـل           شود  ميبه حيثيت، آبرو و شرافت افراد تلقي        

  توافـق ميـان معتـرض و سـازمان،         نبـود گانه اعتراض به سازمان صداوسيما، در صـورت          سه
 رايمراجعه به شوراي نظارت بر سـازمان صداوسـيما و در صـورت اعتـراض بـر نظـر شـو          

پاسـخ مـدعي   نـشدن  نظارت، مراجعه به شعبه خاصي براي رسيدگي بـه اعتـراض درج         
شـوند،   بيني شده و در كنار اين سـه مرحلـه كـه اقـداماتي غيـر كيفـري تلقـي مـي                      پيش

 حق شاكي  ـ  قانون مطبوعات23 ماده 4د تبصرهن همان ـ  اين قانون2 در تبصره قانونگذار
 مـانع از    مصوبه مذكور،  «:محفوظ دانسته و اعالم داشته     شكايت به مراجع قضايي      را نيز براي  

   .»پيگيري مستقيم شاكي نسبت به ساير جهات كيفري از طريق دادگاه نخواهد بود

  الملل  اي در حقوق بين حق تصحيح رسانه: مبحث دوم

زننـده بـه      صحيح و پرهيز از انتـشار مطالـب لطمـه          هاي  ضرورت انتقال اخبار و گزارش    
 كشور  ي كه اعتبار و غرور ملي يك      هاي  و حيثيت افراد و نيز اخبار و گزارش       اعتبار، شهرت   

المللي و روابـط دوسـتانه كـشورها مـضر       يا براي صلح و امنيت بين  كند  ميدار   را خدشه 
هاي فراملي قرار گرفته و اقدامات متعددي        هادها و سازمان  ناست، از دير باز مورد توجه       

  . استالمللي صورت پذيرفته اي و بين   دو سطح منطقهدر زمينه تصحيح اخبار نادرست در

  اي اقدامات منطقه: گفتار اول

آنهـا  اي متعددي به رسميت شناخته شده است كه بعضي از            حق تصحيح در اسناد منطقه    
  :گيرد  به اختصار مورد اشاره قرار ميدر زير

  كنوانسيون حقوق بشر امريكا: بند اول

مريكاي التين  ا چندين كشور    از سوي  معاهده امضا شده     ـ    مريكااكنوانسيون حقوق بشر    
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آميز آسـيب    براي كساني كه از اظهارات نادرست يا توهينـ مريكاي جنوبياو كشورهاي  
 .)14 ، مـاده  1969مريكا،  اكنوانسيون حقوق بشر    ( بيني كرده است   اند، حق پاسخ را پيش     ديده

 مشورتي، بيان داشت كه حـق       در نظري ،  1مريكايي حقوق بشر  ا، دادگاه   خصوصدر اين   
كننـده بـه     هـاي شـركت    مريكايي و تعهد كـشور    ا به موجب كنوانسيون     ،پاسخ و تصحيح  
را هايي كه ممكـن اسـت اثـرات قـانوني الزم       قانونگذاري و ديگر معيار،اقدامات قانوني 

مريكايي حقوق  ا دادگاه   2با تكيه بر نظر مشورتي    . داشته باشد، قابليت اجراي قانوني دارد     
مريكـايي  ا بيان كـرد كـه تـصويب كنوانـسيون           3بشر در حق پاسخ، دادگاه عالي آرژانتين      

هـا    خود اجرايي حق پاسخ را، در ميان آرژانتينـي نوعي ،ها                                                 آرژانتيني از سوي حقوق بشر   
  دادگـاه، بـا توجـه بـه        .)543 ، شـماره  1992،  4دادگاه عالي عدالت  (ده است   موجب ش 

 انسان،   بر افكار عمومي و زندگي     »هاي ارتباطات اجتماعي   رسانه«العاده   قدرت و نفوذ فوق   
  . ته استسنا حيثيت و حريم خصوصي ضروري د،حق پاسخ را براي حفاظت از آبرو

از نظر كميسيون امريكايي حقوق بشر، اين موضوع كه متضرر، حق تصحيح يا پاسخ              
از  كه يقتيده از همان رسانه براي انتشار يا پخش حقبا استفاـ  اصالح فوري  به منظوررا 

كند، مفروض است؛ ايـن    مطالبه ميـ ال رفته و تحريف شده است     ؤ خبرنگار زير س   سوي
 نه تفـسير يـا      ،استقابل اعمال    اطالعات مربوط به طبيعت و ماهيت واقعي         دربارهاقدام  

  ).01/453، ش 2003 عليه ونزوئال، ناسانتا (عقيده و نظر

  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:  دومبند

) 10، مـاده    1950( 5هـاي اساسـي     كنوانسيون حمايـت از حقـوق بـشر و آزادي          هر چند 
كند، دادگاه   موسوم به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به حق پاسخ با صراحت اشاره نمي            

 كنوانـسيون در مـورد آزادي بيـان بـه     10حق را به موجـب مـاده    اين  حقوق بشر اروپا،    
 دادگاه حقوق بشر اروپا تصميم گرفت كه شـرايط          2005در سال   . سميت شناخته است  ر

خواهي و دادرسي در پرونـده       براي انتشار تكذيب، معذرت   را  الزامي روزنامه   و  استثنايي  
به نظر دادگاه، دولت ممكن است براي كمك بـه اعمـال حـق              . توهين و افترا تعيين كند    

                                                      
1. inter-american court of human rights       2. advisory opinion 

3. Argentine supreme court               4. Court Supreme Justicia 

5. convention for the protection of human rights and fundamental freedoms 
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 ، ش 2005ملنيكـوك عليـه اكـراين،       (ثبتـي نمايـد     آزادي بيان فـردي در رسـانه تعهـد م         
دولت بايد اطمينان دهـد  «:  كه استدر رأي ديگري از اين دادگاه بيان شده     . )03/28743

دخالـت نامتناسـب در   همراه بـا    خودسرانه و    ،ها، مستبدانه  محدوديت دسترسي به رسانه   
ح داخلـي،   آزادي بيان فردي نيست و هر محدوديت ايجاد شده از سـوي مقامـات صـال               

  .)87/13010 ، شماره1989، 2 عليه اسپانيا1تيمپو(» تواند مورد مخالفت قرار گيرد مي

  شوراي اروپا و اتحاديه اروپا: بند سوم

نامـه   تـصويب .  حق پاسخ را به تصويب رساند      1974در سال    كميته وزراي شوراي اروپا   
 حقـايق   ،»جـا و نامناسـب     بيبدون تأخير   «ثر  ؤكميته وزرا به افراد اجازه داده تا به طور م         

 همچنين براي پيشبرد نفع عمـوم در دريافـت          .درباره خودشان تصحيح كنند   را  نادرست  
شـود كـه آنهـا اطالعـات كامـل را دريافـت              اطالعات از منابع مختلف تضمين داده مـي       

توانـد بـراي رد كـردن انتـشار حقـايق و              حـق پاسـخ مـي      .)1 ماده ،همان(خواهند كرد   
، گـذارد  مـي و آبرويشان را زير پـا  كند  مي حريم خصوصي افراد را نقض  كههايي  ديدگاه

 صـدور  از اينكه دادگاه اختيـار   پيشنامه، به موجب اين تصويب. مورد استفاده قرار گيرد  
. )2 ، مـاده همـان (حكم انتشار پاسخ را داشته باشد، حق پاسخ بايد مورد استفاده قرار گيرد    

 1989د، در سـال    كـر  حـق پاسـخ را تـصويب         1974 پس از اينكه شوراي اروپا در سال      
، كـه فقـط بـراي راديـو و          »كنوانسيون فرامـرزي  «كنوانسيون اروپايي تلويزيون فرامرزي     

فرسـتنده  : داشـت   مقرر مـي   8ماده  . ، تشكيل شد  ه بود تلويزيون فرامرزي به كار برده شد     
تن مليـت،   بايد اطمينان حاصل كند كه هر شخص حقيقي يا حقوقي، بدون در نظر گـرف              

بـويژه، بايـد اطمينـان    ...  د تا حق پاسخ را اجـرا كنـد        رتابعيت يا محل اقامت، فرصت دا     
 كـه ايـن   اي اسـت  به گونـه حاصل شود كه زمان و ترتيبات ديگر براي اعمال حق پاسخ    

العمـل كنوانـسيون     دسـتور  .)8 مـاده  ،همـان (د  كـر ثر اعمـال    ؤتوان به طور مـ     حق را مي  
 كسي از حقايق نادرسـت      »شهرت و اعتبار  « مواردي كه در آن      فرامرزي، حق پاسخ را به    

 .)23 ، مـاده  همـان (هاي پخش شده تلويزيون آسيب ديده، محـدود شـده بـود              در برنامه 
 كـه تجـاوز بـه حـريم         هـايي   ديـدگاه دستورالعمل كنوانسيون در مورد انتشار حقايق يـا         

                                                      
1. Tiempo       2. Spain 
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، به كار   نيز هست ن   شامل آ  ،نامه حق پاسخ    و در تصويب   شود  شمرده مي خصوصي افراد   
نامه حـق پاسـخ مـصوب        ، شوراي اروپا تصويب   2004در دسامبر سال    . برده نشده است  

هـاي   هاي بـزرگ پيـشرفت     وريا اينترنت و ساير فن    مشمول تا   كرد را اصالح    1974سال  
مشي براي حق پاسخ دست نخورده باقي مانده         توجيه سياست و خط   . شدنيز با ارتباطات  

نويس،   در يادداشتي پيشنهادي توضيح داد كه در پيش        2004 سال   شوراي اروپا در  . است
ده و بـر    كـر ها قلمـداد     اي را نيز در محدوده حق پاسخ       حق پاسخ در محيط جديد رسانه     

نامـه   عالوه بر استثنائات تصويب   . ده است كر تأكيد   برخطارزش حق پاسخ در ارتباطات      
نيـز بـه رسـانه     رد پاسـخ را     ، اجـازه    2004سـال   در  حق پاسخ جديد رسانه      ،1974سال  

 متفاوت از مقاله اصلي است و هنگامي كـه          ي زبان ههنگامي كه حق پاسخ ب    البته  دهد،   مي
 . اقدامات علني دولت، مخالفت شده است»گزارش واقعي«اساس   بر،اطالعاتبا 

  المللي اقدامات بين: گفتار دوم

ود هـشتاد سـال     حق پاسخ و تـصحيح حـد       :المللي تاريخچه حق تصحيح در عرصه بين     
المللي، كـه   حق پاسخ بين. المللي قرار دارد است كه در مركز فعاليت و تمركز حقوق بين     

 كـه كنگـره     زماني 1929در سال     حقوق داخلي و ملي پذيرفته شده بود،       پيش از اين در   
موافقـت   گسترش حق پاسـخ راديـو و تلويزيـون،           راديو در خصوص  المللي   حقوق بين 

المللـي مجمـع      اتحاديه بين  ؛؛ دو سال بعد   )141 ص ،1950 ،1ونتوي(  بود، ارائه شد   كرده
هـاي خبـري نادرسـت يـا       حق پاسخ را براي هر كشور، در مقابـل گـزارش        2جامعه ملل 

در مـورد   را  تحقيقـاتي    المللي، پيشنهاد كـرد و     طراحي شده براي آشفته كردن روابط بين      
د؛ كـر المللـي آغـاز       تفـاهم بـين     انتشار اخبار نادرست و مخل صـلح و        با مبارزه   هاي  راه

د؛ قطعنامـه   دا پيشنهادي مشابه ارائه     1934 نيز در سال     3نگاران المللي روزنامه  اتحاديه بين 
هاي عـضو     از دولت  1947 نوامبر   15 دومين اجالسيه مجمع عمومي مصوب       127شماره  
،  بـه روابـط حـسنه   اي كـه  د كه براي مبارزه با اخبار نادرست يا تحريف شـده      كردعوت  

مربـوط   كنوانسيون«ند؛ طرح   كن مطالعه   ،ارچوب قوانين اساسي  هدر چ كنند    لطمه وارد مي  

                                                      
1. Whitton       2. Federation of League of Nations Societies 

3. International Federation of Journalists 
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 بـه تـصويب مجمـع       1949 كـه در سـال       »المللي اطالعات و حق تـصحيح      به انتقال بين  
اسـتفاده از اطالعـات بـه شـمار       المللي عليه سـوء    عمومي رسيد، نخستين شيوه اقدام بين     

اطالعـات  نشدن در صورت تصحيح را  كل سازمان ملل    امكان توسل به دبير    زيراآمد   مي
المللـي در مـورد حـق     ترين اقدام بـين  بيني كرده بود؛ اما مهم    پيش ،از سوي دولت مقصر   

در . المللي تصحيح اخبار از سوي سازمان ملل اسـت         تصحيح، تصويب عهدنامه حق بين    
ربوط بـه انتقـال      م ـ  نويس كنوانسيون   پيش 1، مجمع عمومي سازمان ملل متحد     1949سال  
اما كنوانـسيون هرگـز اجـرا       .  را به تصويب رساند    ـ 2المللي اطالعات و حق تصحيح     بين
 هـاي   گـزارش ، جلوگيري از اخبـار دروغ يـا تحريـف شـده       ،هدف اين كنوانسيون  . نشد
 تشويق  ،يكي ديگر از اهداف كنوانسيون     . كاهش اثرات زيانبار آنها بود      و  بندي شده  طبقه

مجمـع  . اي بـود   اخبار و باال بردن حس مسئوليت در ميـان اخبـار حرفـه            انتشار گسترده   
 بعضي از   زيراالمللي به رسميت شناخته شود       اعالم كرد كه حق تصحيح بايد به طور بين        

 و  يـوم (اند    براي انتقال اخبار دروغ قانوني را مقرر نكرده        ،هاي ملي و داخلي    قانونگذاري
  و  كنوانـسيون، حـق تـصحيح در مـورد اخبـار           9 برابر ماده    .)1022 ص ،2009 مارشال،
هـاي    خبرنگـاران و يـا سـازمان       از طريـق  ي كه از يك كشور به كشور ديگر،         هاي  گزارش

 خبر يـا    به اين ترتيب، هر گاه    .  به رسميت شناخته شد    ،شود مياطالعات منتشر و منتقل     
ابـط بـا    گزارش، دروغ يا تحريف شده باشد و قابليت آسيب رساندن به ارتباطـات و رو              

توانـد   كننـده مـي     دولت شـكايت   ،ديگر كشورها يا اعتبار يا سربلندي ملي را داشته باشد         
هـا و   تفسير و برداشـت خـود را از واقعيـت، در قالـب ابالغيـه اعـالم شـده بـه كـشور          

 هايي كه خبر به چاپ رسيده يا ارسال شـده اسـت، ارائـه              هد در سرزمين  اهاي متع  دولت
هـاي   تهم ملزم اسـت ابالغيـه را بـه خبرنگـاران و سـازمان          ظرف پنج روز، دولت م    . كند

 دولـت مـتهم     .انـد، بفرسـتد    اطالعاتي كه بيانيه و اظهاريه اصلي را ارسال يا منتشر كـرده           
سسه و سازمان اطالعاتي كـه خبرنگـار        ؤهمچنين ملزم است ابالغيه را به اداره مركزي م        

سسه ؤاداره مركزي م  ر صورتي كه    د البته   ؛ بفرستد تهيه كرده مسئول آن خبر و گزارش را       
 ملزم  ،با اين حال، دولت متهم    . اطالعاتي در محدوده سرزمين آن دولت قرار داشته باشد        

د كـه تعهـدات خـود را انجـام نـداده اسـت،       باش متهم ياگر دولت .به انتشار پاسخ نيست   
                                                      
1. United Nations General Assembly 

2. convention on the international transmission of news and the right of correction  
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در ايـن    ؛تواند ابالغيه را به دبير كل سازمان ملل متحد ارائه كنـد            كننده مي  دولت شكايت 
 خود را به دبيركل سازمان      هايشود، كه نظر    به دولت متهم اخطاريه فرستاده مي      صورت،

 هـاي دبيركل سازمان ملل متحد، عالوه بـر گـزارش اصـلي و نظر            . ملل متحد ارسال كند   
هـاي اطالعـات     باشـد، بايـد از طريـق كانـال       ارسال شـده   در صورتي كه     ،دولت متهم 

المللي  كنوانسيون مربوط به انتقال بين    (بكند  ب براي پاسخ    تبليغات مناس اقدام به    موجود
  . )11 ، ماده1949 اطالعات و حق تصحيح،

 نويس كنوانسيون حق پاسخ سـازمان ملـل متحـد كـاربرد محـدودي داشـت، زيـرا                  پيش
با اين حـال، ارزش آن در بهبـود اسـتانداردهاي           . سازوكارهاي اجرايي آن فراهم نشده بود     

 در .)145 ص ،1950 ون،تـ وي (وچـرا بـود   چـون   هاي خبري مـسلم و بـي   المللي گزارش  بين
 را  المللي حـق تـصحيح      كنوانسيون بين  ، مجمع عمومي سازمان ملل به پيشنهاد فرانسه       نهايت،

 1962 اوت   24المللـي در      كنوانسيون حـق تـصحيح بـين       رساند و تصويب  به   1952در سال   
هاي آن را پس از شش مـاه بـه    دند تا ابزار  كنندگان متعهد ش   امضا. ضمانت اجرايي پيدا كرد   

  را بـه ايـن حـق   بيـست و سـه كـشور       ،، در مجموع  2007تا ماه اوت سال     . تصويب برسانند 
  .  كنوانسيون را امضا كرد2006 آخرين كشوري بود كه در سال 1مونته نگرو. تصويب رساندند

به كنوانـسيون، جـز در مـورد مقـررات اجرايـي، مـشا             هـاي كليـدي و اصـلي       بخش
 2برابـر مـاده      اسـت؛  المللـي و حـق تـصحيح       نويس كنوانسيون انتقـال اخبـار بـين        پيش

كنـد   مـي هد توافق دارند در مواردي كه يك كشور عضو ادعا           اهاي متع  كنوانسيون، كشور 
دار   خدشـه هاي ديگر    با كشور را  روابطش  ممكن است    ،هاي پخش شده   اخبار يا گزارش  

آن لطمـه وارد كنـد، دولـت    و منزلت و سـربلندي ملـي   اعتبار و آبرو و قدر به  و يا   كند
بـه  را    تحريـف شـده      خبر يا گـزارش    دربارهرا  تواند متن بيان مورد نظر خود        مدعي مي 

د و براي دولت طرف تعهد ديگر، كه خبر يا گـزارش خبـري              نشكل يك اطالعيه تهيه ك    
 گونـه    نبايد هـيچ    شده ياداطالعيه  . نتشر يافته يا پخش شده است، ارسال دارد       مدر قلمرو آن    

بر داشته باشد و همچنـين نبايـد از انـدازه الزم بـراي تـصحيح                 نظري در  تفسير يا اظهار  
بـه  از متن ارسـالي     هر واژه    بايد    بلكه تر باشد  نادرستي يا تحريف مورد ارتكاب، طوالني     

يـك   از جانـب   شـواهد ارسـالي كـه        ، بـه همـراه     كه منتشر يا چاپ شـده      صورتهمان  

                                                      
1. Montenegro 
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 اطالعيـه   .سازمان اطالعاتي خارج از كشور فرستاده شده است، منتقـل شـود            خبرنگار يا 
به ضميمه متن كامل گزارش خبري منتشر شده و داليل مبتني بـر انتقـال آن از                  بايد   ياد شده 

  بـراي دولـت كـشوري كـه خبـر يـا      ،سسه خبريؤ يك خبرنگار يا ماز سويكشور خارجي  
 ارسـال  ه يا در آن چاپ و پخـش شـده اسـت،   گزارش خبري مورد شكايت از آن انتقال يافت   

ترتيـب  ايـن   هايي كه به     دولت. )2 ، ماده 1962المللي حق تصحيح،     كنوانسيون بين  (شود
 2 بـا مـاده   مطابق در هر موردي كه     ،با حداقل تأخير   گيرند، موظفند  طرف شكايت قرار مي   

العيـه دريـافتي را از       اط انتشار مطلب مورد اعتراض نگذشته باشد     از پنج روز از تاريخ       بيشتر
المللـي مـورد     بـين  معمول براي انتقال اخبار و اطالعـات مربـوط بـه امـور            به طور   كه   طرقي

سـسه خبـري   ؤم بـراي   همچنين وظيفه دارنـد، اطالعيـه را      .منتشر كنند  گيرد، استفاده قرار مي  
  .)4 اده، مهمان (مسئول در صورتي كه مقر آن در قلمرو آنها قرار داشته باشد، ارسال دارند

در زمينـه تـصحيح     را  بيني عليه كشوري كه تعهدات خود        ضمانت اجراي مورد پيش   
از يـك  . دهد، جنبه دوگانه دارد ميهاي نادرست يا تحريف شده، انجام ن اخبار و گزارش  

تواننـد مطـابق    هـايي مـي    ديده از چنـين اخبـار و گـزارش         هاي لطمه   دولت يا دولت   ،سو
، همان(  مشابه پيش گيرند   يا آن مقابله به مثل كنند و روش       نامه، ب   عهد 3قسمت دوم ماده    

نـد تـا مطـابق      كنتوانند از دبيركل سازمان ملل متحد، تقاضا         و از سوي ديگر، مي    ) 3 ماده
 دولـت مـورد     تـوجهي   بـي  عهدنامه، با استفاده از امكانات خود، بـراي مقابلـه بـا              4ماده  

 انتـشار آن بـه صـورت        صوصدر خـ  شكايت نسبت به چاپ يا پخش اطالعيه ارسالي،         
دبيركل نيز بايد ظرف مدت ده روز بعد از دريافت اطالعيه، تبليغـات        .مناسب، اقدام كند  

فـراهم   اين اطالعيـه      قرار دادن  در دسترس براي  هاي اطالعاتي    مناسبي را از طريق كانال    
 كـشوري كـه عليـه او شـكايت          هاياين اطالعيه بايد همراه با اظهار نظر      همچنين  ،  سازد

 .)4 ، مادههمان( شده، ارائه شده باشد

جهـت مبـارزه بـا      در  المللي حق تصحيح، اقدامي مهم        كنوانسيون بين  .تحليل حقوقي 
  همانند هر قـانون    اماالمللي است،    انتشار اخبار نادرست و برهم زننده صلح و امنيت بين         

  :گيرد  مورد بررسي قرار ميدر زير است كه ي داراي نقاط ضعف و قوتديگر
 ايـن  2 برابـر قـسمت اول مـاده    .هـاي امـضاكننده   انحصار حق تصحيح به دولـت     . 1

كنوانسيون، استفاده از حق تصحيح، مخصوص كشورهاي عضو است و در صورتي كـه               
ده باشـند، اعمـال حـق تـصحيح         كـر هر دو دولت شاكي و متهم اين كنوانسيون را امضا           
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شد، استناد به آن براي اعمـال حـق          اگر شاكي يا متهم عضو كنوانسيون نبا       اماامكان دارد   
 .)2 ، مادههمان( تصحيح منتفي خواهد بود

در كنوانـسيون نيـز هماننـد       . هاي خبـري   انحصار حق تصحيح به اخبار و گزارش      . 2
المللي همچـون كنوانـسيون    اي و بين بسياري از قوانين ملي همچون آلمان و اسناد منطقه   

 مريكـايي حقـوق بـشر     او كنوانـسيون    ) 23 مـاده ( 1989تلويزيون فرامرزي اروپا مصوب     
 نادرسـت و  »گزارش خبـري  «، حق پاسخ محدود به اظهاراتي است كه         )14ماده  ،  1969(

 .)2 ، مـاده  1962المللـي حـق تـصحيح،        كنوانـسيون بـين   (شود   تحريف شده شمرده مي   
ده  عقي اظهار« اطالعات و در مورد      )5(بنابراين، در مورد مقاالت تفسيري و تشريح و تحليل        

در كنوانـسيون،   اسـت   همچنـين گفتـه شـده        . شخصي حق تصحيح وجود ندارد     »و نظر 
ـ ها بايـد دارا باشـند،        هاي خبري موجب شكايت دولت     هايي كه گزارش   ويژگي طـور  ه  ب

 كه منظـور    ، روشن نشده است   ياد شده  در مقررات    ضمن اينكه دقيق مشخص نشده است     
 .)367 ، ص1388معتمدنژاد، ا كاظم و روي(  چيست؟»تحريف شده«از گزارش خبري 

 براي اينكه امكـان اسـتناد       .هاي موضوع كنوانسيون   ابهام در معيار اخبار و گزارش     . 3
مـورد ادعـا    هاي    به حق تصحيح بر مبناي كنوانسيون وجود داشته باشد، اخبار و گزارش           

هـاي   روابـط آن بـا دولـت   اعتبار و غرور ملي يك دولت و يـا    بايد قابليت لطمه زدن به      
 در  امـا . )2 ، مـاده  1962المللـي حـق تـصحيح،        كنوانـسيون بـين   ( دنديگر را داشته باشـ    
 يـا   باشـد زننـده    لطمهتواند    مياي براي تشخيص اينكه گزارش يا خبر         كنوانسيون ضابطه 

هاي متفـاوتي در مـورد ماهيـت         شود برداشت   ارائه نشده است و اين امر باعث مي        ،خير
ور مدعي و متهم وجود داشته باشـد و گرچـه در      كشهر دو   هاي خبري از سوي      گزارش

دو يا چند كشور متعاهد در مورد تفسير يـا           اعالم شده كه هر گونه اختالف بين         5ماده  
 و فصل نشود بايد براي تصميم به ديـوان          اجراي كنوانسيون حاضر كه با مذاكرات حل      

ر نحـوه حـل و   المللي دادگستري ارجاع شود، مگر اينكه كشورهاي متعهد با يكـديگ    بين
در مـورد   را   اين امر نيز مـشكل قـضاوت متفـاوت           ،)5 مادههمان،  (كنند  فصل را توافق    

المللـي دادگـستري نيـز نيـاز بـه معيـاري         ديوان بـين زيرابرد  وصف گزارش از بين نمي 
 . دارد بودن به روابط بين دو دولت يا اعتبار يك كشورزننده مشخص براي تشخيص لطمه

هـاي خبـري نادرسـت و      اخبار و گزارشاز شكايت   .كار اطالعيه ناكارآمدي سازو . 4
موارد  اغلب   كه در تحريف شده در قالب ارسال اطالعيه، روشي سنگين و طوالني است            



  133 ���� المللي اي در حقوق ايران و اسناد بين حق تصحيح رسانهبررسي 

 

هـاي تـصحيح      خود را به انتشار اطالعيـه      نيزهاي طرف تعهد     دولت. نتيجه مؤثري ندارد  
مـول تنهـا اقـدام آنهـا در ايـن           معبه طـور    دانند و    ها ملزم نمي   اين گونه اخبار و گزارش    

در  .ربـط اسـت    سسات خبـري ذي   ؤهاي دريافتي، به مطبوعات و م      زمينه، ارسال اطالعيه  
هاي خبري از سوي يـك       المللي اخبار و گزارش     مقررات تصحيح بين    نشدن مقابل، اجرا 

دهد كه از اجراي آنهـا       هاي ديگر نيز اجازه و امكان مي       يا چند دولت، به دولت يا دولت      
كـاظم و رويـا     (  كـارايي عهدنامـه را از بـين ببرنـد          ،ودداري كننـد و بـه ايـن ترتيـب         خ

رسـد مخالفـت دو بلـوك شـرق و      در اين مورد به نظر مي. )368 ، ص 1388،  معتمدنژاد
مجمع عمومي براي جلوگيري از شكست      است  ده  ش موجب   ، تدوين كنوانسيون  باغرب  

 نيـز    در حال حاضر   .يف قناعت كند  آن به ضمانت اجراي ضع    نشدن  كنوانسيون و تصويب    
 آن را نـوعي محـدوديت    زيـرا اي تمايلي به اعمال حق تصحيح ندارند         هاي رسانه  قدرت

 . اين سالح برنده را از دست بدهندخواهند نميها  دانند، رسانه هاي خود مي براي رسانه

راي  اطالعيه، ضمانت اج   سازوكارعالوه بر ناكارآمدي    . ناكافي بودن ضمانت اجرا   . 5
دوگانه امتناع دولت متهم از تصحيح گزارش يعني مقابله به مثـل و ارسـال اطالعيـه بـه                   

 ،هـاي گذشـته     طـي سـال    ، در عمـل   چنان كه دبيركل نيز بسيار ضعيف و ناكارآمد است        
 امكانـات   ،اعمال حق تصحيح به ندرت صورت گرفتـه اسـت؛ جـداي از ايـن، دبيركـل                

ازجملـه ايـن امكانـات،    . در اختيـار نـدارد  ا راجرايي كافي براي انتشار گزارش صـحيح       
ايـن نكتـه را     . ها و وابسته به سازمان ملل است       شبكه تلويزيوني قوي و مستقل از دولت      

 مالحظـات   ، وظـايف متعـدد و مـشغله كـاري دبيركـل           گذشته از نيز نبايد از ياد برد كه       
آن بـراي    برداشت وي از نادرست بودن گزارش يـا قابليـت          و   ها سياسي يا حتي ديدگاه   

در گيـري وي      در تـصميم    نيز لطمه زدن به روابط بين دو دولت يا اعتبار ملي يك كشور           
 .ثيرگذار خواهد بودأ تصحيح خبر تخصوص

المللـي حـق     كنوانـسيون بـين   تـوان گفـت سـازوكار       ميبنابراين و در مقام مقايسه      
اسـت  يح  از قوانين داخلي مربوط به حق تـصح       تر    يعني ارسال اطالعيه، ضعيف    تصحيح

عامل انتشار خبر نادرسـت موظـف اسـت         بر اساس آن     بر خالف قوانين داخلي كه       زيرا
مـدير مـسئول     نفع، متن صحيح را منتشر سازد و در صورت امتنـاع،           پس از اعتراض ذي   

آور بر   الزام  تعهدي غير  به تنهايي دولت مشتكي عنه     با تعقيب كيفري مواجه خواهد شد،     
 دبيركل گزارش صـحيح را منتـشر        ،د و در صورت امتناع    انتشار گزارش صحيح شده دار    
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 امكان تعقيب جزايي و اكتفـا بـه         نبودكنندگان متن كنوانسيون تصحيح، به       كند و تهيه   مي
 . اند كردههمين مقدار ضمانت اجرا اذعان 

هـايي بـه      توصيه تنهاالمللي درباره حق تصحيح نيز       از سوي ديگر، ساير اقدامات بين     
اعالميـه كنفـرانس    «ازجمله ايـن اقـدامات،      . هستندمانت اجراي كافي     بدون ض  ،كشورها

عمومي يونسكو درباره اصول بنيادي كمك وسايل ارتباط جمعي به تحكيم صلح، تفاهم             
، »المللي، پيشبرد حقوق بشر و مبارزه عليه نژادپرستي، آپارتايد و تحريك بـه جنـگ                بين

بينـي كـرده     ين نحـو پـيش    ه ا  را ب  خپاس حق   5 است كه در ماده      1978  نوامبر 28مصوب  
 آنكـه اطالعـات   بـراي براي آنكه به آزادي بيان و اطالعات احترام گذاشته شود و    : است
 سـوي هاي ارائه شـده از       ديدگاهها را انعكاس دهند، شايان اهميت است كه          ديدگاهتمام  

 تفـاهم   كساني كه معتقدند اطالعات انتشار يافته، به اقـدام آنـان در راه تحكـيم صـلح و                 
جنـگ، زيـان شـديد وارد        و   پرسـتي   پيشبرد حقوق بشر يا مبارزه عليـه نـژاد         ،المللي بين

 .)5 ، ماده1978اعالميه يونسكو، ( ندشواند، منتشر  كرده

  گيري نتيجه

 و مطالـب نادرسـتي كـه بـه حيثيـت، اعتبـار و       هـا  حق پاسخ و تصحيح اخبار و گزارش 
كند، امري نيست كه ضرورت آن بـر   شخصيت اشخاص حقيقي و حقوقي لطمه وارد مي   

 سازوكارهايي كـه بـراي اعمـال ايـن حـق مـورد اسـتفاده قـرار                  اماكسي پوشيده باشد،    
هـاي چـاپي      در كشورهاي مختلف متفاوت است؛ در ايران حق پاسخ در رسانه           ،گيرد مي

راديو و  ( هاي پخش   و در مورد رسانه    1364 قانون مطبوعات مصوب     23به موجب ماده    
طرح الحاق يك ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه           به موجب ماده واحده   ) نتلويزيو

 7/11/1381، مصوب جلسه مورخ     )1362(سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران      
مجلس شوراي اسالمي به رسميت شناخته شده است كـه بـا وجـود اشـكاالت متعـدد،                  

ناسب و متناسب بـا ماهيـت   ن و روشي ما حمايت از حقوق مخاطبجهتگامي مثبت در  
سـازوكارهاي موجـود   . دشـو  زننده به حيثيت، آبرو و شرافت افراد تلقـي مـي        رفتار لطمه 

 مـدعي  رود زيـرا  به شمار ميبراي حق تصحيح از منظر سياست جنايي نيز اقدامي مثبت    
 در مطبوعـات يـا صداوسـيما بيـان شـده           ويپس از پخش پاسخ او به مطالبي كه عليـه           

به مراجعه به مراجع قضايي و توسل به اقدامات كيفري نخواهـد داشـت و               است، نيازي   
  .شود مي سياست قضازدايي تلقي جهت، حق تصحيح، اقدامي در رواز اين 
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 ارسـال اطالعيـه كـه در    سـازوكار المللـي حـق تـصحيح بـويژه       اما سازوكارهاي بين  
زننـده بـه     لطمـه  خبري   هاي   براي اعتراض به گزارش    ،المللي حق تصحيح   كنوانسيون بين 
 ناكارآمـد و داراي     سـازوكاري بينـي شـده،      ها يا اعتبار ملي يك كشور پيش       روابط دولت 

ثرتر بـراي   ؤاز اين رو تـصويب مقـررات جهـاني مـ          . ضمانت اجرايي در حد هيچ است     
بينـي نـوعي سـازوكار كنتـرل         پـيش  ازجملـه، .  امري ضروري است   ،حق تصحيح  اعمال

ها به اعالن و انتشار تخلفات مربوط به آنهـا بـراي            دولت المللي، بر اساس اصل الزام     بين
اي كـه   هاي خبري نادرست و تحريف شده قابل پيشنهاد است؛ به گونـه   مقابله با گزارش  

 از سوي دولـت طـرف شـكايت    ،اگر اطالعيه تصحيح ارائه شده از سوي كشور متقاضي 
 متحد، بتواند پـس از  دار تعيين شده از طرف سازمان ملل منتشر نشد، يك نهاد صالحيت 

 بـراي  سسات خبري يا خبرنگاران مورد شكايت،ؤكننده و نيز م    دريافت نظر دولت شكايت   
  .دكنكننده، با استفاده از امكانات خاص خود، اقدام  هاي تصحيح اعالن و انتشار اطالعيه

  نوشت پي

شوراي ملي تحت عنـوان     مجلس   1334 دهم مرداد    ه قانوني مطبوعات مصوب   يحال 9پيش از انقالب ماده     . 1
رسـمي و   ين   افراد مردم اعم از مأمور     ينمؤسسات دولتي و عمومي و همچن     «: مقرر كرده بود  » ييحق جوابگو «

خالف واقع نـسبت بـه خـود      اخبار برياافترا   مجله مطالبي مشتمل بر تهمت و يا آنها هر گاه در روزنامه     يا غير 
   مجلـه يـا  مجلـه بفرسـتند و آن روزنامـه    يـا اً براي روزنامـه  مشاهده كردند حق دارند جواب آن مطالب را كتب       

ها را در همان صفحه و با حروفي كه مطالب اصلي را چاپ كـرده                ات و جواب  يح گونه توض  اينمكلف است   
 بـه كـسي   ين و متضمن توهمايداز دو برابر اصل مطلب تجاوز نن  كه جواباينمجاناً به طبع برساند مشروط بر       

 يـد مجـددي چـاپ نما     اتيح توضـ  يا مجله عالوه بر جواب مذكور مطالب و         ياه روزنامه   نباشد در صورتي ك   
  .ق مذكور در فوق براي معترض محفوظ خواهد بوديي مجدد به طريحق جوابگو

 قانون  10 قانون مجازات اسالمي و ماده       58 قانون اساسي، ماده     172بحث اعاده حيثيت در اصل      . 2
كسي كه به حيثيت و اعتبارات   «: برابر قانون اخير  . وجه قرار گرفته است   مسئوليت مدني ايران نيز مورد ت     

تواند از كسي كه لطمه وارد آورده اسـت، جبـران زيـان         شود، مي   شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي      
توانـد در     هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايـد، دادگـاه مـي             . مادي و معنوي خود را بخواهد     

تقصير، عالوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طرق ديگر از قبيـل                 صورت اثبات   
لكن تفاوت اعاده حيثيت با حق تـصحيح        «الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد             

كند در حالي كه در اعـاده   در اين است كه در حق تصحيح، رسانه پاسخ متهم و مطالب وي را چاپ مي      
  .شود يت، متن حكم به دستور دادگاه چاپ ميحيث

اي اختيارات قانوني خود را در  نامه  مسئول آن به موجب اجاره امتياز و مدير     كه صاحب    اي  نشريه. 3
  .)نامه اجرايي قانون مطبوعات آيين 11ماده ( كند  اي واگذار مي قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه
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 مـصوب  و اصالحات بعدي آن      1364ايي قانون مطبوعات مصوب     نامه اجر    آيين 1 ماده   1تبصره  . 4
اي است كه در محيط ديجيتال با همـان صـورت،             نشريه الكترونيكي، نشريه  :  هيئت وزيران  17/6/1381

اي توليـد و بـه    نگاري و تحريريه شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرايند فعاليت مرسوم روزنامه           
ريخ و شماره رديف معينـي در يـك يـا چنـد زمينـه سياسـي، اقتـصادي و              طور منظم و با نام ثابت و تا       
 قـانون  1از سوي ديگر برابر بند ب مـاده واحـده قـانون اصـالح مـاده      . شود فرهنگي توليد و منتشر مي 

اي است كـه بـه طـور          نشريه الكترونيكي، رسانه  «:  مجلس شوراي اسالمي   8/9/1388مطبوعات مصوب   
، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گـزارش را در قالـب نوشـتار، صـدا و     )الديجيت(مستمر در محيط رقمي   

  .»نمايد  تصوير منتشر مي
خبر، گزارشي از واقعيات عيني است و در خبرنويسي، رويداد آن طور كـه اتفـاق افتـاده اسـت،             . 5

اين رو، خبر   از  . شود نه آن طور كه خبرنگار، سردبير يا هر فرد ديگر مايل باشد، اتفاق بيفتد                گزارش مي 
داري امين و درسـتكار در انتقـال    بايست امانت بايد گزارش صحيحي از يك رويداد باشد و خبرنگار مي  

اما تفسير و اظهارنظر، ارزيابي ذهني و قضاوت شخصي در مورد رويدادهاي            . خبر باشد، نه سازنده خبر    
 آن جداگانه انتـشار يافتـه اسـت،    مفسر يا نويسنده تفسير درباره رويدادي كه احتماالً خبر       . خبري، است 
. كنـد  هايش، استنباط، انديشه، قضاوت شخصي و استدالل خود را بيان مـي       كند و در نوشته     اظهارنظر مي 

شود  بنابراين، تفسير نظر نويسنده در مورد يك رويداد است و در آن به عنصر خبري چرا، پاسخ داده مي
 .و پاسخ به چرا استنباط نويسنده است

ديگر، تشريح و تحليل، عبارت است از توصيف حقيقي يك رويداد بدون بيـان اظهـارنظر                از سوي   
آوري شده از منابع مختلف و سابقه تاريخي رويداد را بـه هـم         نويسنده معموالً اطالعات جمع   . نويسنده

درواقـع بـه   . مرتبط ساخته، در شناساندن علت و انگيزه و همچنين نحـوه وقـوع رويـداد كوشـش دارد              
 ).104، ص 1387بديعي و قندي، (گويد  ر چرا و چگونه، توأمان پاسخ ميعناص

  منابع

   : بازيابي از.ها حق پاسخ و تصحيح در رسانه ).1389. (اسماعيلي، محسن
www.hamshahrionline.ir/news-109715.aspx  

انتـشارات دانـشگاه    : تهـران  .نگاري نوين  روزنامه .)1387 (.دي، حسين بديعي، نعيم و قن   
  .عالمه طباطبايي، چاپ ششم

فـصلنامه   .شوندگان در رسانه هـاي عمـومي       حقوق مصاحبه ). 1389 (.مراد حيدري، علي 
   ).63 (17 هاي ارتباطي، پژوهش

 صداوسـيماي   طرح الحاق يك ماده و چهار تبصره بـه قـانون اساسـنامه سـازمان               ماده واحده  
 مجلـس شـوراي   7/11/1381 مصوب جلسه مورخ  .)1362 (.جمهوري اسالمي ايران  

  .30/4/1388 مورخ 65 سال ،18899 شماره روزنامه رسمي، مندرج در .اسالمي
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