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 هاي عمومي شوندگان در رسانه حقوق مصاحبه

  *علي مراد حيدريدكتر 

  چكيده

هـاي    هايي است كه بـا اشـخاص مختلـف، از گـروه             اي، مصاحبه   هاي رسانه   بخش مهمي از برنامه   
هـا    شوندگان از حقوقي برخوردارند كه از جانب رسانه         بدون شك، مصاحبه  . گيرد ام مي مختلف انج 

. شوندگان مورد بررسي قرار گرفته اسـت        ترين حقوق مصاحبه    در اين مقاله، مهم   . بايد رعايت شود  
 رضايت در شـروع و ادامـه مـصاحبه؛ رعايـت حـريم                آزادي در انجام مصاحبه، شامل حق اعالم      

ونده در قالب حق افشا نشدن هويت يا پخش نـشدن صـدا، تـصوير و سـاير            ش  خصوصي مصاحبه 
اطالعات مربوط به هويت؛ حق مالكيت فكري بر مصاحبه در قالب حق فروش محتـواي آن، حـق            

هايي از مصاحبه؛ و در نهايت، بحث استناد قـضايي            اصالح، سانسور و جلوگيري از پخش قسمت      
البته ضمانت اجراي برخورداري از كليه اين حقوق،        . تجمله اين حقوق اس     به محتواي مصاحبه از   

  . است»شونده حق اعالم حقوق مصاحبه«
اي، در    ها و نواقصي كه از نظر قانوني و همچنين از نظر رويه عملي رسـانه                رود، خأل   انتظار مي 

ي زمان، پايبنـد   اي و هم هاي عمومي وجود دارد با وضع قوانين خاص ناظر بر عملكرد رسانه           رسانه
  .اي، تا حدود زيادي كاهش يابد ها به موازين ديني و اخالق حرفه عملي ارباب رسانه

  
 آزادي مصاحبه، احقاق حق، استناد قضايي، حـريم خـصوصي، مالكيـت معنـوي،          :كليد واژه 

 شونده مصاحبه

                                                      
و عـضو شـوراي علمـي گـروه فقـه و حقـوق       ) س( استاديار دانشگاه حضرت معـصومه  شناسي حقوق، جزا و جرمدكتراي   *

                                                            Email:heydarilaw@gmail.com )ع(ارتباطات پژوهشكده باقرالعلوم 
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  مقدمه

ز ايكي  .  بسيار متنوع است   ،گيرند  كار مي ه   نقش خود ب   يها براي ايفا    ابزارهايي كه رسانه  
 . اسـتفاده از روش مـصاحبه اسـت   ،هاي همگـاني  ترين ابزارهاي مورد استفاده رسانه      مهم
 بـه جنبـه     ،ها از جنبه فني صرف      كاركرد رسانه  ،  واقع با ورود مصاحبه به عرصه رسانه       در

  .پسندي تبديل شده است  كنندگي و عامه سرگرم
ه براي نشر اطالعـات  آوري مواد اولي پرسش از ديگران به منظور جمع«مصاحبه را به    

  .)9  ص،1385  ترجمه فكورپور،،2 و هيكس1آدامز(اند  تعريف كرده» ها و نقل قول
 ،نظـر اسـت    اي مد   در فضاي رسانه  درباره مصاحبه    تعريف فوق    شايان ذكر است كه   

 ،بنـابراين . ، ولو به صورت چهره به چهره       نه مطلق پرسش از ديگران براي نشر اطالعات       
رود كه نماينـده آن يعنـي         اي، رسانه ركن اساسي مصاحبه به شمار مي        مصاحبه رسانه  در

. پـردازد  نظر مـي  پرسشگري از افراد مورد به   براي انتشار در رسانه      ،خبرنگار و گزارشگر  
گـر     مـصاحبه  ،اي دو طرف اصلي دارد كـه يـك طـرف آن            ، مصاحبه رسانه  ه اين ترتيب  ب
  .شونده است  مصاحبه،و طرف ديگر آن) خبرنگار(

هاي مطبوعاتي در قالب كنفـرانس خبـري از         از مصاحبه : صاحبه اقسام مختلفي دارد   م
شـونده فـردي     ها و مؤسسات دولتي و عمومي كـه مـصاحبه           سوي سخنگويان وزارتخانه  

غلـب  ا رفتن در خيابـان و        هاي سيار از افرادي كه در حال راه         اي است، تا مصاحبه     حرفه
آوري   خبرنگاران از اعمـال و گفتـار افـراد جمـع          هايي كه      گزارش  يا اي هستند   حرفه غير
البته آنچه محور يك مصاحبه است،      . شوند  كنند، همگي در قالب مصاحبه شناخته مي        مي

 از جانـب هاي وي است كه يـا      نه صرف رفتار يا عمل يك شخص، بلكه سخنان و گفته          
ه با تصوير   شونده به تنهايي يا همرا     خبرنگار مطبوعاتي مكتوب شده و يا صداي مصاحبه       

هر چند حق دسترسي آزاد به اطالعات از حقوق اساسي افـراد بـه    . شده است وي ضبط   
ها نقشي اساسي در تأمين ايـن حـق دارنـد و بخـش                 و مطبوعات و رسانه    رود  ميشمار  
آيد، نبايد از ياد برد كه در هـر           دست مي ه  ها ب   اي از اطالعات هم در قالب مصاحبه        عمده

، از حقـوقي    )شـونده   مـصاحبه (گيـرد     ش خبرنگاران قرار مي   حال شخصي كه مورد پرس    
 موجبات اطمينان خاطر مـصاحبه شـوندگان را         آنبرخوردار است كه حمايت و تضمين       

                                                      
1. Adams       2. Hiks 
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هـاي    كيفيـت برنامـه  ي و ضمن ترغيب آنان به انجام مصاحبه، اسباب ارتقا     كند  ميفراهم  
جملـه حـق     حقـوقي از  . آورد  اي و تسهيل نيل به اهداف مورد نظـر را فـراهم مـي               رسانه

 محتـواي  مـستند نبـودن  آزادي مصاحبه، حق مالكيت فكري، حـق حـريم خـصوصي و            
 بـه عنـوان   ،ترين حقوقي است كـه در ايـن مقالـه       جمله مهم  ازبه لحاظ قضايي،    مصاحبه  

  .حقوق مصاحبه شونده مورد بررسي قرار گرفته است
 ايـران كـه بـر    هـاي جمهـوري اسـالمي    حفظ حقوق مصاحبه شونده بويژه در رسانه   

 از ،كننـد  هاي ديني و در چـارچوب مـوازين اسـالمي فعاليـت مـي          مبناي اصول و آموزه   
  .اي برخوردار است اهميت ويژه

 قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران لـزوم حركـت مطبوعـات بـر مبنـاي                    24اصل  
 هاي ديني و در چارچوب موازين اسالمي را بـه ايـن صـورت مـورد تأكيـد قـرار داده             آموزه
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسالم يـا حقـوق                 «: است

مقـرر كـرده   ) سـيما  و صـدا ( قانون اساسي نيز در مورد رسانه ملي        175اصل  » ...عمومي باشد   
سيماي جمهوري اسالمي ايران، آزادي بيان و نشر افكار بـا رعايـت مـوازين       و  در صدا «: است

  ).قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران(» .ح كشور بايد تأمين گردداسالمي و مصال
مشي كلي و اصـول    قانون خط 5جمله اهداف و كاركردهاي رسانه ملي كه در ماده           از
 مجلـس   17/4/1361 مـصوب    ،سيماي جمهوري اسالمي ايـران     و هاي سازمان صدا    برنامه

ه مثابه يك دانشگاه عمومي بـه  سيما بايد ب و صدا«: شوراي اسالمي بيان شده اين است كه   
هـاي گونـاگون مكتبـي، سياسـي، اجتمـاعي،           گسترش آگاهي و رشـد جامعـه در زمينـه         

  ».فرهنگي، اقتصادي و نظامي كمك نمايد
 قانون الحاق يك مـاده و دو        ،23/3/1388 همچنين مجلس شوراي اسالمي در تاريخ     

 را  1362 مصوب   ،مي ايران سيماي جمهوري اسال   و تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا     
 آمـده   ، الحاقي اين قانون كه به قانون احقاق حق شهرت يافتـه           30در ماده   . دكرتصويب  

اعم از خبري، گزارشـي، توليـدي، در        ( هاي پخش شده سازمان    چنانچه در برنامه  «: است
المللـي    بـين هاي محلي، سراسري و از شبكه) ـ تصويري و نمايشي هاي مختلف بياني    قالب
 مطـالبي مـشتمل بـر تـوهين، افتـرا، يـا          ،هاي صادره از سوي آن سازمان      ا در اطالعيه  و ي 

باشد و يـا بـه هـر نحـوي          ) اعم از حقيقي يا حقوقي    ( خالف واقع نسبت به هر شخص     
   .»... اظهارات اشخاص تحريف گردد، مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد
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سـيما، رسـيدگي بـه اخـتالف در      و مراحل مورد اشاره، اعتراض كتبي به سازمان صدا     
سيما و در نهايت رسيدگي در يك شعبه دادگـاه خـاص    و شوراي نظارت بر سازمان صدا   

 براي پاسخگويي و دفـاع از خـود در برابـر            ،حق اجازه به ذي  ،  است و نحوه احقاق حق    
 ايـن مـاده بـر حـق         2 البتـه در تبـصره       ؛هايي است كه به وي داده شـده        اهانت يا نسبت  

  .كيد شده استأ مستقيم شاكي نسبت به جنبه كيفري در دادگاه صالح نيز تپيگيري
ن ابديهي است نيل بـه ايـن اهـداف واال در سـايه رعايـت حقـوق تابعـان و مرتبطـ                     

 در رويكرد و رويـه عملـي        هاجمله مصاحبه شوندگان و رفع نواقص و ايراد         از ،ها  رسانه
 امر بـه نوبـه خـود در گـرو شـناخت و           يابد كه اين    تحقق مي  بويژه رسانه ملي     ،ها  رسانه

بر اين اساس هدف مقاله     . درك صحيح حقوق افراد ياد شده و جوانب مختلف آن است          
شوندگان با تكيه بر مستندات قانوني و همچنـين         حاضر معرفي و تشريح حقوق مصاحبه     

  .تبيين اهميت و ضرورت رعايت آنها براي متوليان رسانه است

  هآزادي در انجام مصاحب. 1

ترين حقوق و بلكه اولين حقي كـه مـصاحبه شـونده بايـد از آن برخـوردار        يكي از مهم  
حـق آزادي عقيـده كـه    .  مصاحبه استشركت يا شركت نكردن در  باشد، حق آزادي در     

 اعالميه حقوق بشربه آن اختصاص دارد، داراي يك جنبه ايجـابي و يـك جنبـه           19ماده  
فـردي را از بيـان و گفـتن نظـرات، اعتقـادات و      تـوان   ين معنا كه نه ميبه ا . سلبي است 

توان وي را به گفتن مطالبي كه خود تمايلي به بيان           و نه مي   كردمكنونات قلبي خود منع     
 خبرنگاران و كساني كه قصد مصاحبه بـا افـراد مـورد             ،بنابراين. وادار ساخت  ندارد   هاآن

  .وادار كنندم مصاحبه اجبار يا اكراه به انجابه نظر را دارند، نبايد افراد را 
آزادي افراد در انجام مصاحبه، با اعـالم رضـايت فـرد بـه انجـام مـصاحبه تـضمين                    

كننده در ابتداي گفتگو بايد به طرف اعالم كند كـه ايـن            فرد مصاحبه  از اين رو،  . شود  مي
شود ممكن است در مطبوعات چـاپ يـا    گفتگو يك مصاحبه است و مطالبي كه بيان مي      

   .)136، ص 1387آبادي،  علي(ويزيون پخش شوند در راديو و تل
فلسفه چنـين حقـي   . دكربه وي اعالم را پس از پايان مصاحبه نيز بايد ختم مصاحبه         

 و بـرد  مـي كار ه دقت و توجه كلمات و عبارات را ب آن است كه فرد در زمان مصاحبه با    
 و گيـرد  مـي نظـر   آثار و تبعات احتمـالي مترتـب بـر آن را در         كهدهد    حركاتي انجام مي  
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د، در حالي كه قبل يا بعـد از مـصاحبه ممكـن اسـت شـخص         كن  متناسب با آن اقدام مي    
 سخن به   ي يا از موضوعات فرعي ديگر     كندجزئيات بيشتري را در مورد موضوع مطرح        

 علـم وي بـه اينكـه در حـال     ؛ميان آورد كه آثار حقوقي يا اجتماعي بر آن مترتب باشـد     
دهـد     قرار مي  )1(ست، گفتار و كردار وي را مشمول قاعده الزام        مصاحبه با يك خبرنگار ا    

كننده بدون اعالم يـا    ملزم به آن خواهد بود در حالي كه اگر مصاحبه ،كه در حد متعارف   
شـونده    از مصاحبه  هايي  پرسشبا اعالم اينكه مصاحبه است، قبل يا بعد از زمان مصاحبه            

عي اغفال، اغـوا و اغـرا بـه جهـل اسـت و              د، نو كن يا فيلمبرداري و عكسبرداري      ،بپرسد
 بـراي . كننـده خواهـد بـود      دنبال دارد، بر عهده مـصاحبه     ه  مسئوليت آثاري كه مصاحبه ب    

دهـد   اي انجام مي  با يك كارشناس بازرگاني مصاحبه، خبرنگار يك روزنامه تجاري  ،مثال
هـا و     بـين آن است كـه دور      ظاهر امر  ؛  گويد خسته نباشيد    و پس از نيم ساعت به وي مي       

از كارشناس   خصوصي   يخبرنگار سؤال شود اما پس از آن        ميآوري    تجهيزات ديگر جمع  
صحبت خصوصي است، مطالبي مبني    مصاحبه تمام شده و      تصور اينكه    پرسد و او به     مي

كنـد    بيـان مـي  ،دهكراي استفاده   ممنوعه  از ماده،بر اينكه شركت سازنده مواد غذايي الف     
 و خبرنگـار  كنـد  مـي هـا را ضـبط     صـحبت ،همراهـان خبرنگـار   يكـي از  در همين حال 

 چند ميليـوني بـه صـاحب شـركت        ي و ضرر  كند  مي چاپ     نوار را در روزنامه    محتويات
 از باب سبب اقـوي      ، خبرنگار و مدير مسئول روزنامه     ،در اين صورت  . كند  الف وارد مي  

  .هستنداز مباشر مسئول خسارت وارده بر شركت الف 
شونده و با سـماجت خبرنگـار تهيـه           ميل مصاحبه  بر خالف  كه    نيز راصرابا  مصاحبه  

 »هاي كمينـي   مصاحبه«. آيد  شمار مي ه   نوعي محدود كردن حق آزادي مصاحبه ب       ،شود  مي
شونده، وي را به صورت   كه در آنها خبرنگار بدون اجازه و هماهنگي با شخص مصاحبه          

گر از مواردي است كه حق آزادي       هم نمونه دي  دهد،    ناگهاني در شرايط مصاحبه قرار مي     
هـا در ايـن اسـت كـه      ايـراد ايـن گونـه مـصاحبه    . دكن در انجام مصاحبه را مخدوش مي     

 به آشكار شدن تقـصير وي       اغلبغافلگير شدن شخصي كه كمين براي او گذاشته شده،          
اي براي برخـورد بـا اصـحاب     شونده تجربه د، بويژه در مواردي كه مصاحبه شو  منتهي مي 

توانـد    هاي خبرنگـار سـمج، مـي         و پرسش   دارد و تالش او براي فرار از مصاحبه       رسانه ن 
اي قرار     كسي كه موضوع گزارش رسانه     ،از همين رو  . دكنتصويري مقصرانه از وي ارائه      

 نكنند حق دارند يا اصالً مصاحبه       ـ قانوني هاي غير    حتي افراد مظنون به فعاليت     ـ گيرد  مي
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حريم خصوصي؛   (دناي به سؤاالت خبرنگاران بده      شدههاي حساب      پاسخ كم  دستو يا   
   ).24، ص 2006، 1تنظيم نظارت و رهگيري ارتباطات

اهميت در آن   مواردي است كه جلب رضايت افراد       ديگر  مقوله دوربين مخفي نيز از      
بـه  «: دارد  در اين زمينه مقرر مي )2( طرح حمايت از حريم خصوصي     54ماده  . كند پيدا مي 

 پـس   ،شـود   هاي مخفي استفاده مي     از دوربين  ،ي تهيه يك برنامه سرگرمي    هنگامي كه برا  
هـاي مـورد نظـر بايـد پـيش از پخـش، رضـايت افـرادي كـه موضـوع                       ضبط صحنه  از

در صـورت عـدم رضـايت، پخـش         .  جهت پخش اخذ شـود     ،اند  گرفته فيلمبرداري قرار 
  ».باشد مطالب مذكور ممنوع مي

نيـز بايـد مـورد توجـه قـرار          » بقائاً«بلكه  » حدوثاً«حق آزادي در انجام مصاحبه نه تنها        
به اين معنا كه ممكن است فردي در ابتدا حاضر به انجام مصاحبه باشد اما در اثنـاي                  . گيرد

جمله احساساتي شدن، غلبه اضطراب، پي بردن به اينكـه مـصاحبه              مصاحبه به هر دليلي از    
امه مصاحبه، انـصراف و بـه آن خاتمـه    تصميم بگيرد كه از اد... دامي براي او بوده است و    

در چنين حالتي نيز نبايد با اين توجيه كه ابتدا به انجام مصاحبه رضـايت داده اسـت،           . دهد
وي را مجبور به ادامه مصاحبه كرد حتي در مورد مدت زماني كه پيش از اعالم نارضـايتي                  

  .وي داده شودوي، مصاحبه انجام گرفته نيز بايد حق جلوگيري از پخش آن قسمت به 
 از افـرادي    هاي عمومي داخلي    است رسانه  در مواردي ديده شده      ،از بعد رفتار عملي   

اي كه تخلـف    رانندهمانند ـكه شايد به نوعي در معرض قضاوت منفي مخاطبان هستند  
اي كه ضوابط بهداشتي را رعايت نكـرده و بـويژه              يا صاحب مغازه   مرتكب شده اي    جاده

 قبل يا بعد از مسابقه كه در حالت عصبانيت تمـايلي بـه              ، مربيان بعضي از ورزشكاران و   
يـا حتـي    كننـد     مي تصويربرداري   ، با اصرار و سماجت خبرنگاران     ـانجام مصاحبه ندارند  

 نشان دادن صـدا و تـصوير فـرد مـورد نظـر اعـالم                با وجود  ،خبرنگار در گزارش خود   
رد مبنـي بـر اينكـه فـيلم      صـحبت فـ  گاهي!  حاضر به انجام مصاحبه نشدويكند كه    مي

له نـوعي ذهنيـت   ئو خود اين مـس ! شود نگيريد يا اين قسمت را قطع كنيد هم پخش مي       
 نوعي محكـوم كـردن    واقع   كند كه در    منفي در مخاطب نسبت به فرد مورد نظر ايجاد مي         

  . دن به انجام مصاحبه ندارتمايليدي است كه افرابدون محاكمه 

                                                      
1. privacy; regulating surveillance and the interception of communications 
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شـونده حتـي امكـان       دي بيشتر اسـت كـه مـصاحبه       در موار هايي    چنين مصاحبه قبح  
در اين موارد هر چند مصاحبه      .  انجام مصاحبه را نيز ندارد     نارضايتي از مخالفت و اعالم    

 خبـري از حـوادث و   به صورت گزارشـي حتي يا در قالب گفت و شنود صورت نگيرد  
از حالـت   تـصويربرداري   .  عملي غير اخالقي اسـت     باشد،ع ناگوار طبيعي يا انساني      يوقا

 ناله و شيون بستگان متـوفي يـا مجـروح يـك             هاي  يا صحنه ...  مصدومان زلزله، سيل و   
 او و از   كننـد   مـي  را تا دم در اورژانس نيز تعقيب         اوحادثه رانندگي كه گاهي خبرنگاران      

همچنين . گيرد  غلب بدون رضايت آن اشخاص صورت مي      ا...  گيرند و   فيلم و عكس مي   
ر از شخـصي كـه كمـك مـالي بـه وي شـده يـا تحـت تكفـل            تصويربرداري و تهيه خب   

 يا بيماران خاص كه تحت درمان قرار دارند بايد بـا اطمينـان   ،مؤسسات خيريه قرار دارد   
) 2001( 1مريكـا ا در   »ديدگان  مركز ملي بزه  «از رضايت باطني صورت گيرد از همين رو،         

  :مند باشند ز اين حقوق بهرهها بايد ا  در هنگام مواجهه با رسانهكرده است كه آنانمقرر 
  اي انجام ندهند؛ اصالً مصاحبه. 1
 ند؛كنرا از مصاحبه حذف كودكان . 2

 يا سؤاالتي كه ارتباطي     شود،  مياز پاسخگويي به سؤاالتي كه موجب ناراحتي آنها         . 3
  خودداري كنند؛،با موضوع ندارد

 ؛كننداست  اصالح آن را درخو،اگر اطالعات نادرستي از آنها گزارش شد. 4

 هاي موهن از متن گزارش حذف شوند؛ د تصاوير يا فيلمناز رسانه بخواه. 5

بـدون  آنان نيز اي   مصاحبه روزنامه و بدون پخش تصاوير     نمصاحبه تلويزيوني آنا  . 6
 . عكسبرداري صورت پذيرد

له بويژه در مورد اطفال و كساني كه رضايت آنـان از نظـر حقـوقي نـامعتبر                  ئاين مس 
 مـصاحبه و تهيـه گـزارش از كودكـان بـي سـواد،            ،بنـابراين . كنـد   يت پيدا مي  است، اهم 

كودكاني كه از لحاظ بهداشتي در وضعيت مناسبي قـرار ندارنـد، اطفـالي كـه در كـانون             
برند، معلوالن ذهني يا اطفال بدون سرپرست كه در يتيم خانه             سر مي ه  اصالح و تربيت ب   

زيـرا  . رضايت اوليا و سرپرستان آنها صورت گيـرد        بايد با     حتماً...  شوند و   نگهداري مي 
هـاي     اين اطفال از آثاري كه انجام مصاحبه و پخش صدا و تصوير آنان در رسـانه                 اغلب

                                                      
1. National victims center 
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 انجـام مـصاحبه     از رضـايت ايـن افـراد        ،دنبال دارد، آگاهي ندارند و بنابراين     ه  عمومي ب 
بـه  انگلستان   »1وصيمجموعه قواعد انصاف و حريم خص     « 28بند  . شود  مي  كالعدم تلقي   

 ، شرايط نامساعد روحي تمايل بـه مـصاحبه ندارنـد   به دليل  حمايت از افرادي كه      منظور
نبايد آنهايي را كه در وضعيت اضطراب و فـشار روانـي قـرار دارنـد،             «: ده است كرمقرر  

 ضـمن اينكـه حـق    ، ايـن قواعـد  29در بنـد  » ... براي مصاحبه تحت فـشار قـرار دهنـد       
 به رسميت شناخته شـده بـه        ،خاتمه مصاحبه در هر زماني كه بخواهد      شونده به    مصاحبه

شـونده بايـد پـيش از     كه مـصاحبه  است  نكته جالب و حائز اهميتي اشاره شده و آن اين    
قربـاني يـا   « :ين شرح اسـت به امتن اين ماده . دشوشروع مصاحبه از اين حق خود آگاه     

رداري خاتمه دهد   به يا جلسه عكس   زده حق دارد هر زماني كه بخواهد به مصاحب          مصيبت
  » .و بايد پيش از تشكيل جلسه مصاحبه يا تصويربرداري از اين حق خود مطلع شود

شـونده   گـر بـه مـصاحبه       لزوم اعالم داشتن حق انصراف كه بايـد از سـوي مـصاحبه            
 شود، چيزي متفاوت از اصل حق انصراف و براي تضمين هر چه بيشتر حقوق               يادآوري
حـق  «عالوه بر اصـل     » اعالم داشتن حق سكوت   «است و درست همانند     شونده   مصاحبه

 بـه  ، است كه امروزه در بسياري از قوانين آيين دادرسي كشورهاي جهـان          »سكوت متهم 
آشـوري،  (عنوان تكليفي نه فقط براي قاضي تحقيق بلكه براي پليس منظور شده اسـت               

   .)105  ص،1386
 اسـت كـه     دليـل  ايـن    بـه شـونده، بيـشتر      لزوم اعالم داشتن حق انصراف به مصاحبه      

 ، اطالعـي   دادن منـصرف شـوند      تواننـد از مـصاحبه       از اينكه مـي    ،بسياري از افراد عادي   
 »2اي هرالـد و ويكلـي تـايمز    هـاي حرفـه     مشي  اصول و خط  « در بند    رو همين   از. ندارند

حـوادث واجـد ارزش خبـري      شهروندان معمولي كه در   «: آمده است ) 219، ص   2007(
نگاري آگاه نيستند و اين ناآگاهي آنان نبايـد مـورد سـوء      شوند، از رويه روزنامه      مي وارد

  .»استفاده قرار گيرد
پي سـي سـي،      (3همچنين در مجموعه قوانين كميسيون شكايت از مطبوعات انگلستان        

مقرر شده است كه در موضوعاتي كه با رفاه و آسايش كودكان سـر و كـار                 ) 2، ص   2007
                                                      
1. code of fairness and privacy 

2. Professional practice policy of Herald and Weekly Times (PCC) 

3. the press complaints code of practice 
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 سال مصاحبه كنند يا از آنان عكس بگيرنـد، مگـر            16ن نبايد با كودكان زير      دارد، خبرنگارا 
  . در حضور يا با اجازه يكي از والدين يا فرد بزرگسالي كه مسئول نگهداري كودكان است

مـصاحبه و تهيـه فـيلم يـا عكـس از            نيـز    طرح حمايت از حريم خصوصي       51 ماده
هاي   تصويربرداري رسانه  فيلمبرداري يا « :ده است كركودكان را مد نظر قرار داده و اعالم         

آنها بدون اجـازه ولـي يـا           سال و مجانين و انتشار يا پخش       18همگاني از افراد كمتر از      
 .»قيم آنان ممنوع است

 ، تهيـه گـزارش از آنـان   بااشخاص نداشتن  صرف موافقت يا مخالفت    ،ين ترتيب به ا 
اي باشـد كـه       م مصاحبه بايد به گونه    كند، بلكه انجا    شونده را تضمين نمي    حقوق مصاحبه 

موضوعي كـه خبرنگـاران     . دكن اقدام   اين كار شونده با آگاهي كامل و آمادگي به         مصاحبه
  .نامند مي» موافقت آگاهانه«اي آن را  حرفه

 اعالميه جهـاني  19 عنوان آزادي بيان در ماده      با حق آزادي مصاحبه     ،از جنبه حقوقي  
 ميثـاق   19 مـاده    2يـت قـرار گرفتـه و در بنـد            مـورد حما   1948 مـصوب    ،حقوق بـشر  

هر كـس حـق آزادي بيـان       «:  آمده است  1966المللي حقوق مدني و سياسي مصوب         بين
 ،اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطالعـات و افكـار از هـر قبيـل       . دارد

 يا چاپ يا به صـورت هنـري   شفاهي يا كتبي   خواه به صورت     ،بدون توجه به سرحدات   
  .)462، ص 1383پور،  مهر(» استبه هر وسيله ديگر به انتخاب خود يا 

جـسمي  ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز اعمال هر گونه شـكنجه    38اصل  
 ،تواند در قالب مـصاحبه صـورت گيـرد    كه ميرا » كسب اطالع«براي اقرار يا   ) يا روحي 

 578يـين دادرسـي كيفـري و         قانون آ  129مواد  . ده است كرممنوع و مستحق كيفر اعالم      
بـراي اخـذ اقـرار و سـؤاالت         را  » مـتهم «بـدني    قانون مجازات اسالمي نيز اذيت و آزار      

ي از مـتهم  ي اين مواد كلي كه ناظر به بازجو اند اما   كردهتلقيني و اغفال متهم ممنوع اعالم       
يـا  در مقابـل اصـرار   را تواند حق آزادي افراد عـادي    مقامات قضايي است، نمي از سوي 

  . دكناغفال خبرنگاران براي انجام مصاحبه تضمين 
هر شخـصي   : ده است كرمقرر   )3(»قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات      « 21ماده  

منـافع   واقعـي دربـاره او بـه    اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطالعات غيـر 
كور را تكـذيب كنـد   مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطالعات مذ  

 ليت مـدني جبـران  ئوتوضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعـد عمـومي مـس    يا
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گيرنده حق آزادي در انجام    در بر اما اين ماده نيز      .هاي وارد شده را مطالبه نمايد       خسارت
 حق تكذيب يا توضيح پس از انتشار اطالعات غير واقعي درباره            مصاحبه نيست و صرفاً   

  .بيني كرده است شخص را پيشيك 

  مالكيت فكري. 2

 كمتر مورد توجه قـرار      ،افزون آن   اهميت روز  با وجود شونده كه    از ديگر حقوق مصاحبه   
هـر چنـد   . شونده اسـت  گيرد، حقوق مادي و معنوي ناشي از مالكيت فكري مصاحبه          مي

علـق بـه     يك كـار هنـري و مت       هعمدبه طور    خبرنگار يا گزارشگر     از سوي تهيه مصاحبه   
شـونده بـراي     اين نكته را نبايد از ياد برد كه گاهي مـصاحبه شود، ميكننده تلقي    مصاحبه

هـا    مـدت ـگيـرد    هاي علمي كه با اعالم قبلي صورت مي  بويژه مصاحبهـانجام مصاحبه  
احتـرام  «كند كه به موجب قاعـده فقهـي            پژوهش و تهيه مطالب مي     ، مطالعه صرفوقت  

و بر مطـالبي كـه در       اد و مالكيت    وليت وي بايد محترم شمرده ش     ، كار و فعا   »عمل مؤمن 
قاعده كلي كه متخصـصان مالكيـت       .  مورد حمايت قرار گيرد    ،كند حين مصاحبه بيان مي   

بـرداري داشـته    هر چيـزي كـه ارزش كپـي   «: ن است كهايكنند    فكري بر آن پافشاري مي    
  .)224، ص 1386 بيگي،  ترجمه هاشم،1جاكوب(» باشد، ارزش حمايت نيز دارد

شونده در حين مصاحبه مطالبي را بيان كنـد كـه             ممكن است مصاحبه   ،از سوي ديگر  
 چنين مطالبي در   چاپ آن    ببرد يا به داليلي   پي به نادرست بودن آن      يا در پايان،    در ادامه   

در . هاي ديداري و شنيداري را به مصلحت خـود ندانـد    از رسانههامطبوعات يا پخش آن  
هـايي از     رد بايد به وي حق داده شود كه خواستار حذف يا سانسور بخـش              موا اين گونه 
توان صرفاً بـه ايـن        نميبنابراين   . و يا تغيير دهد    كند آنها را اصالح     خود شود و  مصاحبه  

هـاي داراي ارزش را ناديـده         نيـستند، حقـوق صـاحبان گفتـه       » مكتوب«دليل كه مطالب    
  .گرفت

تحت عنوان مالكيت ادبي و مالكيت صـنعتي         داراي دو شاخه اصلي      ،مالكيت معنوي 
آورنـده نـسبت بـه پديـده           دو گونه حق براي پديد     ، مالكيت فكري  ،طور كلي ه  است و ب  

  :كند فكري ايجاد مي

                                                      
1. Yakub 
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حق مادي كه به پديدآورنده، حق انحصاري اسـتفاده از منـافع اقتـصادي اثـر را در        ـ 
  . نقل و انتقال است همانند ساير حقوق قابل،اين حق. كند مدت معيني اعطا مي

 حق افشاي آن اثر، حق حرمت نـام و          ـ بويژه اثر ادبي  ـ  حق معنوي كه به دارنده اثر     ـ  
كنـد    عنوان پديدآورنده، حق تماميت اثر، حق عدول و حق دسترسي به اثر را اعطـا مـي                

قابـل    دائمـي و غيـر     ،اين حـق  ) 62  ص ،1387نيا،     حكمت  و 124  ص ،1350صفايي،  (
» اثر ادبي، هنـري و علمـي    «هاي علمي يا خبري يك        مصاحبهرتي كه    در صو  انتقال است 

 مالكيـت معنـوي   تهيه شـوند، هاي راديويي و تلويزيوني    يا در قالب برنامه    روندبه شمار   
سـيس سـازمان جهـاني      أ كنوانـسيون ت   2 مـاده    8در بند   . گيرد   مورد حمايت قرار مي    هاآن

 :ق مرتبط با موارد زير خواهد بودمالكيت معنوي شامل حقو: مالكيت معنوي آمده است

  ـ آثار ادبي، هنري و علمي
امـاني،  (هـاي راديـويي     برنامـه  وهاي هنرمندان بازيگر، صداي ضـبط شـده    نمايشـ  
 )181  ص،1383

شـونده حـق      حق مادي ناشي از مالكيت فكري نـه تنهـا بـه مـصاحبه              ،ين ترتيب به ا 
برداري مصاحبه كه در يـك         از كپي  تواند  دهد، بلكه او مي     فروش محتواي مصاحبه را مي    
تواند حـق خـود    همچنين مي. ضبط شده جلوگيري كند...  نوار، سي دي، دي وي دي و 

حق معنوي ناشـي از ايـن   . دكن به ديگري منتقل ، شرط ضمنييارا در قالب يك قرارداد     
 دهد كه مصاحبه با نـام او و منتـسب بـه او              شونده اين حق را مي     مالكيت نيز به مصاحبه   

يـا  كنـد  هايي از آن را اصـالح   د يا بخشكنباشد، بتواند از آنچه در مصاحبه گفته عدول       
 به گوينده آن تعلق دارد، حتي      ،در حقوق انگلستان نيز صحبتي كه ضبط شده       . تغيير دهد 

كنـد، در   البته هنگامي كه كسي بـا مـصاحبه موافقـت مـي    . اگر مصاحبه پخش شده باشد    
امـا اگـر    اسـت   هايش نيز موافقـت كـرده          و انتشار گفته    با ضبط  ،حقيقت به طور ضمني   

 شـود  ممكن است نقض قانون كپي رايت محـسوب          ،رضايت خود را اعالم نكرده باشد     
كـشورهاي غربـي، فـروش        در .)253، ص   1385  و هـيكس، ترجمـه فكورپـور،       آدامز(

 زمـاني كـه نلـسون       نيز  ، حتي در افريقاي جنوبي      شود  شمرده نمي  امري غريب    ،مصاحبه
حقوقـدانان  ) 267 همـان، ص  (اش را فروخت       مصاحبه ، به تروريسم محكوم شد    1دالنما

                                                      
1. Nelson Mandella 
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هـاي خودشـان     مالك حرف را   افراد   كه) رايت   كپي(حق نشر   انگليسي با استناد به قانون      
 ،اي كه بر محور پول اسـتوار اسـت          در جامعه را  هاي اختصاصي     ، فروش مصاحبه  داند  مي

  .)264 ص ان،هم (شمرند يامري كامالً منطقي م
شونده از حقوق مندرج در قـانون حمايـت          از جنبه حقوق داخلي، اينكه آيا مصاحبه      

.  مورد ترديـد اسـت  ،شود يا نه     برخوردار مي  1348فنان و هنرمندان مصوب     صن م ،مؤلفان
 كـرده   مورد حمايت ايـن قـانون را احـصا   ياد شده، دوازده مورد از اثرهاي   قانون   2ماده  
اثر سـمعي و بـصري بـه منظـور          «:  آمده است  اين ماده  3در بند    آن   اي از   نمونه كه   است

ا پرده سينما يا پخش از راديو يا تلويزيون كه به هر ترتيـب              يهاي نمايش     اجرا در صحنه  
به اعتقـاد صـاحبنظران، خالقيـت و اصـالت،     . »و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد      

   .)372 ، ص1386محمدي، (لف بودن است ؤشرط اصلي اثبات م
كننـده، فيلمبـردار،      مـصاحبه  ، افراد ديگري ازجملـه خبرنگـار      ،در انجام يك مصاحبه   

دو شـرط خالقيـت و اصـالت، در مـورد كـسي كـه              . نيز دخالـت دارنـد    ...  و   صدابردار
كند مورد ترديد نيست، امـا در مـورد سـاير اشـخاص و                در مصاحبه بيان مي   را  سخناني  

صورت اشتراكي است يـا  ه رخوردار هستند و اين حق ب     نيز از حق مؤلف ب     ناينكه آيا آنا  
از مابين و نيـز احـراز شـرايط منـدرج در قـانون حمايـت              مستقل، بستگي به قرارداد في    

  . دارد1348فنان و هنرمندان مصوب صنحقوق مؤلفان، م
از  قانون حمايـت  2 مندرج در ماده »اثر«بعضي از حقوقدانان با اين استدالل كه واژه         

 اگـر اين باورند كه   نه حصري، بر، جنبه تمثيلي دارد،ان، مصنفان و هنرمندان لفؤحقوق م 
 گفت و شـنود در  مانندطور شفاهي ارائه شده باشد،    ه   از طريق بيان با لفظ و ب       ،اثر ذهني 

] مانند مصاحبه با خبرنگـار [محافل درسي، اپرا، خطبه و سخنراني در مجالس و امثال آن   
  اسـت  ياد شده ابداع فكري باشد، جزء آثار قابل حمايت قانون         ه توأم با ابتكار و      كچنان  

   .)103ص  ،1386امامي، (
، حـق  1988 مـصوب  »1كپي رايت طراحي و ثبت اختراع«در حقوق انگلستان، قانون   

 غلـب در ا انتشار سخنراني و مصاحبه را به محض ضبط شدن سخنان، به مالـك آن كـه                 
محمـدي،    ترجمـه ملـك    ،3سـاندرز   و 2كـري ( دهد  گوينده سخنان است انتقال مي     موارد،

                                                      
1. copyright, designs and patents act        2. Kari       3. Sanderz 
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 ي سياستمدار ، مثال براي در رويه قضايي آن كشور نيز، در مواردي كه           .)105ص   ،1386
 ضبط و سـپس كلمـه       ينگار   روزنامه راسخنان  اين  در يك مهماني سخناني ايراد كرده و        

  .)154ص  همان،(، حق مؤلف شناخته شده است كرده استبه كلمه در روزنامه چاپ 

  حفظ حريم خصوصي. 3

شـوندگان كـه از اهميـت و حـساسيت           حقـوق مـصاحبه   مربوط بـه    يكي ديگر از موارد     
اي برخوردار است، حريم خصوصي آنان اسـت كـه خبرنگـاران و گزارشـگران در                  ويژه

 حـريم خـصوصي     ض و از هـر گونـه نقـ        هنـد نظـر قـرار د     زمان تهيه مصاحبه بايد مـد     
ب مقررات كلي مندرج در اعالميه جهـاني حقـوق       به موج . ندكنشوندگان پرهيز    مصاحبه

 نقض حريم   برابر اشخاص حق دارند در      ،المللي حقوق مدني و سياسي      بشر و ميثاق بين   
المللـي اخـالق    اصـل شـشم از اصـول بـين     .  مورد حمايت قـرار گيرنـد       خود  خصوصي

ورد اي در خبرنگاري نيز احترام به اسـرار محرمانـه و حيثيـت انـساني افـراد را مـ                     حرفه
  .)77، ص 1374  ترجمه صفوي،،1نورد نسترنگ(اهتمام قرار داده است 

 ) جـي .يـو . ان(  انگلستان»2نگاران  اتحاديه ملي روزنامه  « مجموعه قوانين    3ماده  ) 1(بند  
هر فردي حـق  «: ده استكر به صراحت اعالم )2، ص 2007كميته شكايات مطبوعات،    (

كـه شـامل   را ديگران  و روابط خود بادارد شأن زندگي خصوصي و خانوادگي، سالمت        
اي اگر بدون رضايت فردي به حريم         هر نشريه . دكن حفظ   ،ارتباطات ديجيتالي نيز هست   

 » .خصوصي او تعدي كند بايد پاسخگو باشد

اي از اهميـت برخـوردار اسـت كـه حتـي در               حمايت از حريم خصوصي از درجـه      
العـات مربـوط بـه حـريم خـصوصي       نيز اط»قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات   «

قـانون آمـده    اين   14 در ماده ، چنان كه    استثنائات دسترسي به اطالعات دانسته شده      جزء
چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا            « :است

در زمره اطالعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط بـه حـريم خـصوصي تحـصيل شـده                   
  ».ترسي بايد رد شوداست، درخواست دس

هـاي عمـومي اهميـت     شوندگان در رسانه آنچه در بحث از حريم خصوصي مصاحبه    

                                                      
1. Nord Nastarang        2. National United Jornalists (NUJ) 
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انجـام مـصاحبه   از  ، اينكه در اصلبا وجودكننده   مصاحبه، كه در مواردي    است  اين دارد،
كند،    و مطالبي را براي درج در جرايد يا اعالم از راديو و تلويزيون بيان مي               ردرضايت دا 
تمايلي به فاش شـدن نـام يـا         ـ   كه البته ملزم به اعالم آن داليل نيست       ـ   مختلفيبه داليل   

در .  حاضر به انجام مصاحبه با خبرنگار شده اسـت     ، و با چنين شرطي    ردهويت خود ندا  
 موظـف  به لحـاظ شـرعي و اخالقـي    ،كند اي كه خبر را اعالم مي     رسانه ،اين گونه موارد  

المؤمنـون عنـد    «از بعد شـرعي، قاعـده       . ري كند است از افشاي نام و هويت وي خوددا       
 و آيات قرآن كريم مبنـي بـر         )بندند پايبند هستند    هايي كه مي    مؤمنان به شرط   (»شروطهم

 )كنيد، وفـا نماييـد      هايي كه منعقد مي     به عقد ( آيه نخست سوره مائده      وفاي به عهد نظير   
 و از جنبه قـانوني نيـز        اند  هكردكننده گزارش يا خبر اثبات       چنين تكليفي را بر عهده تهيه     

 قانون مجازات اسالمي است كـه بـه        648 مشمول ماده    ،كننده نام و هويت منبع خبر      افشا
 و اقدام وي به افشاي      شود  محسوب مي شونده    محرم اسرار مصاحبه   ،مناسبت حرفه خود  

 روز تا يك سال حبس يا يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شـش      91 مستوجب   ،اين سر 
حمايـت از   « طـرح    46تر در ماده      طور مشخص ه  ب. ن ريال جزاي نقدي خواهد بود     ميليو

عـدم افـشاي نـام      «افشاي هويت منابعي كه با شرط       «: مقرر شده است  » حريم خصوصي 
دهنـد بـدون رضـايت صـريح        ها قرار     اند اطالعاتي را در اختيار رسانه       حاضر شده » خود

  ».باشد عات با رسانه مربوط ميمسئوليت اعالن و انتشار اطال.  استآنان ممنوع
 مبنـي   ، است، حكم ذيل ماده      هنوز قالب قانوني به خود نگرفته      هر چند ماده ياد شده    

ـ  )رسـانه (بر مسئوليت شـخص حقـوقي        يعنـي   نـافي مـسئوليت شـخص حقيقـي          د نباي
 به افشاي نام و هويت منبع       ،شرطاين  خالف   باشد كه بر  ) خبرنگار(كننده اطالعات    تهيه

  . ده استكرراي رسانه اقدام اطالعات ب
 است، هويت خود     نشدن  انتشار منبع خبري كه خواهان افشا      ،مريكاادر رويه قضايي    

 در دعواي كوهن عليـه شـركت كـولس مـديا، خواهـان، درگيـر                .شود  شمرده مي ممنوع  
وي بـه دو    .  بـود  1982هاي انتخاباتي مربوط به فرمانـداري مينـه سـوتا در سـال                رقابت

هاي انتخابـاتي   نامزد يكي از    دربارهامه اعالم كرد كه آماده است اطالعاتي        گزارشگر روزن 
 هويت وي را به عنـوان منبـع خبـري خـويش افـشا               ن بدهد به اين شرط كه     آينده به آنا  

 يكـي از احـزاب را از        نـامزد گزارشگران نيز با دادن تعهد، سوابق دادگاه عمومي         . نكنند
 كوهن را نيز به عنوان منبع خبري خود معرفـي           ،بق اين سوا  اما هنگام انتشار  وي گرفتند،   
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اخراج شد و عليه گزارشگران اقامـه        به دنبال اين انتشار، كوهن همان روز از كار        . كردند
 ).235، ص 1381معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، (. دعوي كرد

ايـد  شـونده ب   حمايت از حريم خـصوصي مـصاحبه  خصوصاز موارد ديگري كه در      
شـونده   جزئياتي از زندگي و اسرار شخصي مصاحبه      نيافتن  مورد توجه قرار گيرد، انتشار      

فـردي كـه    . دكن حاصل    گر ممكن است در زمان مصاحبه از آنها اطالع          است كه مصاحبه  
 ممكن است خواسـته  ،كند  به منزل يا محل كار وي مراجعه مي،براي مصاحبه با شخصي   

 مورد زندگي شخصي وي از قبيـل نـوع مـسكن، وضـعيت              يا ناخواسته به اطالعاتي در    
دست پيدا ...  زندگي، همسر و فرزندان، عادات نامطلوب و مشكالت جسمي و رواني و         

كننده با استفاده از وسايل يا       گاهي نيز مصاحبه  . موضوع مصاحبه ندارد   كند كه ارتباطي با   
در مـورد زنـدگي   شـونده اطالعـاتي     با نقض حريم خصوصي مـصاحبه ،ترفندهاي ديگر 

 عملـي غيـر     ،هاي عمومي   كند كه انتشار آن از طريق رسانه        آوري مي   خصوصي وي جمع  
 امور خـصوصي ديگـران، هـم در قـرآن     در حرمت تجسس    . شرعي است  اخالقي و غير  

  چنـان .هم در روايات به صراحت بيان شده است  و)4( سوره حجرات  12مانند آيه   كريم  
ام كـه بـه درون دل         من مـأمور نـشده    « :كهاست  آمده  ) ص( در حديثي از پيامبر اكرم    كه  

   .)391 ، ص1375ري شهري،  (»مردم راه پيدا كنم يا درون آنها را بشكافم
هر كس به گفتگـوي ديگـران   «: و در روايت ديگري از ايشان آمده است كه فرمودند        

گوش دهد در حالي كه آنها راضي نيـستند، روز قيامـت در گـوش وي سـرب گداختـه        
  ).74 ـ الف، ص 386انصاري،  (»شود ته ميريخ

يـا   و...  انتشار مطالبي كه مشتمل بر  «: است قانون مطبوعات تصريح شده      31در ماده   
 بـر  ين كـار چنـي  مـسئوليت  ، البته در اين ماده   .»افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است     

كم قضايي  مسئول به محا   مدير«: است و اعالم شده     قرار گرفته عهده مدير مسئول نشريه     
نامـه نويـسندگان     آيـين 17 مـاده  ».معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد        

پروانه است   به وزارت ارشاد اجازه داده       نيز 22/6/1354 مطبوعاتي و خبرنگاران مصوب   
 كـه بـا حيثيـت و عفـت خـانوادگي      كننـد   مـي  كه اقدام به افشاي مسائلي        را خبرنگاراني

 شـش مـاه و   ، به مـدت  به مدت سه ماه، بار دوم  ،بار اول ) بند ب (اشخاص منافات دارد    
  .)107 ص ،1385اسماعيلي،  (، براي هميشه لغو نمايدصورت تكرار در

قانون الحاق يك ماده و دو تبصره بـه قـانون اساسـنامه سـازمان               « 30به موجب ماده    
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ـ   » 23/3/1388 اصالحي   ،1362 مصوب   ،سيماي جمهوري اسالمي ايران   وصدا ان نيـز چن
هـاي   توليـدي در قالـب     گزارشـي،  خبري، اعم از  ( هاي پخش شده سازمان    چه در برنامه  
المللي و يـا در   هاي محلي، سراسري و بين از شبكه)  تصويري و نمايشي ـ مختلف بياني

 يـا خـالف     ، مطالبي مشتمل بر توهين، افتـرا       از سوي آن سازمان    هاي صادر شده    اطالعيه
 اظهـارات  ،يا بـه هـر نحـو    باشد و) ز حقيقي يا حقوقي اعم ا (واقع نسبت به هر شخص      

در ادامـه مـاده     : ...  براي احقاق حق طي خواهد شـد       زيرد، مراحل   شواشخاص تحريف   
 و در ضـمن آن    سـيما تبيـين     اق حق و اعاده حيثيت از طريق صداو        مراحل احق  ياد شده، 

ر جهـات  كه اين اقدامات مانع پيگيري مستقيم شاكي نـسبت بـه سـاي       است  تصريح شده   
  . كيفري از طريق دادگاه نخواهد بود

شوندگان اهميت دو چندان     لزوم رعايت حريم خصوصي در مورد بعضي از مصاحبه        
از شوندگاني هستند كه به داليل مختلـف شناسـايي آنـان     اين افراد، مصاحبه  . كند  پيدا مي 

بـراي  . دنبـال خواهـد داشـت     ه   تبعات اجتماعي منفي براي آنان ب      ، مخاطبان رسانه  سوي
 دام  اند، به   جامعه شده هاي    هاي اجتماعي و قرباني ناهنجاري      كساني كه دچار آسيب   مثال  

 در  ،انـد   افتـاده ...  هاي فـساد جنـسي يـا مـالي و            يا در دام شبكه    آمدهانواع اعتياد گرفتار    
هـا، عوامـل     هاي ورود به ايـن جريـان    صورتي كه حاضر شوند اطالعاتي در مورد انگيزه       

، نحوه بـرون رفـت از       براي جوانان  در اين ورطه     فرو افتادن ه، آثار و تبعات     كنند تحريك
تواننـد بـا      هـاي جمعـي مـي       ها قـرار دهنـد، رسـانه        در اختيار رسانه  ...  ها و   اين وضعيت 

 نقش مهمـي در پيـشگيري از   ،بخشي به مردم از طريق پخش و انتشار اين مطالب         آگاهي
  . كننداين معضالت اجتماعي ايفا

 از سـوي  آنـان   نشدن  ته اساسي كه براي بيشتر اين افراد اهميت دارد، شناسايي           اما نك 
گونه افراد اسـت كـه بـا            مخاطبان است و اين انتظاري متعارف و حقي طبيعي براي اين          

  . كنند هاي جمعي همكاري مي با رسانهيشگيري از اين مشكالت فداكاري براي پ
ــه حــق رعايــت حــريم خــصوصي و پخــش   ــشدن البت ــصون ــت ت ير، صــدا و هوي

ها نـدارد، بلكـه در    ديدگان و قربانيان جرايم و ناهنجاري    شونده اختصاص به بزه    مصاحبه
 بـا دانـش و جـسارت خـود موفـق بـه تهيـه                ،اي  مواردي ممكن است خبرنگاران حرفه    

بـراي  . شـوند   هاي اجتماعي محسوب مي     گزارش از كساني شوند كه از عوامل ناهنجاري       
كنندگان آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن،         ند از تهيه يا توزيع    توا   خبرنگار مي  مثال،
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كنندگان مراكـز فـساد و       گردان، اداره   كنندگان مواد مخدر و الكلي و داروهاي روان        توزيع
به طـور  . كندتصويربرداري و گزارش تهيه ... هاي هرمي و    كنندگان شركت   اداره  و فحشا

 خود به عنوان مشتري يا كـسي كـه همـراه ايـن           با معرفي   در اين موارد خبرنگار     معمول
گـستري بـه شـدت       بسياري با اين گونه دام    . دكن   را جلب مي   متخلفان اعتماد   ،افراد است 

 مـواد مخـدر بـد       ، معتقد اسـت   2نگار گاردين   ، روزنامه 1 گرين سيلد   روي. مخالف هستند 
بـراي تهيـه   [ نقـش بـازي كـردن خبرنگـار     ،است، توزيع آنها بدتر است اما از همه بدتر       

) 8( بنـد ). 271، ص   1385آدامز و هيكس، ترجمه فكورپور،      (است  ] فروشان  گزارش از مواد  
خبرنگاران نبايد سعي در كسب يا      «: ده است كربه صراحت اعالم    ) 2007(سي  . سي. پي

انتشار اطالعاتي كنند كه با استفاده از وسايل شـنود مخفـي يـا از طريـق اسـتراق سـمع                     
  ».دست آمده استه وصي بگفتگوهاي تلفني خص

كـاري و حيلـه تنهـا         پنهـان «: نيز مقرر شده اسـت    فوق  سند  ) 11(از ماده   ) 3(در بند   
 و تنهـا راه دسترسـي بـه         گيردزماني قابل توجيه است كه در جهت منافع عمومي انجام           

هـر چنـد دو شـرط در جهـت منـافع عمـومي بـودن و راه انحـصاري                .»اطالعات باشد 
بـراي انجـام مـصاحبه و تهيـه         را   استفاده از ترفندهاي غافلگيرانه      دسترسي به اطالعات،  

 توجيـه  ،د، بار اثبات ايـن شـرط و در نتيجـه        كن  ها توجيه مي    گزارش از عوامل ناهنجاري   
 ،نقض حريم خصوصي بر عهده خبرنگاران و اشخاصي است كه به بهانه منافع عمـومي              

  .دكنن  اقدام به نقض حريم خصوصي مي
هـاي مـستند    هايي كـه بـويژه در قالـب برنامـه     در بسياري از مصاحبه    ،از جنبه علمي  

 از شناسـايي  ،دن چهـره افـراد  كرند با شطرنجي   كن  كنندگان سعي مي   د، تهيه نشو  پخش مي 
 منحـصر بـه     ،شناسايي افـراد    در حالي كه واقعيت اين است كه راه       . دكنن جلوگيري   نآنا

اين  به   ، ضريب خطاي بسيار پاييني     نيز با  آنانمشاهده تصوير نيست، بلكه پخش صداي       
 ،نظر است  دن چهره مد  كرهدفي كه از شطرنجي     به اين ترتيب     و   كند  ميشناسايي كمك   

هـايي بـا در نظـر         كنندگان چنـين برنامـه      ضروري است تهيه   از اين رو  . شود  نميحاصل  
  .ندكنگرفتن سازوكارهاي فني و هنري از پخش صداي اصلي اين افراد خودداري 

انتـشار  « : طرح حمايت از حريم خصوصي اعالم كرده اسـت 43ورد خاص، ماده    در يك م  
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اشخاصـي    )غيـره  نظير شغل، سمت، محل سكونت و( نام، تصوير و ساير جزئيات زندگي
اجـازه خـود     هاي همگاني ممنوع است مگـر بـا         اند در رسانه    كه اقدام به خودكشي كرده    

  .»خاص ديگر كم مقام قضايي و يا قوانينآنان يا نماينده يا قائم مقام آنان و يا به ح
، انتشار يا پخش هويـت كودكـان   ياد شده طرح 45نكته قابل توجه آن است كه ماده       

: ده اسـت  كـر هاي عمومي مطلقاً ممنـوع اعـالم          در رسانه را  ها    استفاده و زنان قرباني سوء   
هـا    استفاده كودكان و زناني كه قرباني سوء       رسكونت و محل كا   محل     وهويت و تصوير    «

  .»هاي همگاني منتشر يا پخش شود رسانه اند نبايد در م جنسي شدهييا جرا
ديـدگان    ظاهر ماده بيانگر آن است كه پخش و انتشار اين موارد حتي با رضايت بـزه               

 با توجه به اينكه در ساير مواردي كه رضايت فـرد           ،چنين برداشتي . پذير نيست   نيز امكان 
 امـا رسد     بوده به آن تصريح شده، برداشتي منطقي به نظر مي           تأثيرگذار ، مصاحبه  موضوع

 چندان توجيهي ندارد بويژه در مـورد زنـان بـالغ كـه در صـورت            ،اين اندازه سختگيري  
مربـوط  ، انتشار مطالب    يشان تغيير صدا  يا هويت و تصوير     پوشيده ماندن رضايت آنان و    

  .است در پيشگيري از بعضي معضالت مؤثر باشدممكن 
 يـا تـصاوير     چهـره  نام، نشاني،    پخشضي كشورها نظير انگلستان نيز انتشار يا        در بع 

 جرم تلقـي  ،عليه خود يا فرد ديگري اظهار نموده      را   آزار جنسي زني كه     ثابت و متحرك  
 ، طبـق اظهـارات خـودش   ، در صـورتي كـه زنـي     امـا  ).96، ص   1996،  1كـري (شود    مي

ني بر انتشار موضوعي كه ممكن است     مبرا   و رضايت خود     باشدديده جرم تجاوز      آسيب
 را به صورت مكتوب اعالم كند، اثبـات ايـن گونـه رضـايت          ،دشوبه شناسايي او منتهي     

 در تعقيب كيفري عليه يك روزنامه، راديـو يـا تلويزيـون مـورد               ،تواند به عنوان دفاع     مي
 سـوي    انتـشار هويـت قربانيـان جـرايم جنـسي از           نيزدر ايتاليا    .)همان(قبول واقع شود    

د ممنـوع اسـت، مگـر اينكـه     شوكه منتهي به شناسايي اين اشخاص    به نحوي   مطبوعات  
 .)257 ص ـ الف،1386انصاري، ( نفع عمومي چنين بخواهند دليلخود قربانيان به 

 از اهميـت بـااليي      غيـر طبيعـي   همچنين اخذ رضايت از قربانيان حوادث طبيعـي و          
سـوزي نخواهنـد بـا گزارشـگر يـك         ك آتـش   اگر قربانيان ي   ، مثال براي. برخوردار است 

ـ نـد و خبرنگـار بـر ايـن امـر اصـرار        كنرسانه خبـري مـصاحبه       د، مـصيبت قربانيـان   كن
 بـا  انجـام گيـرد،   فيلمبـرداري  نخالف ميـل آنـا   شود و اگر بر سوزي دو چندان مي    آتش

                                                      
1. Carry 



  187 ���� هاي عمومي شوندگان در رسانه حقوق مصاحبه

 

سـوزي چـشمگير    هـاي ناشـي از آتـش      كه در مقايسه با آسيب     شوند  مياي مواجه     صدمه
شـود   ها بر مصاحبه و فيلمبرداري از قربانيـان سـبب مـي         اينكه اصرار رسانه   ضمن. است

  يـا ، به تنهايي و در نتيجه شود از دستشان خارج     ن تعادل رواني و كنترل آنا     يااحساسات  
  ).2003، 1ليسارد(، مرتكب جرايم بعدي شوند  ساير بازماندگان حادثهبا

) 2007( 2الـد و ويكلـي تـايمز      اي هر   هـاي حرفـه     مشي   اصول و خط   ، در از همين رو  
 براي مصاحبه يا تصويربرداري از يك قرباني يا         كسب اجازه كه هنگام   است  توصيه شده   

براي نزديـك شـدن بـه ايـن     را  تالش خود     تمام ]كنندگان  مصاحبه[زده،    شخص مصيبت 
  . دنكار گيره ب...   اعضاي خانواده، دوست، مشاور وماننداشخاص از طريق يك واسطه 

رات داخلي، ماده قانوني خاصي كه خبرنگاران را ملـزم بـه اخـذ رضـايت از                 در مقر 
ـ قاهايي در اين زمينه  و يا محدوديتغير طبيعي كند قربانيان حوادث طبيعي يا     ل شـود، ئ

 تنها در طرح حمايت از حريم خصوصي، انتشار جزئيات زنـدگي و         ؛خورد  به چشم نمي  
 منوط به اجازه خود آنـان يـا نماينـده         ي،غير طبيع زدگان بالياي طبيعي و       هويت مصيبت 

انتـشار نـام، تـصوير و سـاير         «:  اسـت  به اين شـرح    44متن ماده   . قانوني آنها شده است   
اشخاصي كه در نتيجه وقوع        )سكونت و غيره   نظير شغل، سمت، محل   ( جزئيات زندگي 

هـاي ناخوشـايند جـسمي يـا روانـي         آسـيب  حوادث يا بالياي طبيعي يا مصنوعي دچار      
متعارف نسبت به عدم انتـشار آنهـا         هاي همگاني در صورتي كه انتظار        در رسانه  ،اند  هشد

  .»ننماينده يا قائم مقام آنا وجود داشته باشد ممنوع است مگر با اجازه خود آنان،

 حمايت در برابر استناد قضايي به محتواي مصاحبه. 4

شود، اعتبـار     طرح مي شونده م   برانگيزي كه در بحث حقوق مصاحبه       از موضوعات چالش  
ايـن  . كند  شونده در حين گفتگو با خبرنگار بيان مي         قضايي مطالبي است كه فرد مصاحبه     

گـاه نيـز    . مطالب گاه متضمن جرمي نظير نشر اكاذيب، توهين، افتراء و امثال آن هـستند             
كند كه ممكن است نوعي اقرار عليه خود يا ادعاهـايي             شونده مطالبي را بيان مي      مصاحبه

يه اشخاص ثالث به شمار آيد و يا تكليفي بر جبران خسارت عليه خود او يا ديگـري                  عل
  .كند مطرح 
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اي در كمـال آزادي        ممكن است مصاحبه   .ها نيز متفاوت است     نوع اين گونه مصاحبه   
 چنين مطـالبي را بيـان       به عمد  و فرد    يردشونده و با آمادگي قبلي وي صورت گ        مصاحبه

ـ        بـدو  شخصيد و ممكن است     كن صـورت كـامالً تـصادفي مـورد        ه  ن آگـاهي قبلـي و ب
 چنـين  ،اي گـر حرفـه   كننـده مـصاحبه     و يا با سؤاالت تلقيني و اغفـال        يردمصاحبه قرار گ  

 بيـان اكراه، ناچـار بـه انجـام مـصاحبه يـا          با   اجبار و    بهبر زبان آورد يا حتي      را  سخناني  
 ، و در گرمـاگرم منـاظره       يا اينكه در يك مناظره تلويزيـوني       ،نظر شده باشد   سخنان مورد 
  .ده باشدكرمطالبي ايراد 
 تلويزيوني با اشخاصي كه در مظان اتهـام هـستند و            ـ هاي مطبوعاتي و راديو     مصاحبه

هـاي   تواند ايرادها و اعتـراض  سپس استناد به اظهارات آنان، بويژه در جريان دادرسي مي    
يـاد شـده    » محاكمـه مطبوعـاتي   « عنـوان    بـا ها    از اين اقدامات رسانه   . فراواني را برانگيزد  

افكار عمومي محكوم   از نظر    نيزاست، زيرا اشخاص پيش از رسيدگي عادالنه در دادگاه          
  .)108، ص 1376بوشهري، (شوند  طرفانه قضايي محروم مي و از رسيدگي بي

ها كه خارج از مقوله اعتراف        سؤال اصلي اين است كه آيا محتواي اين گونه مصاحبه         
شونده يا اشخاص ثالث مورد اسـتناد        تواند عليه مصاحبه     مي ،ادگاه است متهم در جلسه د   

زنـده   قضايي قرار گيرد؟ از بعد فقهي، بعضي فقها بين آثار ضبط شده و سخناني كه به طـور                 
وجـوب   در«: معتقد اسـت  ) ره( امام خميني     حضرت .اند  شود، تفكيك قائل شده     پخش مي 

...]   وــ اينترنـت   تلويزيـون [گو، راديـو و امثـال آن   ترتيب اثر بر اقرار به واسطه تلفن، بلند      
هيچ اختالف نظري وجود ندارد، در صورتي كه علم حاصل شود كـه صـدا از آن خـود                  

 نه از روي نوار، خواه اقرار به حقي براي ثالث باشد ولو             ،صورت مستقيم است  ه  مقر و ب  
و ...  لهـي باشـد   اقرار موجب قصاص و خواه اينكه اقرار موجب اثبات حدي از حدود ا            

ظاهر، جريان اين حكم در ساير مواردي اسـت كـه حكـم بـر انـشاء يـا اخبـار مترتـب                  
گردد نظير قذف، لعان، غيبت، تهمت، فحش و ساير اموري كه موضـوع حكـم قـرار                   مي
ينكـه  گيرند، البته مشروط بر اينكه علم حاصل شده و يا بينـه اقامـه شـود مبنـي بـر ا                  مي

  .)566 ـ 567 صص ،1382 ،الموسوي الخميني(» ستمتكلم، فالن شخص معين ا
البحـث  « در قـسمت     »همـا  نحو الراديو و التلويزيون و   «  بحث از  11له  ئايشان در مس  

اند كه آيا احكام و آثـار بـر اقـارير و     اين سؤال را مطرح كرده » حول المسائل المستحدثه  
: انـد  اسـخ آورده شـود يـا خيـر؟ و در پ         مترتب مـي   ،سخناني كه در نوار ضبط شده باشد      
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بنابراين انتشار آنچه در نـوار  . شود ترديدي نيست كه بر محتواي نوارها اثري مترتب نمي     
امـا اگـر معلـوم      . ضبط شده اقرار، شهادت، قذف، صدور حكم و امثال آن نخواهد بـود            

گردد آنچه در نوار هست، اقرار ثبت شده از فالن شخص اسـت، آن شـخص ملـزم بـه                    
به بيان ديگر، ترتب اثر از باب حكايت از اقرار و كشف از شـهادت               . شود  اقرار خود مي  

شهود و حكم حاكم و قذف قاذف است و نه از باب اينكه اين سخنان فـي نفـسه اقـرار           
البته ترتب اثر در صورتي است كه علم حاصل شود كه آنچه ضبط شـده از عـالم    . باشند

به صداي كسي اسـت كـه بـه         اما در صورت احتمال اينكه صدا مشا      . واقع خارجي است  
شود، هيچ اثري بر آن مترتب نخواهد شد، نه بر آنچه از نـوار پخـش               وي نسبت داده مي   

  .)567همان، ص (گردد  شده و نه بر آنچه مستقيماً و بالواسطه پخش مي
در كـالم   ] هـاي داده    حامـل [تفكيك بين پخش مستقيم سخنان با پخش از روي نوار           

 امكان  مطالب ضبط شده و نبود     امكان دستكاري در     دليل به   ،هرظابه    عالي مقام  اين فقيه 
 در حكم بيـان     ،دشو  صورت زنده منتشر مي   ه   آنچه ب  ،بنابراين. دستكاري در غير آن است    

د ولي آنچه از روي نـوار       شو  احكام بر آن مترتب مي     حضوري گفتار است و تمام آثار و      
بـه خـودي    واقعه ديگـر اسـت كـه     صرفاً نوعي خبر دادن از يك،شود شنيده يا ديده مي 

ن ديگـر   ي اگر بـا داليـل و قـرا        اما مستند حكم قرار گيرد،      ،عنوان اقرار ه  تواند ب    نمي خود
اليـه   اثبات شد محتواي نوار مطابق با واقع است و مورد تحريف قـرار نگرفتـه، منتـسب                

  .بر آن مترتب خواهد شدنيز  و احكام و آثار قضايي شود ميملزم به اقرار خود 
البته اين مطلب در صورتي قابل پذيرش است كـه نحـوه و روش تهيـه نـوار يـا فـيلم               
عادي باشد و خالف قانون شمرده نشود مانند اينكه شخصي در زمان مصاحبه با خبرنگـار               

اما در صورتي كه تهيـه نـوار        . اعتراف به جرمي كند و يا براي مثال، به شخصي اهانت كند           
هاي غير قـانوني و غيـر اخالقـي و     يم سخنان كسي به روشيا فيلم و يا حتي استماع مستق     

با نقض حريم خصوصي او از طريـق كـارگزاردن دوربـين مخفـي و امثـال آن                    براي مثال،   
  .تواند مستند حكم دادگاه قرار گيرد صورت گيرد، محتواي نوار يا استماع سخنان فرد نمي

بازرسـي و   «: سـت  ا دهكـر  قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران اعـالم             25اصل  
ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس،              نرساندن نامه 

سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر               
  .»به حكم قانون
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گـاه   هر«:  طرح حمايت از حريم خصوصي مقرر داشته است78 ماده   زمينهدر همين   
آوري شـده باشـد،       حريم خصوصي، اطالعاتي در باره يك شخص جمع        يجه نقض در نت 

و نـزد مقامـات   ) اعـم از مـدني و كيفـري   (رسيدگي قـضايي    اطالعات مزبور در مراحل   
  ».ل خارج استيخصوصي از عداد دال اداري، اجرايي و مؤسسات عمومي و

اد در مقام مـتهم   امكان انتشار سخنان و مطالبي است كه افر    وجود يا نبود  بحث ديگر   
توضيح آنكـه در نظـام قـضايي ايـران، هماننـد            . اند  و در حين جلسات دادگاه بيان كرده      

هاي حقـوقي ديگـر، فراينـد دادرسـي كيفـري در دو مرحلـه تحقيقـات                   بسياري از نظام  
 در دادسـرا  هعمدبه طور گيرد كه مرحله نخست    مقدماتي و رسيدگي قضايي صورت مي     

ـ    مرحله دوم در دادگاه و علي     علني و    و به صورت غير    صـورت علنـي انجـام      ه  القاعده ب
  . گيرد مي

شـود و حـضور افـراد        محاكمات، علني انجام مـي     « قانون اساسي،  165به موجب اصل    
مانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي باشد يـا در                   بال

 همچنين به موجـب     ». علني نباشد  دعاوي خصوصي، طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه       
، 1378هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مـصوب    قانون آيين دادرسي دادگاه    188ماده  

  : محاكمات دادگاه علني است، به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه«
  .خالف اخالق حسنه است اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر. 1
 صي به درخواست طرفينامور خانوادگي يا دعاوي خصو. 2

 )5(.علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد. 3

 قـانون   29بـه موجـب مـاده       . علني محاكم مطلقاً ممنـوع اسـت       انتشار مذاكرات غير  
علنـي   علني مجلس شـوراي اسـالمي و مـذاكرات غيـر         انتشار مذاكرات غير  «: مطبوعات

 افـشاي آن    ،ي و قـضايي كـه طبـق قـانون         محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطالعات     
 طبق نظر حاكم شرع و قـانون تعزيـرات   ،مجاز نيست، ممنوع است و در صورت تخلف      

  ».با وي رفتار خواهد شد
اصــالحي ( قــانون آيــين دادرســي كيفــري 188مــاده ) 1(، تبــصره  ايــنبــا وجــود

انع جهـت   منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجـاد مـ         «: ده است كراعالم  ) 24/3/1385
تواننـد بـا حـضور در        هـا مـي     خبرنگاران رسانه . حضور افراد در جلسات رسيدگي است     

 بـدون ذكـر نـام يـا      آن را  گـزارش مكتـوب تهيـه كـرده و         ،دادگاه از جريـان رسـيدگي     



  191 ���� هاي عمومي شوندگان در رسانه حقوق مصاحبه

 

مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شـاكي و مـشتكي عنـه         
  ».خير اين تبصره در حكم افترا استتخلف از حكم قسمت ا. دنباشد منتشر نماي

مـتن تبـصره    .  مورد اصالح قرار گرفت    1385اين تبصره، همچنان كه اشاره شد، در سال         
منظور از علني بودن محاكمـه، عـدم ايجـاد مـانع            «: پيش از اصالح به اين صورت بوده است       

بـل از قطعـي     هـاي همگـاني ق      باشد، لكن انتشار آن در رسانه       براي حضور افراد در دادگاه مي     
  ».شود شدن حكم مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي

 بيـانگر  1385هاي گروهي در اصـالحيه        تغيير و اصالح تبصره در مورد اختيار رسانه       
هاي عمومي است كـه       نرمش و انعطاف مقنن در مورد گزارش جريان رسيدگي از رسانه          

ه مقوله آزادي اطالعات و حـق مـردم مبنـي بـر دسترسـي بـه          توجه بيشتري ب   قانونگذار
  .اطالعات نشان داده است

  گيري نتيجه

هاي دينـي و       با وجود مباني مستحكم فقهي و آموزه       ،شونده  حقوق مصاحبه  خصوصدر  
هـاي    يني و چه از بعد رويـه عملـي رسـانه          ننيز اصول كلي قانون اساسي، چه از جنبه تق        

  .ي وجود داردهايهمگاني، نواقص و ايراد
 حمايـت از  خصوصاي در   هر چند مقررات پراكنده  نيز در مورد حق مالكيت فكري    

كه آيا سخنان يك      مورد  اين   ترديدهاي جدي در     د،صاحبان آثار ادبي و هنري وجود دار      
حمايت از مالكيت  مشمول قوانين ـ كه هنوز در قالب يك اثر مكتوب درنيامده  ـ  نيزفرد

شـونده   گر و مصاحبه و رابطه حقوقي مصاحبهمچنان مطرح است  فكري هست يا خير، ه    
 همچنين .صراحت مشخص نشده است   به  و نحوه مالكيت هر كدام بر محتواي مصاحبه         

 هـاي متعـدد علمـي، ادبـي، هنـري و             انجـام و پخـش مـصاحبه       با وجود از جنبه عملي    
وضع مقررات  . ندكن   و آن را مطالبه مي     دارندشوندگان كمتر به چنين حقي توجه        مصاحبه

  .دكن تواند انتظار مطالبه آن را ايجاد قانوني و به رسميت شناختن چنين حقي است كه مي
شونده، حـق حـريم خـصوصي از اهميـت بـسزايي برخـوردار                در بين حقوق مصاحبه   

اي در قوانين جزايي و مطبوعاتي، مبني بر منع افـشاي             در اين زمينه، مقررات پراكنده    . است
ارد، اما متون قانوني خاصي كه بتوانـد بـه طـور كامـل از حـريم خـصوصي        اسرار وجود د  

اي حمايت كند هنوز تهيـه نـشده اسـت و             هاي رسانه   شنوندگان در عرصه فعاليت     مصاحبه
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توان اميـدوار بـود اشـكاالت     تنها با تصويب طرح حمايت از حريم خصوصي است كه مي    
  .ريم خصوصي مرتفع شودهاي همگاني در مورد ح عملي موجود در رفتار رسانه

در نهايت، در مورد اعتبار قضايي سخناني كه در هنگام مـصاحبه ايـراد شـده، چـه در                   
قالب اعتراف و اقرار به جرايم و چه در قالب ارتكاب جرم، هـر چنـد از حيـث فقهـي در           
صورتي كه علم به اصالت و تحريف نشدن محتواي مصاحبه حاصـل شـود، منعـي بـراي                  

هايي كه از طريـق   د ندارد، به لحاظ قانوني بايد در مورد محتواي مصاحبه         استناد به آن وجو   
اليه   به دست آمده است، به منتسب     ... دي و        وسايل ضبط صدا و تصوير همچون نوار، سي       

بـويژه در مـواردي كـه       . حق انكار و ترديد در آن و مستند نبودن به لحـاظ قـضايي را داد               
لـب همكـاري فـرد و دريافـت اطالعـات، بـه وي              خبرنگار هنگام تهيه گزارش، بـراي ج      

اطمينان داده است كه هويت او فاش نخواهد شد و اظهاراتش مستند حكـم قـضايي قـرار                  
البته در طرح حمايت از حـريم خـصوصي تـصريح شـده اسـت چنانچـه              . نخواهد گرفت 

اطالعات با نقض حريم خصوصي افراد كـسب شـده باشـد فاقـد اعتبـار قـضايي اسـت؛                    
يي طرح ياد شده و همچنين وضع مقرراتـي در جهـت جلـب اعتمـاد افـراد و       تصويب نها 

توانـد رويـه      هاي مورد نظر براي تن دادن به مصاحبه و همكاري با خبرنگـاران، مـي                سوژه
  . دهد هاي دقيق قانوني هر چه بيشتر سامان ها و محاكم قضايي را در چارچوب عملي رسانه

  نوشت پي

علي بن أبي حمزة    . م نمودن هر كس به عقايد و اظهارات خودش است         قاعده الزام به معناي ملز    . 1
آنها را ملـزم كنيـد بـه        « يعني   »ألزموهم بما ألزموا أنفسهم   «: دوفرم  كه  نقل كرده   ) ع(بطائني از امام كاظم     

  .)66 ق، ص 1412 مصطفوي،(» كنند آنچه كه خودشان را بر آن ملزم مي
 بـه تـصويب هيئـت    1384 خرداد 4صورت اليحه در  هطرح حمايت از حريم خصوصي، ابتدا ب     . 2

از آنجـا كـه بررسـي اليحـه         .  اين اليحه را تقديم مجلس كرد      1384 مرداد   10وزيران رسيد و دولت در    
زمان با اتمام دوره تصدي دولت سابق و مقارن با روي كار آمدن دولت             حريم خصوصي، در مجلس هم    

ايـن امـر    . سوي دولت نهم پس گرفته شد       از 1385 فروردين   16جديد بود، اليحه حريم خصوصي در       
اي از نمايندگان مجلـس، اليحـه        موجب شد تا نظر به اهميت موضوع حمايت از حريم خصوصي، عده           

 1385 تيـر    7طـرح حـريم خـصوصي در        . حمايت از حريم خصوصي را عيناً در قالب طرح ارائه كنند          
رسيد اما تا اين تـاريخ، هنـوز طـرح يـاد      اعالم وصول شد و دو شوري بودن آن در مجلس به تصويب             

 .شده به تصويب نهايي مجلس نرسيده است
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 مجلس شوراي اسالمي است كه به دليل تأييـد نـشدن از سـوي               6/11/1387 قانون مصوب    اين. 3
 از سـوي مجمـع تـشخيص        10 با الحاق يك تبـصره ذيـل مـاده           31/5/1388شوراي نگهبان، در تاريخ     

 .ار گرفتييد قرأمصلحت نظام مورد ت
در حق يكـديگر اجتنـاب كنيـد كـه برخـي ظـن و       ) و گمان بد(از بسيار پندارها ! اي اهل ايمان . 4

و جاسـوس بـر احـوال خلـق     (تجسس مكنيـد  ) از حال دروني هم(پندارها معصيت است، و نيز هرگز    
خوريـد؟  داريد گوشت برادر مرده خود را         ، و غيبت يكديگر روا مداريد آيا شما دوست مي         )برمگماريد

  .پذير و مهربان است  كه خدا بسيار توبه) و توبه كنيد(البته كراهت و نفرت از آن داريد و از خدا بترسيد 
علنـي اعـالم كـرده       را نيز غير  » رسيدگي به جرايم اطفال   « قانون آيين دادرسي كيفري،      225ماده  . 5
هـاي گروهـي و يـا         طريـق رسـانه    از    انتشار جريان دادگاه  «: اين ماده همچنين تصريح كرده است     . است

 و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قـانوني           فيلمبرداري و تهيه عكس   
حكم اين ماده موافق بند هفـت مـاده         » . قانون مجازات اسالمي محكوم خواهد شد      648مندرج در ماده    

 اطفال بزهكار در تمام مراحـل       دادرسي«:  است كه اعالم كرده است     1989 كنوانسيون حقوق كودك     40
 ».دادرسي بايد كامالً محرمانه باشد

  منابع

محمـد   ترجمه سـيد  ( آداب مصاحبه مطبوعاتي   ).1385. (آدامز، سالي و هيكس، وينفورد    
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