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Abstract:

With the increasing influence of mass media and cyberspace in today's 
life, the need to address the legal aspect of this issue has become more 
apparent. One of the benefits and characteristics of today's media is the fast 
and free circulation of information and the mass production of news by the 
media custodians and even the users themselves. Therefore, identifying 
the rights of the audience and users of these media and, on the other hand, 
specifying the duty of the users and the custodians of the media seem to 
be important and necessary. One of these rights is the right to benefit from 
correct information. On the other hand, a phenomenon that can disrupt 
the realization of this right is a global and destructive phenomenon known 
as "fake news". Dealing with such news and information and prohibiting 
their production and publication is a reciprocal duty of the right to benefit 
from correct information. The main question of this article is to identify 
this right and obligation in the context of various types of mass media in 
Iran's legal system, using library data and documentary methods with a 
descriptive-analytical approach and sometimes with a comparative view 
of the actions taken in Other countries have investigated this issue. And 
finally, identifying such rights and obligations and examining its various 
dimensions in the mirror of the laws and regulations of Iran's legal system 
is the main finding of the article.
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چکیده
با گسـترش نفوذ رسـانه های جمعی و فضای مجازی در زندگی امروزه، ضرورت پرداختن 
بـه بعـد حقوقـی ایـن مسـئله بیـش از پیـش نمایـان شـده اسـت. از فوایـد و مشـخصه های 
رسـانه های امروزی، گردش سـریع و آزاد اطالعات و تولید انبوه خبر از سـوی متولیان رسـانه 
و حتـی خـود کاربران اسـت. از این رو، شناسـایی حقوق مخاطبـان و کاربران این رسـانه ها و در 
مقابل، مشـخص شـدن تکلیف متولیان رسـانه، امری مهم و ضروری به نظر می رسـد. یکی از 
ایـن حقـوق، را می توان حق بهره مندی از اطالعات صحیح دانسـت. از سـوی، دیگـر، پدیده ای 
کـه می توانـد موجـب اخـالل در اسـتیفای این حق شـود، پدیـده ای جهانی و مخرب موسـوم 
بـه »اخبـار جعلی« اسـت. مقابله با این گونه اخبـار و اطالعات و منع تولید و نشـر آنها، تکلیف 
متقابـل حـق بهره منـدی از اطالعات صحیح اسـت. پرسـش اصلی مقاله حاضر نیز شناسـایی 
ایـن حـق و تکلیـف در بسـتر انـواع رسـانه های جمعـی در نظـام حقوقـی ایـران اسـت که با 
اسـتفاده از داده هـای کتابخانـه ا ی و با روش اسـنادی با رویکرد توصیفیـ  تحلیلـی و در برخی 
مـوارد نیـز بـا نگاهـی تطبیقـی به اقدامـات صـورت گرفته در سـایر کشـورها، به بررسـی این 
موضوع پرداخته اسـت. در نهایت، شناسـایی این حق و تکلیف و بررسـی ابعاد مختلف آن در 

آینـه قوانیـن و مقـررات نظام حقوقـی ایران، یافتـه اصلی مقاله حاضر بوده اسـت

کلیدواژههـا: حقـوق مخاطـب، گـردش اطالعـات، اطالعـات صحیـح، اخبـار جعلـی، 
اطالعـات خـالف واقـع

  نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و حقوق، دانشکده معارف اسالمی و حقوق، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران   
Email: mhshahrivar78@gmail.com

* استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاریخدریافت: 1401/3/23                   پذیرشنهایی: 1401/6/15
DOI: 10.22085/CR.2022.555730.2368
DOR: 20.1001.1.25382977.1401.29.111.3.4 



80
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 3 )پیاپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

مقدمه
از ابتـدای پیدایـش رسـانه و بسـترهای اطالع رسـانی، همواره تولید و نشـر اخبار 
کـذب، شـایعه و اطالعـات نادرسـت، یکـی از معضـالت ایـن عرصـه بـوده اسـت. بـا 
وجـود ایـن سـابقه تاریخـی، کاربـرد اصطـالح »اخبـار جعلـی« مربوط به سـال های 
اخیـر و به ویـژه، وقایعـی ماننـد انتخابـات ریاسـت جمهـوری 2016 ایـاالت متحـده 
امریـکا، همه پرسـی برگزیـت و انتخابـات 2017 فرانسـه اسـت و بعـد از ایـن وقایـع 
بـود که اندیشـمندان شـروع بـه تحقیق درباره ایـن پدیده کردنـد و قانونگـذاران نیز 
بـا وضـع قوانیـن جدید یـا اصالح قوانین پیشـین، بـه مقابله بـا آن پرداختند. شـروع 
همه گیـری ویـروس کرونـا، بـار دیگر موج جدیـدی از اخبـار جعلی و خطـرات آن را 
در جهـان گسـترش داد و بسـیاری از کشـورها، ازجملـه ایران درصدد مقابلـه با آن از 

طریـق وضع قانـون و مقـرره برآمدند.
اخبـار جعلـی به طور عمـده، بـا دو هـدف مالـی یـا سیاسـی و عقیدتـی تولیـد و 
منتشـر می شـوند. مختل کـردن گردش صحیـح اطالعات، گمراه سـازی افکار عمومی، 
عوام فریبـي، برهـم زدن آرامـش روانـی جامعـه، القـای ناکارآمـدی حکومت هـا، تأثیـر 
مخـرب بـر نتایـج انتخابـات و فرایندهـای دموکراتیک، اخـالل در مدیریـت بحران ها، 
تولیـد بی اعتمـادی بیـن مردم و نظام سیاسـی، از بین بردن تأثیر رسـانه های رسـمی 
و حرفـه ای، بي اعتبارسـازي نهادهـا یـا گزارش هاي رسـمي و تهدید امنیت کشـورها و 

صلـح جهانـی را می تـوان از اثـرات و خطـرات این پدیده برشـمرد.
با گسـترش رسـانه هاي ارتباطـي نوین، به ویژه پیام رسـانه اي اجتماعـي، تغییرات 
گسـترده ای در نظام هـای تولیـد، توزیـع و مصـرف رسـانه ای به وجـود آمـده اسـت. 
انحصـار تولیـد و نشـر خبـر کـه تا قبـل از ایـن، در دسـت رسـانه های جمعـی نظیر 
رادیـو و تلویزیـون، روزنامه هـا و سـازمان های خبـری حرفـه ای بـود، شکسـته شـد و 
امـکان مشـارکت شـهروندان در تولیـد و انتشـار اطالعـات و محتواي خبـري افزایش 
یافـت. دسترسـی و کاربـری آسـان و ارزان ایـن پیام رسـان ها، دلیـل مضاعفـی بـر 
تسـهیل تولیـد خبـر و اطالعـات شـد و در نتیجـه به نشـر و بازنشـر وسـیع و سـریع 

اطالعـات و اخبـار جعلـی انجامید.
بـر همیـن مبنـا، مقابلـه با نشـر اخبـار جعلی، تبدیـل به نوعـی مطالبـه همگانی 
در جهـان شده اسـت ؛ چنان کـه در 27 سـپتامبر 2019 در هفتاد و چهارمیـن مجمـع 
عمومی سـازمان ملل متحد، بیسـت کشـور با هدف ترویج اطالعات مسـتقل، متنوع 
و قابـل اعتمـاد در اینترنـت توافقنامـه ای را بـرای مقابلـه با اخبار جعلـی امضا کردند.



81
حق مخـاطب،بهره مندی 
از اطـالعات صحیــح و 
مقــابله با اخبـار جعلی

حـال پرسـش اصلـی مقاله حاضر این اسـت که آیـا حقی با عنـوان حق مخاطب 
بـر بهره منـدی از اطالعـات صحیـح در نظـام حقوقـی ایـران مـورد شناسـایی قـرار 
گرفتـه اسـت؟ در صـورت مثبـت بودن پاسـخ ایـن پرسـش، تکلیف متقابـل این حق 
کـه بـر عهده دولت ها و متولیان رسـانه اسـت، چیسـت؟ شـناخت قوانیـن و مقررات 
در موضـوع اطالعـات صحیـح و اخبـار جعلـی و راهکارهـای قانونـی مقابلـه بـا آن که 
از طریـق سـند پژوهی انجـام گرفـت و ارزیابـی و بررسـی ایـن قوانیـن و مقـررات و 
همچنیـن شناسـایی تکالیـف دولـت و متولیـان رسـانه ها در این خصـوص، از اهداف 

پژوهـش حاضر اسـت. 

پیشینه پژوهش
مطالعـات صـورت گرفتـه در زمینـه اخبـار جعلـی، به طور عمـده مربوط بـه حوزه 
علـوم ارتباطات انـد و از ایـن حیـث بـه مسـئله پرداخته انـد. می تـوان گفـت تنهـا 
مقالـه ای کـه با رویکرد حقوقی ، این مسـئله را بررسـی کرده، مقاله »بررسـی تطبیقی 
نظام هـای حقوقـی مقابلـه بـا اخبـار جعلـی در زمـان انتخابـات بـا نگاهـی بـه ایران« 
بـوده و همان گونـه کـه عنـوان نشـان می دهـد، دغدغـه و تمرکـز اصلـی آن بـر حوزه 
انتخابـات اسـت. عامـری و حبیب نـژاد )1400( در ایـن مقاله بـا توجه بـه تأثیر اخبار 
جعلـی بـر انتخابـات، بـا مطالعـه تطبیقـی نظام هـای حقوقـی، نشـان داده انـد که در 
بعضـی کشـورها در قوانیـن انتخاباتی بـه ممنوعیت پخش این اخبار اشـاره می شـود؛ 
امـا برخـی دیگـر از کشـورها بـا تمرکز بـر فعالیت رسـانه های اجتماعی یا شـبکه های 
اینترنتـی بـه مقررات گذاری این رسـانه ها در مسـئله اخبار جعلی پرداخته اند. سـپس 
در مطالعـه قوانیـن داخلـی، به دو نهاد افترا و نشـر اکاذیب تکیه شـده و انتشـار اخبار 
جعلـی در ایـن دو قالـب متصور شـده اند. با وجود تاریخ انتشـار این مقاله، به بسـیاری 
از قوانیـن و مقـررات مربـوط، از جمله مصوبه شـورای عالی فضای مجـازی در خصوص 

اطالعـات و اخبـار خـالف واقع توجه چندانی نشـده اسـت.
رکنـی )1400( در مقالـه »مقابلـه بـا اخبـار جعلـی: طراحـی یـک رویکـرد همه 
تهیـه  پژوهشـگاه فضـای مجـازی  در  گـزارش شـماره 59  به عنـوان  کـه  جانبـه« 
پلتفرم هـای شـبکه های  الـزام  مؤسسـات حقیقت سـنج،  کارگیـری  بـه  شده اسـت؛ 
اجتماعی به مسـئولیت پذیر بودن، افزایش سـواد رسـانه ای کاربر و اقدامات حاکمیتی 
را از راهکارهـای مقابلـه بـا اخبـار جعلی بیان می کند. عمده منابع اسـتفاده شـده در 
ایـن مقالـه، مربـوط بـه حـوزه علـوم ارتباطات انـد و تنهـا در قسـمت آخر بـا رویکرد 
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تطبیقـی، بـه مطالعـه رویکـرد دولت هـای 8 کشـور و قوانیـن آنهـا در ایـن خصوص 
پرداختـه شـده؛ هرچنـد کـه بـاز هـم نمی تـوان آن را یـک مقالـه حقوقـی دانسـت. 
تمرکـز اصلـی ایـن گـزارش بـر تجربه هـای جهانـی بـوده و بـه هیچ یـک از قوانین و 

مقـررات نظـام داخلـی نپرداخته اسـت.
آزادی )1399( در مقالـه »رویکردهـا و چالش هـای مقابلـه بـا اخبـار جعلـی در 
جهـان« آورده  اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا اخبـار جعلـی اقـدام بـه وضـع قوانیـن و 
مقـررات و پاسـخگو سـاختن بسـترهای برخـط کرده انـد. نتایـج ایـن پژوهش نشـان 
می دهـد، سـازمان های خبـری بـه دو روش، امـکان مقابلـه با اخبـار جعلـی را دارند: 
نخسـت، از طریـق ارائـه اخبـار صحیـح، دقیـق و قابل اعتمـاد و سـپس، از طریق رد 

خبـر جعلـی و آگاه سـازی عموم نسـبت بـه آن.
سـاعی و آزادی )1400( در مقاله خود در مجله رسـانه، تحت عنوان »راهکارهای 
مقابلـه بـا اخبـار جعلـی در سـازمان های خبری و رسـانه ای ایـران«، اظهـار می کنند 
کـه در شـرایط دنیـای امـروز، سـازمان های خبـری عـالوه بـر نقش سـنتی خـود در 
خبررسـانی، وظیفـه جدیـد مقابلـه با اطالعـات غلط برخـط و خبرهای جعلـی را نیز 
بـر عهـده دارنـد. آنـان راهکارهـای بـه دسـت آمـده را در 6 مرحلـه، شـامل اقدامات 
پیشـگیرانه، پایـش، آسـتانه، تصمیـم، واکنـش و مرحله ثبـت تجربه و دانش ترسـیم 
می کننـد و در نهایـت بـرای مقابلـه با اخبار جعلی، پیشـنهاد تشـکیل سـرویس ویژه 

خبـر جعلـی در سـازمان های خبـری ایـران را ارائـه می دهند.

چارچوب نظری پژوهش
حقوقمخاطب

حقـوق مخاطـب را می تـوان یکـی از شـاخه های حقـوق رسـانه دانسـت. منظور 
از حقـوق مخاطـب، امتیازهایـي اسـت کـه قانون بـراي مخاطـب در نظـر مي گیرد و 
بـر اسـاس آن، تکالیـف و مسـئولیت هایي بـر رسـانه ها و اصحـاب آن بـار مي شـود 
)اسـالمی نژاد، 1398: 118(. اگـر طبـق نظریـه تقابـل حـق و تکلیـف بـه ترکیـب 
مفهومـی حقـوق مخاطـب نـگاه شـود، حقـوق مخاطـب روی دیگـر سـکه تکلیـف 

رسـانه ها خواهـد شـد. 
حقـوق مخاطـب در ارتبـاط بـا دریافـت و کسـب اخبـار و اطالعـات از طریـق 
رسـانه های گروهـی، جـزء یکـی از حقـوق بنیادیـن بشـر، یعنـی حقـوق فـردی و 
آزادی هـای عمومـی به حسـاب می آیـد که همـواره در اعالمیه های حقوقـی و قوانین 
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اساسـی اغلـب کشـورهای جهـان گنجانـده شـده و مـورد پذیـرش قرار گرفته اسـت 
)حسـینی اسـفیدواجانی، 1391: 18(.

اخبار جعلی
»اخبـار جعلـی1« اطالعاتی اسـت که به عمد بـا هدف فریـب دادن و گمراه کردن 
دیگـران ، بـاور کـردن دروغ پـردازی یا شـک کردن بـه حقایـق قابل اثبات، سـاخته و 
منتشـر می شـود. خبـر جعلـی را می توان خبری دانسـت کـه در ماهیت خـود، دچار 
تحریـف و از بسـتر و زمینـه اصلی اش جدا می شـود و بـه همین دلیل، نامعتبر اسـت  
)مجـدی زاده و موسـوی حق شـناس، 1399 :93(. نحـوه انتشـار آن نیز ممکن اسـت 
از طریـق رسـانه های خبـری چاپـی، توزیع کننده هـای صـوت و تصویر یا رسـانه های 
مبتنـی بـر بسـتر اینترنت باشـد. گمراه کننده بـودن، اصلی ترین ویژگـی اخبار جعلی 
است  )رکنی، 1400: 21(. برخی معتقدند واژه اخبـــار جعلـــی در بــرای مــواردی 
اسـت کـه به عمـد، ادعاهـــای دروغیـــن یـا گمراه کننـده ای به عنـوان خبـر ارائـه 
می شـود کـه بـا برنامه ریـزی و طراحی قبلی بـه گمراهـی می انجامد و تهدیـــدی را 
ایجـــاد می کنـد کـه زندگی، ســـالمتی یـا دارایی افـــراد را بـه خطر می انـدازد یا 
شـــرایطی را بـرای نقض گسـترده نظم یـا امنیت عمومی فراهم می کنـد  )گلفیرت2، 

.)108 :2018
نکتـه قابـل توجـه در پژوهش هـای صـورت گرفتـه در زمینـه اخبـار جعلـی، ایـن 
اسـت کـه تعریـف دقیـق و جامعـی از مفهـوم خبر جعلـی، در آنها مشـاهده نمی شـود. 
برخـی پژوهش هـا هیـچ تعریفـی از این مفهـوم ارائه نکرده انـد و پیـش از هرگونه بحث 
مفهومـی و نظـری درباره آن، به شناسـایی مصادیـق مرتبط با اخبار جعلـی پرداخته اند 
)مجدی زاده و موسـوی حق شـناس، 1399 :101(. از طرف دیگر، در کنار بحث از مفهوم 
اخبـار جعلـی، از اصطالحـات نزدیـک دیگری ماننـد »اطالعـات دروغیـن« ، »اطالعات 
غلـط4«،  »اطالعـات  یـا  نادرسـت«  »اطالعـات  گمراه کننـده3«،  »اطالعـات  کاذب« ، 

»سوءاسـتفاده از واقعیـت5« و »اختـالل اطالعـات6« سـخن بـه میـان می آید.
برخـی، اطالعـات کاذب را زیرمجموعـه ای از اطالعات نادرسـت تعریف می کنند. 
از نظـر آنـان، اطالعـات کاذب اطالعـات نادرسـتی هسـتند که سـاخت و انتشـار آنها 
عمدی اسـت؛ در حالی که منتشـر کردن اطالعات نادرسـت ممکن اسـت سـهوی یا 
عمـدی باشـد. همچنین نـوع دیگری از اطالعات کاذب، محتوای نادرسـتی اسـت که 
تحـت عنـوان اخبـار جعلی شـناخته می شـود ؛ مقـاالت گمـراه کننده ای کـه به عمد، 

1. fake news
2. Gelfert

3. disinformation
4. misinformation

5. malinformation
6. information disorder
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طـوری طراحـی شـده اند کـه ظاهر مقـاالت واقعـی از سـازمان های خبـری معتبر را 
تقلیـد کنند  )گـس و لیونز، ترجمـه قراخانی بنـی، 1400: 16-17(.

برخـی دیگـر مفهومـی را تحـت عنـوان اختـالل اطالعـات را مطـرح کرده انـد و 
پـس از تقسـیم آن به یک دسـته بندی سـه گانه؛ شـامل اطالعات دروغیـن، اطالعات 
نادرسـت و سوءاسـتفاده از واقعیـت، هر یـک از آنها را به این صـورت تعریف کرده اند: 
اطالعـات دروغیـن: اطالعاتـی کـه خـالف واقـع هسـتند و به عمـد برای آسـیب 

رسـاندن بـه شـخص، گـروه اجتماعـی، سـازمان یـا کشـور ایجاد شـده اند.
 اطالعـات نادرسـت: اطالعاتـی کـه خالف واقع هسـتند، اما به قصد ایراد آسـیب 

ارائه نشـده اند.
 سوءاسـتفاده از واقعیـت: اطالعاتـی کـه بـر اسـاس واقعیـت هسـتند، امـا بـرای 
آسـیب رسـاندن به شـخص، سـازمان یا کشـور به کار می روند )واردل1 و درخشـان2، 
2017: 20(. ایـن تقسـیم بندی از زمـان انتشـار در سـال 2017 تاکنـون، تبدیـل 
بـه اصلی تریـن منبـع شـناخت انـواع اخبـار غلـط، جعلـی و نادرسـت شـده اسـت و 
به شـدت مـورد توجـه سیاسـتگذاران و مجامـع علمـی قرار گرفته اسـت. بـا دقت در 
ایـن توضیحـات، مشـخص می شـود کـه اخبـار جعلـی می توانـد در قالب هـر یک از 

سـه مـورد یاد شـده قـرار بگیـرد )رکنـی، 1400: 31-32(.

روش شناسی پژوهش 
روش پژوهـش حاضـر، روش اسـنادی با رویکـرد توصیفیـ  تحلیلی و با اسـتفاده 
از منابـع کتابخانـه ا ی اسـت. روش کتابخانـه ا ی در تمـام پژوهش هـای علمـی مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد و در بعضـی از آنهـا، موضوع پژوهـش از ابتدا تـا انتها، متکی 
بـر یافته هـای کتابخانه ا ی اسـت. در ایـن پژوهش، با اسـتفاده از ایـن روش، داده های 
مـورد نیـاز جمـع آوری و قوانین و مقررات مربوط، سـند پژوهی می شـوند و سـپس با 

رویکـرد توصیفـی ـ تحلیلـی، به بررسـی موضوع پرداخته می شـود.

یافته های پژوهش
اخبارجعلیدرایران

اصطـالح اخبـار جعلـی در ایـران بـرای اولین بـار در مصوبـه »برقـراري حکومت 
نظامـي در تمـام مازنـدران« مصـوب 1298/04/19 هیئـت وزیـران، بـه کار رفـت. 

1. Wardle 2. Derakhshan
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مطابـق بنـد 12 ایـن مصوبـه، انتشـار اطالعـات راجع بـه عده )تعـداد( قـواي نظامي 
و محـل توقـف و خـط حرکت قشـون )سـپاه یا قـوای نظامی( و انتشـار اخبـار جعلي 

اکیـداً ممنوع اسـت )پیوسـت، 1398: 86(.
بـا شـیوع همه گیـری ویـروس کرونـا، بـار دیگـر پـای ایـن اصطـالح بـه مقررات 
ایـران کشـیده شـد. طبـق مصوبه جلسـه هشـتم سـتاد ملـي مقابله بـا کرونـا مورخ 
1398/12/24، مقـرر شـد کمیتـه اطالع رسـاني و آمـوزش )وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمي( دسـتورالعمل برخـورد قانونـي بـا تولیدکننـدگان و انتشـاردهندگان اخبار 
جعلـي بـا هدف تشـویش اذهـان عمومي را تدوین کند. در جلسـه نهم نیز مقرر شـد 
ایـن دسـتورالعمل، در کارگروهـی بـا عضویـت نماینـدگان تام االختیـار دبیر شـوراي 
عالي امنیت ملي، دادسـتان کل کشـور، دبیر شـوراي امنیت کشـور، رییس سـازمان 
صداوسـیما، وزراي فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکي، 
اطالعـات و ارتباطـات و فنـاوري اطالعات، سـتاد کل نیروهاي مسـلح و با مسـئولیت 

دبیـر شـوراي عالـي فضاي مجـازي تدوین شـود. 
 بـا گذشـت قریـب به یک سـال از این مصوبـات، چنیـن دسـتورالعملی تهیه و یا 
منتشـر نشـد اما در تاریخ 1399/10/16، شـورای عالی فضای مجازی در جلسـه 68 
خـود مصوب هـای با موضـوع »الزامات پیشـگیري و مقابله با نشـر اطالعـات، اخبار و 
محتـواي خبـري خـالف واقع در فضاي مجـازي« )کـه از این به بعد با عنـوان مصوبه 
»الزامـات پیشـگیری« در ایـن مقالـه خواهـد آمـد.( به تصویـب رسـاند. ایـن شـورا با 
وضـع اصطـالح »اطالعـات، اخبار و محتـواي خبري خـالف واقع«، بـه تعریف پدیده 
خبـر جعلـی پرداخـت. وفق مـاده 1 این مصوبـه، اطالعـات، اخبار و محتـواي خبري 
خـالف واقـع بـه این صورت تعریف شـده اسـت: »هرگونه اطالعات، اخبـار و محتواي 
خبـري منتشـر شـده در فضاي مجازي شـامل انواع صـور متني، صوتـي، تصویري یا 
چنـد رسـانه اي کـه مابه ازایـي در واقعیـت نداشـته یـا شـکل تحریف شـده اي از یک 
واقعیـت اسـت که موجب آسـیب و اخالل در نظـم عمومي، تشـویش اذهان عمومي، 
کاهـش ثبـات، انسـجام، اعتماد، سـالمت و امنیـت فرد و جامعـه در ابعـاد اقتصادي، 

اجتماعي و سیاسـي و یا کسـب منافع نامشـروع مي شـود.«
می تـوان گفـت تعریـف فـوق بـا دسـته بندی سـه گانه مطـرح شـده در خصوص 
اختـالل اطالعاتـی و اخبار جعلی، بیشـترین انطبـاق را دارد. در این تعریف، دو عنصر 
مجـزا بـرای شناسـایی اطالعـات خالف واقع در نظر گرفته شـده اسـت: 1( نداشـتن 
مابـه ازا در واقعیـت یا و 2( شـکل تحریف شـده اي از یک واقعیت. عنصـر اول، عنصر 
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مشـترک اطالعـات دروغیـن و اطالعـات نادرسـت و عنصـر دوم، رکن اصلـی تعریف 
سوءاسـتفاده از واقعیـت اسـت؛ امـا تفاوتـی کـه در ایـن تعریـف بـا تعاریف سـه گانه 
مشـاهده می شـود، ذکـر نشـدن عنصـر »قصـد« در تشـخیص اخبار جعلـی و خالف 
واقـع اسـت چنان کـه تنهـا به نتایـج و آثـار آن نظیر آسـیب و اخالل در نظـم عمومي 
و تشـویش اذهـان عمومـي بسـنده شـده اسـت؛ در حالـی کـه عنصـر قصـد، عنصـر 

مشـترک اطالعـات دروغین و سوءاسـتفاده از واقعیت اسـت.

اقدامات مقابله با اخبار جعلی
با توجه بـه آسـیب های متعـددی کـه اخبار جعلـی برای جوامـع به بـار می آورند، 
دولت هـا و ملت هـا راهبردهـای متعـددی را در راه مقابلـه بـا آن بـه کار می بندنـد. 
امـروزه، بـه کارگیـری مؤسسـات حقیقت سـنج و بررسـی تخصصـی صحت و سـقم 
اخبـار و اعـالم نتایـج آن بـه جامعـه، الـزام پلتفرم هـای شـبکه های اجتماعـی بـه 
مسـئولیت پذیر بـودن، افزایـش سـواد رسـانه ای کاربـر و اقدامات حاکمیتـی به عنوان 
یـک رویکـرد چنـد ذینفعـی و همه جانبـه تجربـه نوینـی اسـت کـه صاحب نظـران 
معتقدنـد اثرگـذاری فراینـد مبـارزه بـا اخبار جعلـی را به شـدت افزایـش خواهد داد  

)رکنـی، 1400: 11(.

1.اطالعرسانیصحیحوآگاهسازیعمومی
اطالع رسـانی صحیـح و باالبـردن سـطح آگاهی های عمـوم جامعـه از اصلی ترین 
رسـالت های رسـانه ها اسـت. ایـن رسـالت به حـدی اسـت کـه در قانـون اساسـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز بـه آن اشـاره شـده  اسـت. بنـد 2 اصـل سـوم قانـون 
اساسـی، یکـی از وظایـف دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران را »بـاال بـردن سـطح 
آگاهی هـای عمومـی در همـه زمینه ها با اسـتفاده صحیـح از مطبوعات و رسـانه های 
گروهـی و وسـایل دیگـر« ذکـر کـرده اسـت. متقابـل ایـن تکلیـف، می تـوان حـق 
شـهروندان بـر افزایـش آگاهی عمومی و اطالع رسـانی صحیـح را نیز شناسـایی کرد. 
ایـن اقـدام، خود شـامل دو مرحله پیوسـته و درهم تنیده اسـت؛ نخسـت ارائـه اخبار 

صحیـح از طریـق رسـانه ها و سـپس، رد اخبـار جعلـی و اطالعـات خـالف واقـع .
 در مصوبه »سیاست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي« مصوب 1378/12/24شوراي 
عالـي انقـالب فرهنگـي، بـه این موضوع مهم اشـاره شـده اسـت و جـزء 15 بند الف 
ایـن مصوبـه، »اهتمـام بـه اطالع رسـاني صحیـح« را به عنـوان یکـی از سیاسـت های 

کلـی در مقابلـه با تهاجم فرهنگي برشـمرده اسـت.
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انجـام ایـن وظیفـه بیـش از تمامـی رسـانه ها، بـر عهـده سـازمان صداوسـیما 
به عنـوان بزرگ تریـن سـازمان خبری کشـور اسـت. قانون »خط مشـي کلـي و اصول 
برنامه هـاي سـازمان صداوسـیماي جمهوري اسـالمي ایران« مصـوب 1361/04/17، 
به عنـوان یکـی از اصلی تریـن قوانیـن باالدسـتی ایـن سـازمان، بارهـا بـه انجـام این 
وظیفـه اشـاره کـرده اسـت. در مقدمـه ایـن قانـون، ضمـن اشـاره بـه نقش ارشـادي 
و آگاهي دهنـده سـازمان، به صراحـت آمـده اسـت کـه صداوسـیما »... بایـد کلیـه 
رویدادهـا و وقایـع را آن گونـه کـه هسـت بـه اطالع مـردم برسـاند...« در متـن قانون 

نیـز در بیـان اصـول عـام و کلـي خط مشـي ایـن سـازمان، اعـالم مي شـود که:
 »مـاده 16ـ صداوسـیما بـا حضور دائمي خود در جامعـه باید همواره منعکس کننده 

صدیق وقایع و رویدادهاي مهم اجتماعي باشد و واقعیت ها را به  اطالع مردم برساند.
مـاده 18ـ صداوسـیما موظـف اسـت آخریـن اخبـار و اطالعـات صحیـح و مهـم 
کشـور و جهـان را کـه مفیـد و مـورد نظـر اکثریـت مـردم باشـد، به صورتـي  کوتاه و 

گویا منتشر نماید. 
ماده 20ـ تالش در جهت کسب اخبار و اطالعات صحیح جهاني ...«.

در مصوبـه »راهبردهـا و راهکارهـاي ارتقـاي فعالیت هاي سـازمان صداوسـیماي 
جمهـوري اسـالمي ایران« مصـوب 1384/07/12شـوراي عالي انقـالب فرهنگي نیز، 
داخلـي«  شـایعات  و  خارجـي  اطالع رسـاني  نامطلـوب  جریان هـاي  »خنثي سـازي 

به عنـوان یـک راهبـرد و راهـکار ارتقـاي سـازمان بیان شـده اسـت.
مطابـق مـاده 6 مصوبه »الزامات پیشـگیری«، سـازمان صداوسـیما موظف اسـت 
در هنـگام انتشـار آن دسـته از اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خـالف واقـع در 
فضـاي مجـازي کـه داراي پیامدهـای سـطوح منطقـه اي، قومـي و ملـي هسـتند، با 
حضـور میدانـي و اسـتفاده از روش هـاي جدیـد خبري، نسـبت بـه آگاه سـازي افکار 
عمومـي، ارتقـای تـاب آوري اجتماعـي و کاهـش میـزان اثرگـذاري اطالعـات، اخبار 
و محتـواي خبـري خـالف واقـع در سـطح عمومـي، اقـدام کنـد. همچنیـن در ایـن 
مصوبـه، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و سـازمان صداوسـیما با همـکاری یکدیگر 
مسـئول اعتبارسـنجی و رتبه بنـدی درگاه هـا و سـکوهاي نشـر، از منظـر مقابلـه بـا 

اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خـالف واقع هسـتند.
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2.راستیآزمایی
و  مطـرح  عبـارات  »حقیقت سـنجی«  و  »صحت سـنجی«  »راسـتی آزمایی«، 
ترجمـه شـده ای از مفهـوم »Fact Checking« هسـتند. اهمیـت این مفهـوم به حدی 
اسـت که از سـال 2017، دوم آوریل هر سـال به عنوان »روز جهانی راسـتی آزمایی« 
نام گـذاری شـده اسـت. راسـتی آزمایی فراینـد بررسـی صحـت گفته هـا، اخبـار و 
اظهـارات بـا اسـتفاده از داده ها و آمـار و اطالعات معتبـر اسـت )آزادی، 1399: 46(. 
صحت سـنجی بـه دو شـیوه پسـیني و پیشـیني صـورت مي گیـرد. نوع پیشـیني آن 
از طریـق رسـانه ها و به منظـور کسـب اطمینـان از صحت و سـقم خبـر، قبـل از اعالم 
انجـام مي شـود. صحت سـنجي پسـیني امـا کامـاًل متفـاوت اسـت. در ایـن نـوع از 
صحت سـنجی، مراکـز و مؤسسـاتي وجـود دارنـد کـه به جبـران خطـاي سـهوي یـا 
عامدانـه خبرگزاري هـا، از ابتـدا تمـام منابـع خبـري موجـود را مـورد بررسـي قـرار 
می دهنـد و در نهایـت، میـزان انطبـاق خبـر پخـش شـده بـا واقعیـت را بـر اسـاس 
مالک هـاي تعیین شـده ارزیابـي و اعالم مي کننـد )رکنی، 1400: 39(. از مؤسسـات 
مطـرح حقیقت سـنج در دنیـا می تـوان بـه سـرویس گـوگل بـا عنـوان فکـت چک1، 
مؤسسـه پالتـی فکـت2 زیر نظـر روزنامـه تمپا بـی  تایمز امریـکا، مؤسسـه بریتانیایی 
فول فکـت3 و بخـش حقیقت سـنج4 روزنامه واشنگتن پسـت اشـاره کـرد. رویکرد اکثر 

ایـن مؤسسـات، راسـتی آزمایی ادعاهای سیاسـی سیاسـتمداران اسـت.
به تازگـی پلتفرم های رسـانه های اجتماعـی از طریق برچسـبگذاری بر محتواهای 
شـبهه برانگیز و ناصحیـح ، به ویـژه از سـوی سیاسـتمداران در مسـیر راسـتی آزمایی 
محتواهـای منتشـر شـده بـر بسـتر خـود گام بـر می دارنـد. در همین زمینه، شـبکه 
توییتـر بـرای نخسـتین بار، بـا افـزودن اخطـار به یکـی از توییت هـای دونالـد ترامپ، 
رییس جمهـوری وقـت امریـکا، امـکان حقیقت سـنجی آن را فراهـم کـرد )آزادی، 

.)48 :1399
فراینـد راسـتی آزمایی را می تـوان از طریـق رابطـان مؤثـق، خبرنـگاران، روابـط 
عمومـی و مسـئوالن مربـوط، شـهروند روزنامه نگارهـا و کاربـران فضـای مجازی طی 
کـرد. در ایـن زمینـه اقداماتی نیز توصیه شـده اسـت ازجمله: ارتباط گیـری و واکاوی 
جزییـات خبـر مشـکوک از طریـق گفت وگـو بـا کارشناسـان و سـایر سـرویس های 
خبـری؛ بررسـي سـابقه و پیشـینه خبر مشـکوک از طریق منابع اوسـینت؛ مقایسـه 
خبـر مشـکوک بـا رویدادهـای مشـابه؛ به کارگیـری ابزارهـای سـنجش محتـوا نظیر 
بـرای  یـا ویدئـو  بـه عکـس  موقعیت یابـی جغرافیایـی؛ بررسـی اطالعـات مربـوط 

1. Fact Check.org
2. Politi Fact

3. Full Fact
4. fact checker
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تشـخیص موقعیـت و راسـتی آزمایی تصاویـر بـا اسـتفاده از عکس هـای مشـابه یـا 
ترفندهـای عکاسـی )سـاعی و آزادی، 1400: 62(.

در نظـام حقوقـی ایـران، مـاده 3 مصوبـه »الزامات پیشـگیری«، وظایفـی را برای 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي در این خصوص مشـخص کرده اسـت. اولین وظیفه 
ایـن وزارتخانـه بـا رویکردی فعال، ایجاد سـکوي مرجـع براي آگاهي رسـاني در مورد 
اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خـالف واقـع بـا اسـتفاده از ظرفیـت نهادهـاي 
مدنـي و رسانه هاسـت. طراحـي و اجـرای سـازکارهای جامـع رصـد و راسـتي آزمایي 
اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خـالف واقـع منتشرشـده در درگاه هـاي نشـر، 
نیـز از دیگـر وظایـف آن اسـت کـه باید ظرف سـه مـاه از تصویـب این سـند اجرایی 
میشـد؛ امـا تـا زمان نگارش ایـن مقاله، چنین اقدامـی از جانـب آن وزارتخانه صورت 

نگرفته اسـت. 
مطابـق مـاده 7 سـند یاد شـده، درگاه های نشـر موظف هسـتند بـراي مواجهه با 
پیامدهـاي نشـر اطالعـات، اخبـار و محتواي خبري خـالف واقع، سـازکار الزم اتصال 
بـه سـامانه هاي راسـتي آزمایي مرجع ایجاد شـده را در کشـور ایجـاد کنند. همچنین 
وظیفـه بـه راسـتی آزمایی پیشـینی را نیـز برعهـده دارنـد تـا سـازکار الزم را بـراي 
تشـخیص اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خـالف واقع دریافتـي قبل از انتشـار 

)اعـم از رویه هـاي انسـاني و یا ماشـیني( ایجـاد کنند.

3.افزایشسوادرسانهای
یکـی از راه هـای مقابلـه با اخبار جعلـی، اقدامات کاربرمحور اسـت. ایـن اقدامات 
بیشـتر جنبـه آموزشـی و پیشـگیرانه دارد. در ایـن خصـوص، کاربـر بـا بهره گیـری 
از برخـی آموزش هـای اساسـی و سـاده آگاه می شـود کـه چگونـه از تبدیـل شـدن 
بـه یـک شـتاب دهنده ناخواسـته در فراینـد گسـترش اخبـار جعلی جلوگیـری کند. 
ایـن مجموعـه آموزش هـا را بایـد به عنـوان بخـش مهمـی از سـواد رسـانه ای در نظر 
گرفـت )رکنـی، 1400: 61(. به عبارتـي ایـن کاربـران هسـتند که در صـورت مصرف 
خبرهـاي جعلـي و نشـر دادن آنها، نویسـندگان این مطالب را به اهـداف خود نزدیک 
مي سـازند و موجـب گسـترش خبرهاي جعلي در سـطح جامعه مي شـوند )سـاعی و 

همـکاران، 1398: 259(.
یونسـکو برای قرن 21 انواع سـواد را در شـش دسـته سواد عاطفی، سـواد ارتباطی، 
سـواد مالی، سـواد رسـانه ای، سواد تربیتی و سـواد رایانه ای تقسـیم کرده است. از منظر 
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یونسـکو، سـواد رسانه ای شامل شـناخت انواع رسـانه ها و توانایی درک، تفسیر و تحلیل 
پیام های رسـانه ای اسـت )حسـینی اسـفیدواجانی و حق پناه، 1394: 19(. ترویج سـواد 
رسـانه اي یکـي از راهکارهـاي اصلـي بـراي مقابله با خبرهـاي جعلي در سـطح کاربران 
اسـت کـه آنان را قادر مي سـازد تـا بین خبرهاي جعلـي و خبرهاي واقعـي تفاوت قائل 
شـوند و در صورت شـک و شـبه هاي درباره اصالت یک خبر، به ابزارهایي مجهز باشـند 
کـه بتواننـد بـه این مسـئله پي ببرند؛ مسـئله اي کـه به صورت اساسـي مانـع از مصرف، 
بـاور و بازنشـر خبرهـاي جعلـي از سـوي آنـان مي شـود؛ در بلند مـدت، ارتقـاي سـواد 
رسـانه اي کلید مبارزه با گسـترش اطالعات مخرب و خبرهاي جعلي در سـطح جامعه 

خواهد بود  )سـاعی و همـکاران، 1398: 268(.
ضـرورت آمـوزش سـواد رسـانه ای در نظـام حقوقـی ایـران نیـز درک شـد و بـه 
ایـن مبحـث در مقـررات مختلفی پرداخته شـد. در پی تشـکیل شـورای عالی فضای 
مجـازی و در ضمـن صـدور حکـم تشـکیل ایـن شـورا توسـط رهبـری در تاریـخ 
1390/12/17، یکـی از وظایـف شـورا، ایجـاد مرکـزی بـه نـام »مرکـز ملـی فضـای 
مجـازی کشـور« برشـمرده شـد. از جمله اهـداف این مرکـز، تصمیم گیری نسـبت به 
نحـوه مواجهـه فعـال و خردمندانـه کشـور با فضـای مجـازی از حیث سـخت افزاری، 
نرم افـزاری و محتوایـی اسـت. به همین ترتیـب، اساسـنامه مرکـز ملي فضـاي مجازي 
کشـور در تاریـخ 1391/4/31 از سـوی شـوراي عالـي فضـاي مجـازي بـه تصویـب 
رسـید. در بنـد 4 مـاده 2 ایـن اساسـنامه، یکـی از اهداف و سیاسـت های ایـن مرکز، 
»آمـوزش عمومـي و فرهنگ سـازي در جهت باال بردن سـواد اینترنتي، هشیارسـازي 
مـردم در مـورد مخاطـرات فضـاي مجـازي و انگیـزه دادن بـه مـردم بـراي مقابلـه با 
مخاطـرات آن در زندگـي فـردي و اجتماعـي« مشـخص شـده اسـت. در ایـن بند به 
»سـواد اینترنتـی« اشـاره شـده اسـت کـه می تـوان آن را یکـی از شـاخه های سـواد 
رسـانه ای در عصـر حاضـر قلمـداد کـرد همچنان کـه ایـن بند را نیـز می تـوان اولین 

اشـاره نظـام حقوقـی ایران در زمینه سـواد رسـانه ای دانسـت.
دومیـن مـورد را می تـوان مصوبـه »نقشـه مهندسـي فرهنگـي کشـور« مصـوب 
1391/12/15 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگي دانسـت. در فصل ششـم ایـن مصوبه، 
دهمیـن راهبـرد از راهبردهـای کالن فرهنگـی، »طراحـي و اسـتقرار نظـام جامـع 
و کارآمـد اطالعـات، ارتباطـات و رسـانه اي مبتنـي بـر آموزه هـاي دینـي، انقالبـي و 
ارزش هـاي اخالقـي، مقتضیـات راهبـردي کشـور و سیاسـت هاي کلـي نظـام« ذکـر 
شـده اسـت. در ذیـل ایـن راهبـرد نیـز 23 اقـدام ملـی تدویـن شـده اسـت. طبـق 
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ایـن مصوبـه، اقدامـات ملـی، طرح هایـی هسـتند کـه بـراي تحقـق اهـداف طراحـي 
و تعییـن مي شـوند. اقدامـات ملــي ناظـر به اهداف و متناسـب بـا راهبردهـا، تعیین 
و به طور معمـول در چارچـوب برنامه هـاي پنـج  سـاله، طراحـي و در قالـب یـک یـا 
چنـد برنامـه سـاالنه اجرایي مي شـوند. اقدامات ملي اغلب فرابخشـي و فرادسـتگاهي 
هسـتند و ماهیـت ترکیبـي دارند؛ با این حال ممکن اسـت در مواردي وجه پژوهشـي، 
اجرایـي و تقنینـي آنهـا بـر سـایر وجـوه غلبـه یابد. دهمیـن مـورد از اقدامـات ملی، 
»آمـوزش عمومـي بـراي ارتقـای بصیرت و سـواد رسـانه اي آحـاد جامعـه معطوف به 

ارزش هـا و دانـش بومي و اسـالمي« اسـت.
امـا اولیـن مـورد، از اقدامات عینـی و مؤثر در خصوص ترویج سـواد رسـانه ای در 
کشـور، مربـوط به مصوبه شـوراي عالي آمـوزش و پـرورش به تاریـخ 1394/12/10، 
در خصوص جدول مواد درسـي و سـاعات تدریس هفتگي دوره دوم متوسـطه اسـت. 
طـی ایـن مصوبـه، عنـوان درسـی »تفکـر و سـواد رسـانه ای« به مواد درسـی شـاخه 

نظـری، فنـی و حرفـه ای و کار و دانش نظام آموزشـی کشـور اضافه شـده اسـت.
لـزوم پرداختـن بـه موضـوع سـواد رسـانه ای محـدود بـه این مـوارد نمانـد و دو 
شـورای فراقـوه ای فضـای مجـازی و انقـالب فرهنگـی و هیئت وزیـران، در مصوبـات 
مختلـف خـود بـار دیگـر به ایـن موضـوع پرداختند کـه به ترتیـب تاریـخ تصویب، به 

اشـاره می شـود: آنها 
مصوبه جلسـه سـي و پنجم شـوراي عالي فضـاي مجـازي مـورخ 1395/09/20 با  •

عنـوان »سـند تبییـن الزامـات شـبکه ملـي اطالعـات«: در بند 5 ایـن مصوبـه، الزامات 
فرهنگـي شـبکه ملـي اطالعـات مشـخص شـده اسـت و به منظـور کاهش آسـیب ها و 
بهره منـدي از فرصت هـاي فضـاي مجـازي در حوزه هـاي فرهنگـيـ  اجتماعـي، رعایت 
اصولـی را الزامـی دانسـته اسـت. طبق جـزء 2 این بند، فرهنگ سـازي اسـتفاده صحیح 
)شـامل آموزش عمومي، آگاهي رسـاني، سـواد رسـانه اي و دیجیتال( قبل یا همزمان با 

توسـعه شـبکه در مناطق مختلف کشـور، الزامی اسـت.
مصوبه جلسـه 810 شـوراي عالي انقـالب فرهنگي مـورخ 26 /4 /1397 با عنوان  •

»سـند ملـي توسـعه فناوري هاي فرهنگـي و نرم«: وفق مـاده 6 ایـن مصوبه، دهمین 
راهبـرد مشـخص شـده در ایـن سـند، ارتقـاي کمـي و کیفي سـرمایه هاي انسـاني و 
سـاماندهي ارتبـاط نظام هـاي آموزشـي و مهارتـي بـا نیازهـاي حـوزه فناوري هـاي 
فرهنگـي و نرم دانسـته شده اسـت کـه جزء 6 این راهبـرد، به ارتقاي سـواد دیجیتال 

و رسـانه اي و جـذب فناوري از طریق توسـعه سـواد فضـاي مجازي اشـاره دارد.
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تصویب نامـه هیئت وزیـران مـورخ 1399/02/14در خصـوص تعییـن محورها و  •
مؤلفه هـاي شـاخص هاي خانواده در )10( محور و )45( مؤلفـه: این مقرره از مصوبات 
سـتاد ملـي زن و خانـواده اسـت کـه همسـو با مـاده 3 آیین نامه تشـکیل این سـتاد، 
بـر اسـاس اصـل 138 قانـون اساسـي و طبـق مجـوز هیئت وزیـران الزم االجراسـت. 
طبـق ایـن مصوبـه، محورهـا و مؤلفه هـاي شـاخص هاي خانـواده در )10( محـور و 
)45( مؤلفـه تعییـن گردید و دسـتگاه هاي اجرایي موظف شـدند اعتبـارات الزم براي 
اجـراي ایـن تصویب نامـه را در قالـب بودجه سـنواتي خـود پیش بیني کننـد. یکی از 
ایـن مؤلفه هـا، مؤلفه سـواد رسـانه اي )سـواد مجازي( ذیـل محور آموزش، مشـاوره و 

است. اطالع رسـاني 
مصوبـه »الزامـات پیشـگیری«: ایـن مصوبه که به طـور خاص به موضـوع اخبار  •

جعلـی و خـالف واقـع می پـردازد، راهکارهایـی را بـرای پیشـگیری و مقابلـه بـا ایـن 
پدیـده مشـخص کـرده اسـت. در بنـد 8 مـاده 3 آن، ارتقای سـواد فضـاي مجازي و 
سـطح آگاهـي آحـاد جامعـه بـراي مواجهـه بـا اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري 
خـالف واقـع، یکـی از وظایـف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی دانسـته شـده کـه 
بایـد بـا اسـتفاده از ظرفیت مراجـع قانوني ذي ربـط از قبیـل وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت علوم تحقیقات و فنـاوري، وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکي و سـازمان 

صداوسـیما بـرای تحقـق آن اقدام شـود.
مصوبـه جلسـه 69، 70 و 71 شـوراي عالي فضاي مجازي مـورخ 1400/03/17  •

بـا عنـوان »سـند صیانـت از کـودکان و نوجوانـان در فضـاي مجـازي«: طبـق بنـد 6 
مـاده 3، ارتقـاي سـواد فضـاي مجـازي خردسـاالن، کـودکان و نوجوانـان یکـی از 
سیاسـت هاي کالن این سـند عنوان شـده اسـت. همچنین در ماده 4، فرهنگ سـازي 
و ارتقـاي سـواد فضـاي مجـازي، به عنوان یکـی از اقدامات کالن این سـند مشـخص 
شـده اسـت کـه طی بنـد 13 آن، آمـوزش سـواد فضاي مجازي الزم اسـت از سـوی 
سـازمان صداوسـیما و وزارت آمـوزش و پـرورش بـا همـکاري وزارت ارتباطـات و 

فنـاوري اطالعـات صـورت پذیرد.
ایـن نکتـه قابـل ذکـر اسـت کـه در مصوبـات و عناصـر قانونـی یـاد شـده، از دو 
عنوان »سـواد رسـانه ای« و »سـواد فضای مجازی« اسـتفاده شـده اسـت. گروهی از 
متخصصـان علـوم ارتباطـات، اساسـاً فضـای مجـازی را صرفاً یـک رسـانه می دانند و 
سـواد رسـانه ای را همان سـواد فضـای مجازی یا مفهومـی اعم از آن تلقـی می کنند. 
در حالـی کـه گروهـی دیگـر معتقدنـد ایـن دو مقولـه کامـاًل مشـابه نیسـتند و در 
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برخـي وجـوه افتـراق دارنـد. تصور مي شـود کـه این اختـالف نظـر برآمـده از تقلیل 
تعریـف برخـي اندیشـمندان در خطـای فضـاي مجـازي به رسـانه باشـد حـال آنکه 
نظـام رسـانه اي تنهـا ذیـل یکـي از نظام هـاي فضـاي مجـازي یعنـي نظـام فرهنگي 
اجتماعـي مي گنجـد )آزادی احمدآبادی و همـکاران، 1400: 128(. به نظر می رسـد 
کـه واضعـان ایـن مصوبـات آن چنان تفاوتـی برای ایـن دو مفهوم قائل نشـده اند و هر 
دو را بـه جـای یکدیگـر بـه کار برده انـد. ولی شایسـته، این اسـت که ایـن دو مفهوم 
در اسـناد قانونـی و فرهنگـی کشـور و یـا دسـت کم از سـوی مراجـع ذیربـط به طـور 
مشـخص تعریـف شـوند تـا دایـره شـمول و مصادیـق آنهـا، واضـح و تکالیـف مراجع 

اجرایـی ذی ربـط به طـور دقیق مشـخص باشـد.  

4.مقابلهقانونیوقضایی
مقابلـه قانونـی و قضایـی بـا پدیـده اخبـار جعلـی از دیگـر راهکارهـای مقابلـه 
بـا ایـن پدیـده اسـت. راهـکاری کـه می توانـد بـا در نظـر گرفتـن ضمانـت اجراهای 
مختلـف از جملـه ضمانت اجرای کیفـری، مؤثرترین و پیشـگیرانه ترین راهکار باشـد. 
ممنوعیـت و جرم انـگاری نشـر، برقـراری حق پاسـخگویی و اجبار رسـانه ها به حذف 

اخبـار جعلـی از مهم تریـن اقدامـات ایـن راهکار اسـت. 
در نظـام حقوقـی ایـران، جرم »نشـر اکاذیب« مشـابه ترین نهـاد قانونی بـا اخبار 
جعلـی اسـت. مطابـق مـاده 698 کتـاب پنجـم )تعزیـرات( قانـون مجازات اسـالمی، 
»هـر کـس بـه قصـد اضـرار به غیـر یـا تشـویش اذهـان عمومي یـا مقامات رسـمي 
به وسـیله نامـه یـا شـکواییه یـا مراسـالت یـا عرایـض یـا گـزارش یـا  توزیـع هرگونه 
اوراق چاپـي یـا خطـي بـا امضـا یـا بـدون امضـا اکاذیبـي را اظهـار نماید یا بـا همان 
مقاصـد اعمالـي را برخـالف حقیقـت رأسـاً یـا به عنـوان نقل  قـول به شـخص حقیقي 
یـا حقوقـي یـا مقامات رسـمي تصریحاً یا تلویحاً نسـبت دهـد اعم از اینکـه از طریق 
مزبـور به نحـوي از انحـا ضـرر مادي یا معنـوي به  غیر وارد شـود یا نه عـالوه بر اعاده 
حیثیـت در صـورت امـکان، بایـد بـه حبـس از دو ماه تا دو سـال و یا شـالق تا )74( 
ضربـه محکـوم شـود.« عـالوه بـر این، مـاده 746 نیـز به جرم نشـر اکاذیـب رایانه ای 
می پـردازد و عـالوه بـر تغییـر ابـزار نشـر اکاذیـب، مجازات هـا را نیـز تغییـر می دهد. 
مطابـق ایـن مـاده، چنانچه نشـر اکاذیب از طریق سـامانه رایانه اي یـا مخابراتي انجام 
بگیـرد، مرتکـب، افـزون بـر اعـاده حیثیـت )در صـورت امـکان(، بـه حبـس از نود و 
یـک روز تـا دو سـال یـا جـزاي نقـدي از بیسـت میلیـون )000 /000 /20( ریـال تا 
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صد و پنجـاه میلیـون )000 /000 /150( ریـال یـا هر دو مجازات، محکوم خواهد شـد.
امـا با توجه بـه شـباهت ظاهـری ایـن دو نهـاد، نمی تـوان گفـت کـه هـر نشـر 
اکاذیبـی، لزومـاً شـامل اطالعـات خالف واقـع نیز می شـود و یا برعکـس. تفاوت های 

ایـن دو مفهـوم، بـه شـرح زیر اسـت:
در نشـر اکاذیـب بـا عنصر قصد و با سـوءنیت خـاص مواجه هسـتیم که عبارت  •

اسـت از: اضـرار به غیـر یا تشـویش اذهان عمومي یا مقامات رسـمي؛ امـا در اطالعات 
خـالف واقـع، همان طـور کـه گفتـه شـد، عنصـر قصـد دخیـل نیسـت. از همیـن رو، 
شایسـته اسـت قوه قضاییـه کـه مکلف بـه ارائه الیحه قضایـی در این خصوص اسـت، 

عنصـر قصـد را به تعریـف اخبـار جعلـی و اطالعات خـالف واقـع اضافه کند.
 تحقـق نشـر اکاذیـب، مقیـد به نتیجه نیسـت و اعم اسـت از اینکـه به نحوي از  •

انحـا، ضـرر مـادي یا معنـوي به  غیر وارد شـود یا خیر؛ امـا در اطالعات خـالف واقع، 
بـروز نتایجـی همچـون آسـیب و اخـالل در نظـم عمومي، تشـویش اذهـان عمومي، 
کاهـش ثبـات، انسـجام، اعتماد، سـالمت و امنیـت فرد و جامعـه در ابعـاد اقتصادي، 
اجتماعي و سیاسـي و یا کسـب منافع نامشـروع در تعریف آن گنجانده شـده اسـت.

نشـر اکاذیب، شـامل شـکل تحریف شـده اي از یک واقعیت نمی شـود در حالی  •
کـه در تعریـف اطالعـات خالف واقع، یکی از اشـکال آن را تشـکیل می دهد.

مطابـق مـاده 3 قانـون مجـازات اسـالمی: »قوانیـن جزایـی ایـران دربـاره کلیه  •
اشـخاصی کـه در قلمـرو حاکمیـت زمینی، دریایـی و هوایی جمهوری اسـالمی ایران 
مرتکـب جـرم شـوند اعمـال می شـود مگـر آنکـه به موجـب قانـون ترتیـب دیگـری 
مقـرر شـده باشـد.« در مـاده 5 نیـز چنانچه هر شـخص ایرانی یا غیرایرانـی در خارج 
از قلمـرو حاکمیـت ایـران مرتکـب جرایمـی گـردد طبـق قوانین جمهوری اسـالمی 
ایـران محاکمـه و مجـازات می شـود. امـا جـرم نشـر اکاذیـب در این ماده ذکر نشـده 
 اسـت؛ بنابرایـن، محاکـم ایران فاقد صالحیت جهانی در زمینه نشـر اکاذیب هسـتند. 
با توجه بـه ماهیـت اخبـار جعلـی، به ویـژه در بسـتر فضـای مجـازی، منشـاء تولیـد و 
نشـر بسـیاری از اخبـار جعلـی خـارج از قلمـرو ایـران اسـت. ایـن نکتـه در مصوبـه 
الزامـات و پیشـگیری مـورد توجـه قـرار گرفته و تبییـن صالحیت محاکـم جمهوري 
اسـالمي ایـران در رسـیدگي به اطالعـات، اخبـار و محتواي خبري خـالف واقع یکی 

از وظایـف قوه قضاییه شـمرده شـده اسـت. 
اکنـون بـه مصادیـق این راهـکار در بسـترهای مختلف رسـانه ای در نظام حقوقی 

می پردازیم: ایـران 
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مطبوعات
مطبوعـات و رسـانه های چاپـی، قدیمی تریـن رسـانه های جمعـی و بسـتر نشـر 
اطالعـات در ایران انـد. بـرای نخسـتین بار و همسـو بـا اصـل بیسـتم متمـم قانـون 
اساسـی مشـروطه، نخسـتین قانـون مطبوعـات ایـران در پنجـم محرم الحـرام 1326 
هجـری قمـری، برابـر بـا 18 بهمن 1286 بـه تصویب رسـید. در مـاده 32 این قانون 
آمده اسـت: »جعـل اخبـار و مقـاالت فتنه انگیـز و انتشـار آنها و نسـبت آنها به کسـي 
بـه دروغ ممنـوع اسـت مدیـر روزنامـه و معاونیـن او در تخلـف از ایـن ماده بـه التزام 
شـرعي پنـج تومـان الـي صـد تومـان دادنـي خواهنـد بـود یـا آنکـه از یک مـاه الي 
یـک سـال حبـس خواهنـد شـد.« بعـد از ایـن قانـون، موضـوع جعـل اخبـار مـورد 
توجـه الیحه قانوني مطبوعات مصوب 1334/05/10 کمیسـیون مشـترک مجلسـین 
قـرار گرفـت. مطابـق مـاده 11، کسـاني که از طریق نشـر مقـاالت یا جعـل اخبار در 
مطبوعـات مرتکـب یکـي از جرائـم زیر شـوند، بـه حبس تأدیبـي از 6 ماه تا 2 سـال 

محکوم خواهند شد: 
خرابـکاري،  بـه  تشـویق  و  تحریـص  به صراحـت  را  مـردم  کـه  کسـاني  الـف( 

آتش سوزي، قتل و غارت و سرقت کنند. 
ب( کسـاني کـه افسـران و افـراد ارتش را به نافرمانـي و عدم انقیـاد احکام نظامي 

ترغیب و تشـویق کنند.
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی و تصویـب قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، آزادی مطبوعـات همچنـان به رسـمیت شـناخته شـد و اصـل بیسـت و چهار، 
حـدود ایـن آزادی را مبانـی اسـالم و حقـوق عمومی تعییـن کرد و تفصیـل آن را به 
قانـون عـادی ارجاع داد. بعـد از آن، الیحه قانوني مطبوعـات، در تاریخ 1358/05/25 
بـه تصویـب شـوراي انقالب رسـید. این قانون انتشـار مطالـب خالف واقـع را ممنوع 
ندانسـته امـا در صـورت مشـاهده مطالـب خـالف واقـع نسـبت بـه شـخص ) اعـم از 
حقیقي یا حقوقي(، برای آن شـخص حق پاسـخگویی را به رسـمیت شـناخته اسـت. 
مطابـق مـاده 15، ذي نفـع حـق  دارد پاسـخ مطلـب خالف واقـع را ظرف یـک ماه به 
صـورت کتبـی بـراي همـان نشـریه بفرسـتد. نشـریه مزبـور مکلـف اسـت این گونـه 
توضیحـات و پاسـخ ها را در یکـي از دو شـماره اي کـه پـس  از وصـول پاسـخ منتشـر 
مي شـود، در همـان صفحـه و سـتون و با همان حروف که اصل مطلب منتشـر شـده 
اسـت، رایـگان بـه چـاپ رسـاند. همچنیـن درج قسـمتي از پاسـخ  به صورتي کـه آن 
را ناقـص یـا نامفهـوم سـازد و یـا افـزودن مطالبـي بـه آن، در حکم عدم درج اسـت. 
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چنانچـه نشـریه از درج پاسـخ امتنـاع ورزد یـا پاسـخ را منتشـر نسـازد، آن ذینفـع 
می تواند به دادسـتان شهرسـتان شـکایت کند. دادسـتان  شهرسـتان در صورت احراز 
صحـت شـکایت شـاکي بـرای نشـر پاسـخ بـه نشـریه اخطـار مي دهـد و هـر گاه این 
اخطـار مؤثـر واقـع نشـود، پرونـده را بـه دادگاه بـرای صـدور دسـتور توقیـف موقت 
نشـریه کـه مـدت آن از یـک هفتـه تجـاوز نخواهد کـرد ارسـال مي کنـد؛ البته وفق 
مـاده 21، انتشـار مطلـب خـالف واقـع و حقیقـت نسـبت بـه مراجـع مسـلم تقلید، 
جرم انـگاری شـده اسـت و چنانچـه این مطالـب درج شـود، مدیر روزنامه و نویسـنده 
 هـر دو، مسـئول خواهنـد بـود و هـر یـک از 1 تا 3 سـال به حبس جنحـه اي محکوم 

خواهند شـد.
بعـد از ایـن قانـون، در تاریـخ 1364/12/22 قانـون مطبوعـات به تصویب مجلس 
رسـید کـه تـا اکنـون بارها مـورد اصـالح قرار گرفتـه اسـت و هم اکنون قانـون حاکم 
بـر مطبوعـات اسـت. فصل چهارم ایـن قانون به حـدود مطبوعات می پـردازد و موارد 
اخـالل بـه مبانـي و احـکام اسـالم و حقـوق عمومـي و خصوصـي را بیـان می کنـد. 
مطابـق بنـد 11 مـاده 6، یکـی از ایـن مـوارد، پخش شـایعات و مطالب خـالف واقع 
و یـا تحریـف مطالـب دیگران اسـت. متخلـف از این مـورد، مطابق تبصـره 2 ماده 6، 
مسـتوجب مجازات هـاي مقـرر در مـاده 698 قانـون مجـازات اسـالمي )حبـس از دو 
مـاه تـا دو سـال و یا شـالق تـا 74 ضربـه( خواهد بـود و در صورت اصرار ، مسـتوجب 
تشـدید مجـازات و لغـو پروانـه اسـت. مـاده 23 نیز هماننـد الیحه قانونـي مطبوعات 
مصـوب 58، حـق پاسـخگویی را بـرای اشـخاصی که نسـبت بـه آنـان مطالب خالف 

واقـع منتشـر شـده، برقرار کرده اسـت.
تغییـر مهمـی کـه در قانون مطبوعات صـورت گرفت، توسـعه مصادیق مطبوعات 
بـود. در اصالحیه هـای ایـن قانـون و در آیین نامـه اجرایـی آن، عـالوه بـر رسـانه های 
چاپـی، رسـانه های الکترونیکـی برخط )مؤسسـات خبرگزاری و پایگاه هـای خبری( و 
غیـر برخـط نیـز مشـمول تعریف مطبوعات قـرار گرفتنـد و مفاد قانـون مطبوعات بر 

ایـن رسـانه ها نیز حاکم شـد.
از دیگـر مـوارد مهم در حـوزه مطبوعات، »آیین نامه تأسـیس مؤسسـات خارجي 
و نمایندگـي خبرگزاري هـاي خارجي در ایران« مصـوب 1358/05/20 هیئت وزیران 
اسـت. مطابق مـاده 7 ایـن آیین نامه، نمایندگان مؤسسـات خبـري و خبرگزاري هاي 
خارجـي کـه بـه ایران سـفر مي کنند، متعهد می شـوند که جـز به راسـتي و حقیقت 
مطلبـي را ننویسـند و از جعـل اخبار و شـایعه پراکني خـودداري کنند و ملزم شـوند 
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کـه در صـورت تخلـف عالوه بر ابطال کارت شناسـایي آنان و دفتـر نمایندگي مربوط 
در مراجـع ایـران و  بین المللـي تحـت تعقیـب قـرار گیرنـد. همچنیـن طبق مـاده 9، 
هـرگاه در رسـانه هاي خارجـي مطلبـي خـالف واقـع و یا تحریف شـده دربـاره ایران 
درج شـود و یـا مطالبـي برخـالف قانـون مطبوعات انتشـار یابـد، نماینده مؤسسـه یا 
رسـانه مـورد نظـر را احضـار می کننـد و بـراي بـار اول بـه او تذکـر می دهنـد امـا در 
صـورت تکـرار و ادامـه  این رویـه، کارت شناسـایي او لغو و به اجـازه اقامت اش خاتمه 

داده می شـود. ضمـن اینکـه از ادامـه کار نامبـرده نیـز جلوگیري بـه عمل آید.

صداوسیما)رادیووتلویزیون(
در سـندی تحت عنوان »سیاسـت ها و ضوابط تولید، تأمین و پخش در سـازمان 
صداوسـیما« به ممنوعیـت نشـر مطالـب خـالف واقـع اشـاره شـده اسـت. بر اسـاس 
بخـش »ضوابـط عمومـی« ایـن سـند، اسـتفاده از آمار و اطالعـات غیرمؤثـق و دامن 
زدن بـه شـایعات در برنامه هـا، ممنـوع اسـت. در ادامـه و در بخـش »ضوابـط ناظر بر 
تولیـد، تأمیـن و پخـش اخبـار، گزارش هـای خبـری، گفتگوهـای ویـژه و تفاسـیر«، 
بیـان شـده  اسـت کـه ارائـه موارد خـالف واقـع یا تحریـف شـده از حـوادث و وقایع، 
ممنـوع اسـت. همچنیـن اطمینـان از صحـت و دقـت اخبـار و گزارش هـاي خبـري 
ضـروري اسـت و در صـورت تشـخیص کـذب بـودن، بایـد در اولیـن فرصـت پس از 

عذرخواهـي، اصالح شـود.
بـر اسـاس قانـون الحـاق یـک مـاده و دو تبصـره بـه قانـون اساسـنامه سـازمان 
 ،1381/11/07 مصـوب   ،1362 مصـوب  ایـران  اسـالمي  جمهـوري   صداوسـیماي 
حـق پاسـخگویی اشـخاص )اعـم از حقیقي یـا حقوقـي( در برابر مطالب خـالف واقع 
نسـبت داده شـده بـه آنهـا در برنامه هـاي پخـش شـده سـازمان صداوسـیما )اعم از 
خبـري، گزارشـي، تولیـدي در قالب هـاي مختلـف بیانـي ـ تصویـري و نمایشـي( از 
شـبکه هاي محلـي، سراسـري و بین المللـي و یـا در اطالعیه هـاي صادره از سـوي آن 

سـازمان، شناسـایی و مراحـل اسـتیفای این حق بیان شـده  اسـت. 

فضایمجازی
مـاده 2 مصوبـه »الزامـات پیشـگیری«، قوه قضاییـه را نسـبت بـه ارائـه الیحـه 
قضایـي مقابلـه بـا اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خالف واقـع با پوشـش همه 

ابعاد از جمله موارد زیر مکلف کرد: 
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تنقیـح و متناسب سـازي مجازات هـاي مقـرر در کلیـه قوانیـن مرتبـط، با هدف  •
ارتقـای بازدارندگـي در سـطوح فـردي، گروهي، نهـادي، محلـي و بین المللي؛

تعییـن و تفکیـک مسـئولیت صاحبـان درگاه هـا و سـکوهاي نشـر و اشـخاص  •
حقیقـي و حقوقـي تولیدکننـده و انتشـاردهنده اخبـار، اطالعـات و محتـواي خبري 

خالف واقع؛ 
تبییـن مصادیـق جـرم مشـهود در حـوزه اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري  •

خـالف واقـع در فضـاي مجـازي؛
تبییـن صالحیـت محاکـم جمهـوري اسـالمي ایـران در رسـیدگي بـه اطالعات،  •

اخبـار و محتـواي خبـري خالف واقـع علیه امنیـت و حاکمیت ملي و حقوق اشـخاص 
در ارتبـاط با درگاه ها و سـکوهاي نشـر خارجـي.  با وجود اینکه فرصـت ارائه این الیحه 

سـه مـاه از تصویب بـوده، تاکنـون الیحه ای از سـوی قوه قضاییه ارائه نشـده اسـت.
مطابـق مـاده 7 ایـن مصوبـه، درگاه هـاي نشـر موظـف هسـتند به محـض اطالع 
از انتشـار اطالعـات، اخبـار و محتـواي خبـري خـالف واقـع، نسـبت به حـذف و درج 
توضیحـات، اقـدام و از رویه هـا و سـامانه هاي گزارش دهـي فـوري بـه مراجـع قانوني 

ذي ربـط اسـتفاده کنند.
در ادامـه، بـه بررسـی قوانیـن دیگر کشـورها در زمینـه مقابله قانونـی و قضایی با 

اطالعات خـالف واقـع می پردازیم:
1. پارلمـان سـنگاپور در مـاه مـه 2019 به منظـور مقابلـه بـا خبر جعلـی، قانونی 
را تصویـب کـرد که بـر اسـاس آن پلتفرم های فعال در این کشـور همچون واتسـاپ، 
فیس بـوک و تلگـرام موظـف بـه حـذف خبرهای جعلـی و همکاری با دولت هسـتند. 
طبـق ایـن قانـون، انتشـار هرگونـه خبر جعلـی و ایجاد حسـاب های کاربـری مخرب 

تـا 10 سـال حبس و یک میلیـون دالر جریمـه دارد  )آزادی، 1399: 51(.
2. بر اسـاس مـاده 12 قانون امنیت سـایبری چین، کاربران شـبکه های اجتماعی 
در صـورت انتشـار اخبـار جعلی به منظور اخالل در نظم اجتماعـی و اقتصادی مجازات 

می شوند.
3.  مـاده 291 اصالحیـه نهـم قانـون کیفـری چین نیـز بیان می کند که سـاخت 
هرگونـه خبـر جعلـی در خصـوص وقـوع اتفاقـات خطرنـاک، ظهـور اپیدمـی و یـا 
هشـدارهای امنیتـی بـا علـم بـه جعلـي بـودن خبـر، در صورتي کـه به نظـم عمومي 
ضربـه وارد کنـد، در مـوارد شـدید بیـن سـه تـا هفـت سـال مجـازات حبـس دارد 

)رکنـی، 1400: 92-93(.
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4. مطابـق قانـون ضد اخبـار جعلی روسـیه، پخش هرگونه خبر جعلـی که زندگی 
و سـالمت عمومـی را بـه خطر بینـدازد، امنیت عمومـی و نظم جامعـه را مختل کند 
و یـا مانـع عملکرد زیرسـاخت های اجتماعی نظیـر ارتباطات، حمل ونقـل و بانکداری 
شـود، جرم شـناخته می شـود  و بـرای آن مجازات نقـدی بین 30 هزار تـا 1 میلیون 

روبل در نظر گرفته شـده اسـت )رکنـی، 1400: 95(.
5. مـاده 38 قانـون فـدرال شـماره 5 امارات متحده عربـی اشـاره مـي دارد کـه هر 
کسـی اخبـار جعلـي، اطالعـات نادرسـت یـا گمراه کننـده اي را کـه به منافع کشـور، 
شـهرت، اعتبـار یـا رفعـت آن خدشـه وارد مي کند، منتشـر کنـد، محکـوم به حبس 

مي شـود  )رکنـی، 1400: 109(.
6. مطابـق مـاده 4 قانـون ضد اخبـار جعلـی مالـزی، هـر شـخصی کـه بـه هـر 
وسـیله ای، آگاهانـه هرگونـه اخبار جعلی یا مطالـب حاوی آن را تولید، ارائه، منتشـر، 
چـاپ، توزیـع یـا پخش کنـد، مرتکب جرم شـده اسـت و باید درصـورت محکومیت، 
ملـزم بـه پرداخـت جریمـه حداکثر پانصد هـزار رینگیت یـا حبس به مـدت حداکثر 

ده سـال یـا هـر دو مجـازات با هم شـود.
7. در اندونـزی، طبـق قانـون معامـالت الکترونیکـی و اطالعاتـی، هرکسـی کـه 
به عمـد اخبـار دروغیـن و گمراه کننـده ای را پخـش کنـد کـه به ضـرر دیگـری منتج 
شـود، بـه حدا کثـر 6 سـال حبـس و جریمه محکـوم می شـود )عامـری و حبیب نژاد، 

.)129 :1400
8. آلمـان در قانـون بهبـود تنفیـذ قوانیـن در شـبکه های اجتماعـی، در جـوالی 
2017 اعـالم کـرد کـه برای افـراد حقیقی منتشـر کننده اخبـار جعلـی، جریمه ای تا 
سـقف 5 میلیـون یـورو و بـرای افـراد حقوقـی، جریمـه 50 میلیـون یورویـی در نظر 

گرفته اسـت.

تبلیغات
عرصـه تبلیغـات یکـی از دیگـر از حوزه های نشـر اطالعات خالف واقع اسـت. هر 
تبلیـغ حامـل اطالعاتـی دربـاره یـک کاال یـا خدمت اسـت کـه در قالب رسـانه های 
مختلـف ارائـه می شـود و به نوعـی آن کاال یا خدمـت را به مصرف کننـده خود معرفی 

می کنـد. ایـن عرصـه نقطه مشـترک حقـوق مصرف کننـده و حقوق مخاطب اسـت.
تبلیغـات خـالف واقـع بـرای اولین بـار در قانـون »نظـام صنفي کشـور« مصوب 
سـال 82 مـورد توجـه قـرار گرفـت. مطابـق تبصـره 2 مـاده 17 ایـن قانـون، »افـراد 
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صنفـي مجـاز نیسـتند بـراي جلـب مشـتري دربـاره محصـوالت، کاالها یـا  خدمات، 
برخـالف واقـع تبلیغ کنند.« قانونگذار بـرای رعایت این موضـوع، در ماده 68 جریمه 
نقـدی را ضمانـت اجـرای ایـن ماده قرار داده اسـت. شـایان ذکر اسـت کـه مخاطب 
ایـن تکلیـف، افـراد صنفی هسـتند که در مـاده 2 قانون نظام صنفی تعریف شـده اند.

ایـن موضـوع در قانـون حمایـت از حقوق مصرف کننـدگان مصوب سـال 88 نیز 
مـورد اشـاره قـرار گرفته  اسـت. در ذیـل فصل دوم ایـن قانون، تحت عنـوان »وظایف 
عرضه کننـدگان کاال و خدمـات در قبـال حقوق مصرف کننـدگان« و در ماده 7، بیان 
شـده اسـت: »تبلیغـات خـالف واقـع و ارائـه اطالعـات نادرسـت که موجـب فریب یا 
اشـتباه مصرف کننـده از جملـه از طریق وسـایل ارتبـاط جمعي، رسـانه هاي گروهي و 
برگه هـاي تبلیغاتـي شـود، ممنـوع مي باشـد.« در تبصـره این ماده مقرر شـده اسـت 
کـه وزارت صمـت بـا همـکاري وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، آیین نامـه اجرایی 
ایـن مـاده را حداکثـر ظـرف مـدت شـش ماه تهیـه کننـد و به تصویـب هیئت وزیران 
برسـانند؛ امـا در عمـل، بعـد از گذشـت بیـش از دو سـال، آیین نامـه، در تاریـخ 
1391/02/10 به تصویـب هیئت وزیـران رسـید. در ایـن آیین نامـه تعاریـف مهمـی 
از مفاهیـم صـورت گرفتـه و مـاده 1 آن »تبلیـغ« را این گونـه تعریـف کـرده اسـت: 
»انتشـار هر گونـه اطالعـات بـراي معرفـي کاالهـا و خدمـات مشـمول ایـن آیین نامه 
از قبیـل رادیـو، تلویزیـون، شـبکه هاي ماهـواره اي، مطبوعـات،  از طریـق رسـانه ها 
سـینما، اینترنت، شـبکه هاي صوتي و تصویري سـازماني، تارنما، نمایشـگاه، اسـالید، 
بانک هـاي اطالعـات، سـامانه پیـام کوتـاه، تابلـوي سـر درب واحد صنفـي و تولیدات 
چاپـي نظیر برگه هـاي آگهي نمـا، برگه هاي تبلیغاتـي، دفترک، دفترچه هـاي راهنما، 
بسـته بندي، بر چسـب، کارت معرفـي  و آگهي نامـه.« همچنیـن »تبلیغ خـالف واقع« 
را تبلیغـی تعریـف کـرده اسـت کـه حاوي اطالعـات نادرسـتی باشـد و موجب فریب 
یـا اشـتباه مصرف کننـده کاال و خدمـات شـود. در مـاده 2 نیز مصادیـق تبلیغ خالف 

واقـع و اطالعـات نادرسـت ، به این ترتیـب بیان شـده اسـت:
الف( استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهاي غیر قابل اثبات و کذب؛ 

ب( ارتـکاب فعـل یـا ترک فعل که سـبب مشتبه شـدن یا فریب مخاطـب از نظر 
کمیت یا کیفیت شـود؛

ج( تبلیغ فراتر از واقعیت کاال یا خدمات مورد نظر؛
د ( اسـتفاده از صفـات مطلـق و اغراق آمیـز نظیـر کامـاًل بهداشـتي و صد در صـد 

تضمیني؛ 
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هـ( عدم ارایه اطالعات دقیق، صحیح و روشن کاالها و خدمات؛ 
و( بي ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کاالهاي دیگران؛ 

ز( اسـتناد بـه تأییدیه هایـي کـه تاریخ اعتبار آنها منقضي اسـت و یا بـه هر دلیل 
معتبر نیستند؛ 

ح( تقلید از سـاختار، متن، شـعار، تصاویر، آهنگ و شـباهت هاي تبلیغاتي تجاري 
 دیگر محصوالت که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهي وي شود؛ 

ط( اسـتفاده از اسـامي، عناوین و نشـان افراد و مؤسسـاتي که داراي شـهرت هستند، 
به نحوي که مصرف کننده را فریب دهد؛ 

ي( اسـتناد بـه تقدیرنامـه، جایـزه و گواهـي صادر شـده از مراکـز رسـمي مـورد 
تأیید مراجع ذي صالح، فراتر از متن آنها؛ 

ک( هر گونـه اعـالن یـا ارائـه اطالعـات نادرسـت در برگه هـاي تعهـد یـا تضمین 
کاال و خدمات؛ 

ل( تبلیـغ کاالهـا و خدماتي که از سـوي دسـتگاه هاي ذي ربط حسـب اختیارات 
و وظایف قانوني آنها غیر مجاز اعالم مي شوند؛ 

م( تبلیـغ کاالهـا یا خدمـات فاقد مجوزي که بر اسـاس قوانین و مقـررات، تولید 
و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط است؛ 

ن( اسـتناد بـه منابـع و مراجـع خارجي در تبلیـغ محصوالت داخلي بـدون تأیید 
مراجع ذي صالح؛ 

س( اسـتفاده از صفـات تفضیلـي و عالـي به صـورت صریـح و یـا بـه کارگیري هر 
شـیوه دیگـري در نـگارش یـا قرائـت متـن به منظـور القـاي مفهـوم برتـر بـا برترین 

بـودن کاال و خدمـات بـدون تأییـد مراجـع ذي صالح؛
ع( عدم تصریـح هویـت شـخص یـا بنگاهي کـه تبلیغ به نفع اوسـت به اسـتثناي 
آن بخـش از تبلیـغ کـه منتهـي بـه تبلیـغ اصلي مي شـود و صرفـاً براي جلـب توجه 

مخاطبـان انتشـار مي یابد )تبلیـغ انتظاري(؛
ف( اسـتفاده ابـزاري از زنـان، مـردان و کودکان که نقش اصلـي را در معرفي کاال 
و خدمـات ایفـا مي کننـد. مـاده 3 این آیین نامـه، مسـئولیت تبلیغ خالف واقـع را بر 

عهـده سـفارش دهنده و سـازنده آگاهي مقرر کرده اسـت.
عرصـه تبلیغـات حـوزه سـالمت یکـی از حسـاس ترین حوزه هاسـت؛ چرا کـه بـا 
جـان و سـالمتی عمـوم در ارتباط اسـت و از آنجا که عموم مـردم از لحاظ تخصصی، 
بـا مـواد و فرآورده هـای دارویی، غذایی، بهداشـتی و آرایشـی، خدمات حوزه سـالمت 
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و همچنیـن تجهیـزات پزشـکی آشـنا نیسـتند، نحـوه ارائـه، معرفی و تبلیـغ این نوع 
مـواد و خدمـات، نقـش مهمـی در مصرف هـر یک از سـوی آنـان دارد. از همین رو در 
سـال 97، مجلس شـورای اسـالمی قانون »ممنوعیت تبلیغات و معرفي محصوالت و 
خدمـات غیرمجـاز و آسیب رسـان به سـالمت در رسـانه هاي ارتباط جمعـي داخلي و 
بین المللـي و فضاهـاي مجـازي« را به تصویب رسـاند. ماده 1 این قانـون، ارائه هرگونه 
اطالعـات نادرسـت و تبلیـغ خـالف واقـع را کـه موجـب گمراهـي و فریـب مخاطب 
شـود، بـه هـر طریـق از جملـه در رسـانه هاي داخلـي و خارجـي و یـا فضـاي مجازي 
دربـاره آثـار مصـرف مـواد و فرآورده هـاي دارویـي، خوراکـي، آشـامیدني، آرایشـي، 
گیاهـي، طبیعـي، مکمـل و همچنین تجهیـزات و ملزومات پزشـکي و دندانپزشـکي 
و آزمایشـگاهي و هرگونـه خدمـات سـالمت ممنـوع دانسـت و برای آن هـم ضمانت 
اجـرای مدنـی و هم کیفـری در نظر گرفت. مطابق ماده یاد شـده، مرتکـب این عمل، 
به حبـس یـا جـزاي نقدي درجه شـش و محرومیت از فعالیت های شـغلي و اجتماعي 
مرتبـط بـراي دو تـا پنج سـال محکوم مي شـود. در صورتـي هم که بـه مصرف کننده 
خسـارتي وارد شـود، عـالوه بر جبـران آن، معادل دو تا پنج برابر خسـارت وارد شـده 
نیـز به عنـوان جـزاي نقدي بـه مجازات افـزوده مي شـود. همچنیـن انتشـار تبلیغات 
موضـوع ایـن قانون از طریق رسـانه هاي جمعـي، موجب محکومیت مدیرمسـئول در 
رسـانه هاي چاپـي و یـا مسـئول ذي ربـط در سـایر رسـانه ها، به مجـازات منـدرج در 

ایـن قانون خواهد شـد.
نظـر بـه اینکـه تبلیغـات بازرگانـی صداوسـیما ، یکـی از مهم ترین و شـاید بتوان 
گفـت، اثرگذارتریـن حوزه تبلیغات اسـت، شناسـایی حقوق مخاطـب در برابر آن امر 
مهمـی محسـوب می شـود. مـاده 28 مقـررات و ضوابـط پذیرش و پخـش آگهی های 
رادیویی و تلویزیونی صداوسـیما که از طریق اداره کل بازرگانی این سـازمان منتشـر 
شـده اسـت، حقـوق مخاطبـان و مصرف کننـدگان کاال و خدمـات را در ایـن حـوزه 
مشـخص کـرده اسـت. مطابـق ایـن ضوابـط، اطـالع مصرف کننـده از ویژگی هـای 
محصـول حـق اوسـت؛ بنابراین، هرگونـه فریب مخاطـب در مورد کاالی مـورد تبلیغ 
ممنـوع اسـت. همچنیـن در سـندی با عنـوان سیاسـت ها و ضوابـط تولیـد، تأمین و 
پخـش در سـازمان صداوسـیما، ضوابـط ناظر بر پخـش پیام های بازرگانـی نیز تعیین 
شـده اسـت. یکـی از ایـن ضوابـط بـه شـرح زیـر اسـت: »آگهـي نبایـد به هیچ عنوان 
متضمـن اغـراق و فریـب بـوده و فراتـر از واقعیـت، کاال یـا خدمـات مـورد نظـر را با 

ادعـاي خـالف واقع معرفـي کند.«
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بحث و نتیجه گیری
بیان کننـده  رسـانه،  حقـوق  شـاخه های  از  یکـی  به عنـوان  مخاطـب  حقـوق 
امتیازهایـي اسـت کـه قانون بـراي مخاطب در نظر مي گیـرد و در تقابـل این حقوق، 
تکالیـف و مسـئولیت هایي را بـر رسـانه ها و اصحـاب آن بـار مي کند. حـق بهره مندی 
از اطالعـات صحیـح، یکـی از مهم تریـن مصادیـق حقوق مخاطـب به ویـژه در فضای 
رسـانه ای امـروز اسـت. حقـی کـه می تواند بـا بروز پدیـده ای به نـام اخبـار جعلی به 
خطـر افتـد و از همیـن رو، تکلیـف دولت هـا و متولیـان انـواع رسـانه ها ایـن اسـت که 
بـه مقابلـه بـا ایـن پدیـده بپردازنـد. بـا وجـود تعاریـف متعددی کـه از اخبـار جعلی 
در مقالـه آمـده اسـت، دو عنصـر آگاهـی از غلـط بـودن خبـر و قصـد ایجـاد آسـیب 
دو عنصـر کلیـدی تمامـی تعریف هـا هسـتند؛ اما در مقاله حاضر سـعی شـده اسـت 
تعریفـی معیـار قـرار گیرد که با قوانین و مقررات داخلی سـازگاری بیشـتری داشـته 
باشـد. در ایـن زمینـه، تعریفـی در مقالـه واردل و درخشـان )2017( ارائـه شـده و 
رکنـی )1400( نیـز ایـن تعریـف را معیار پژوهش خـود قرار داده اسـت اما هیچکدام 
بـه تطبیـق ایـن تعریف بـا نظـام حقوقـی ایـران نپرداخته انـد. در این تعریـف، اخبار 
جعلـی ذیـل مفهـوم اختـالل اطالعاتـی تعریـف می شـود کـه می تواند در سـه قالب، 
اطالعـات دروغیـن، اطالعـات نادرسـت و سوءاسـتفاده از واقعیـت بروز و ظهـور پیدا 
کنـد. در مصوبـه »الزامـات پیشـگیري و مقابلـه بـا نشـر اطالعـات، اخبـار و محتواي 
خبـري خـالف واقـع در فضاي مجـازي« مـورخ 1399/10/16 شـورای عالـی فضای 
مجـازی کـه مهم تریـن عنصـر قانونی داخلـی در این زمینه اسـت، به جـای اصطالح 
اخبـار جعلـی، از عبـارت »اطالعـات، اخبـار و محتواي خبـري خالف واقع« اسـتفاده 
شـده و در تعریـف ایـن اصطـالح سـعی بـر ایـن بـوده اسـت کـه تعریفـی نزدیک به 

دسـته بندی اختـالل اطالعاتـی ارائه شـود. 
اقدامـات مقابلـه بـا اطالعـات خالف واقع، به چهار دسـته کلی تقسـیم می شـود: 
اولیـن مـورد، اطالع رسـانی صحیـح و آگاه سـازی عمومـی اسـت. اقدامی کـه مطابق 
بنـد 2 اصـل سـوم قانـون اساسـی یکـی از وظایـف دولـت جمهـوری اسـالمی ایران 
تلقـی گردیـده اسـت. دومین اقدام، راسـتی آزمایی و حقیقت سـنجی اسـت. فرایندی 
کـه شـامل بررسـی صحـت اطالعـات و اخبـار منتشـر شـده اسـت. ایـن روش در 
رسـانه های بـزرگ جهـان مـورد توجه قـرار گرفتـه اسـت چنان که هر یک دسـت به 
ایجـاد سـامانه و مؤسسـات راسـتی آزمایی زده انـد. ایـن موضـوع در مصوبه یاد شـده 
شـورای عالـی فضـای مجـازی بـرای اولیـن بـار مورد توجـه قـرار گرفت و مقرر شـد 
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وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی، بـا اسـتفاده از ظرفیـت نهادهاي مدني و رسـانه ها، 
دسـت بـه ایجـاد یک سـکوی مرجـع در این خصـوص بزند. سـومین اقـدام، افزایش 
کاربـر و مخاطب محـور کـه می توانـد سـاده ترین  اقدامـی  اسـت؛  سـواد رسـانه ای 
راه بـرای مقابلـه بـا نشـر ایـن اطالعـات و اخبـار جعلـی باشـد. در ایـن مـورد نیـز 
مصوبـات قابـل توجهـی در زمینـه فرهنگـی، بـر لـزوم آموزش ایـن مفهـوم و ارتقای 
آن در جامعـه تأکیـد کرده انـد. بـه نظـر می رسـد، همسـو بـا اجـرای اقدامـات گفته 
شـده، صداوسـیما به عنـوان بزرگ تریـن و پرمخاطب تریـن سـازمان خبـری کشـور 
کـه رسـالتی مهـم در قبـال حـق بـر اطالعـات صحیـح، عـدم انتشـار اخبـار جعلـی 
و تقویـت تکلیـف راسـتی آزمایی اطالعـات دارد؛ نقـش پررنگـی در ایـن زمینـه ایفـا 
می کنـد. امـا چهارمیـن اقدام، اقدامـات قانونی و قضایی در قبال تولید و نشـر اسـت. 
اقداماتـی نظیـر ممنوعیـت، جرم انـگاری تولیـد و نشـر، برقـراری حق پاسـخگویی و 
اجبـار رسـانه ها بـه حـذف ایـن اطالعـات و اخبـار. در این خصـوص ابتدا به بررسـی 
تفاوت هـای نهـاد قانونـی نشـر اکاذیب بـا تعریف اطالعات خـالف واقع پرداخته شـد 
و سـپس قوانیـن و مقـررات موجـود در ایـن زمینـه در 4 بسـتر رسـانه ای مطبوعات، 

صداوسـیما، فضـای مجـازی و تبلیغـات مورد بررسـی قـرار گرفت.

پیشنهادها
با توجه بـه اهمیـت نشـر اطالعـات صحیـح و تأثیـر مخربـی کـه اخبـار جعلـی 
می توانـد بـر امنیـت روانـی فـردی و امنیـت جامعـه بگـذارد، پیشـنهادهایی در ایـن 
خصـوص ارائـه می شـود. اولین پیشـنهاد، اطالع رسـانی صحیـح و آگاه سـازی عمومی 
و  بزرگتریـن  به عنـوان  صداوسـیما  به ویـژه  رسـانه ها  زمینـه،  ایـن  در  کـه  اسـت 
معتبرتریـن سـازمان خبری کشـور، نقـش پررنگـی برعهده دارنـد. دومین پیشـنهاد، 
راسـتی آزمایی و صحت سـنجی اخبـار بـه هـر دو صـورت پیشـینی و پسـینی اسـت. 
راه اصلـی صحت سـنجی پیشـینی، ایجـاد تکلیـف بـرای رسـانه ها و ناشـران اخبار در 
ایـن زمینـه اسـت و الزم اسـت برای نظارت نداشـتن آنان بـر این امر ضمانـت اجرای 
مناسـبی نیـز دیـده شـود. مهم تریـن مصـداق صحت سـنجی پسـینی نیـز تأسـیس 
مؤسسـات حقیقت سـنج در کشـور اسـت که در این خصوص پیشـنهاد می شـود اداره 
این گونـه مؤسسـات به منظـور اعتماد سـازی بیشـتر، بـه صـورت مسـتقل و خـارج از 
چارچـوب دولت صورت گیرد. سـومین پیشـنهاد، افزایش سـواد رسـانه ای اسـت. این 
پیشـنهاد برخـالف دو پیشـنهاد قبلـی، کاربرمحور اسـت و جنبه پیشـگیرانه دارد؛ اما 
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نگارنـدگان، مؤثرتریـن پیشـنهاد، را مقابلـه قانونـی و قضایی بـا این مسـئله می دانند. 
ممنوعیـت و جرم انـگاری نشـر، برقـراری حـق پاسـخگویی و اجبار رسـانه ها به حذف 
اخبـار جعلـی از جملـه مصداق هـای عملی ایـن پیشـنهادند. در نهایت می تـوان گفت 
باوجـود گذشـت زمـان قابل توجهـی از مصوبه شـورای عالی فضای مجـازی با موضوع 
»الزامـات پیشـگیري و مقابلـه با نشـر اطالعات، اخبـار و محتواي خبـري خالف واقع 
در فضـاي مجـازي«، همچنـان تکالیف این مصوبـه از جمله ارائه الیحـه قضایی، ایجاد 
سـکوی مرجع و برقراری نظام اعتبارسـنجی از نظر دور مانده و اجرایی نشـده اسـت؛ 
نظـارت بـر ایـن امر از سـوی خـود این شـورا و پیگیـری هر چه سـریعتر ایـن مصوبه، 
یکی از اصلی ترین پیشنهادهاسـت. از سـوی دیگر، از آنجاکه منشـا  بسـیاری از اخبار 
جعلـی، سـکوهای نشـر خارجی هسـتند، ایجاد سـازکار مشـخصی برای پاسـخگویی 
ایـن سـکوها بـه دولـت و نظـارت بـر آنها نیـز پیشـنهاد می شـود. همچنیـن به عنوان 
آخریـن پیشـنهاد، قانونگـذاری در خصوص مقابلـه با اخبار جعلی در حـوزه مطبوعات 

و صداوسـیما نیـز ماننـد فضـای مجـازی نیـز ضـروری به نظر می رسـد. 

راهکار رسانه ای
در خصـوص راهکارهـای رسـانه ای، می تـوان بـه مـواردی با هدف کاهـش میزان 
اثرگـذاري اخبـار جعلـی اشـاره کـرد. گسـترش و اسـتفاده از خبرنـگاری تحقیقـی، 
حضـور فعـال و میدانـی سـازمان های خبـری از جملـه صداوسـیما در جامعـه و تهیه 
گـزارش، ارتباط گیـری و مصاحبـه به موقـع بـا مسـئوالن مربـوط، تولیـد برنامه هـای 
اختصاصـی بـرای پرداختـن بـه اخبـار جعلـی و صحت سـنجی آنهـا، معرفـی منابع و 
رسـانه های منتشـر کننده اخبـار جعلـی و تولیـد برنامه هایـی بـرای افزایـش سـواد 
رسـانه ای عمومی، از جمله راهکارهای رسـانه ای در مقابله با نشـر اخبار جعلی اسـت.

نوآوری و محدویت
در این مقاله سـعی شـده اسـت تـا حق بهره منـدی از اطالعات صحیـح، به عنوان 
یکـی از مصادیـق حقـوق مخاطـب در نظـام حقوقی ایران شـناخته شـود و در مقابل 
این حق، تکلیف و مسـئولیت رسـانه ها بر مقابله با نشـر اخبار جعلی مورد شناسـایی 
و تبییـن قـرار گیـرد، حـال آنکـه در سـایر پژوهش هـای صـورت گرفتـه، چنین حق 
و تکلیفـی به طـور مسـتقل مورد شناسـایی و بررسـی قـرار نگرفته اسـت؛ از همین رو 
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ایـن مسـئله، از نوآوری هـای پژوهـش حاضر قلمداد می شـود. همچنیـن در خصوص 
اخبـار جعلـی نیـز اکثـر پژوهش ها در حـوزه علـوم ارتباطـات انجام پذیرفته اسـت و 
تنهـا تعـدادی از بعـد حقوقی بـه این مسـئله پرداخته اند هرچند متأسـفانه در همین 
مـوارد نیـز توجـه خاصی به نظـام حقوقی داخل صـورت نگرفته و بسـیاری از قوانین 
و مقـررات در ایـن زمینه بررسـی نشـده اند که این مهـم نیز در پژوهـش حاضر مورد 

توجـه قرار گفته اسـت. 
محدودیـت اصلـی پژوهـش پیـش رو،  کم بـودن منابع پژوهشـی داخلـی در این 
زمینـه اسـت اکثـر منابـع موجـود نیـز رویکـردی غیر حقوقی به مسـئله داشـته اند و 
انـدک منابعـی کـه رویکـرد حقوقـی را اتخـاذ کرده انـد، متاسـفأنه قوانیـن و مقررات 
داخلـی را مـورد توجـه قـرار نداده اند و این امر جسـتجو و بررسـی قوانیـن و مقررات 

مربـوط را دشـوار کرده اسـت.
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