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Abstract:

The media is a means of conveying a collective message, and this 
communication is the cornerstone of a democratic society. In such a society, 
people are informed about their rights and duties through the media, and 
play key roles in decision-making and participation in governance and 
calling for the good according to the third and eighth principles of the 
constitution. These participations and benefits on the part of the people and 
on the other hand the activism of the media and their brokers, are subject to 
the legal requirements, which should be protected from any kind of veiling 
and fully available to the people according to the clear and transparent 
nature of the law. Therefore, the codification of media laws, including the 
compilation, classification and distinction of executive and valid laws from 
others, is a necessary matter, which is simple due to the complexities 
of the media, especially technological developments, as well as the joint 
legislation of the Islamic Parliament with other rule-making institutions. The 
author's question in this article is about what and how to codify the laws 
about the media, which will be addressed with a documentary method 
and a descriptive-analytical approach. The findings of the research also 
indicate the conceptual and institutional challenges of codification, and 
the necessity of codification on the axis of goal-oriented interpretation and 
protection of the principle of the rule of law, transparency and coherence of 
the law, equality and legal-judicial security.
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چکیده
رسـانه ابـزار انتقـال پیام جمعی اسـت و این رسـانایی، رکن رکین جامعه مردم   سـاالر 
اسـت. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسـانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شـوند 
و بـه ایفـای نقش های کلیدی در تصمیم سـازی، مشـارکت در حکمرانـی و دعوت به خیر 
وفـق اصـول سوم و هشـتم قانـون اساسـی می پردازنـد. ایـن مشـارکت ها و بهره مندی هـا 
مـردم و از سـوی دیگـر، کنشـگری رسـانه ها و کارگزاران آنهـا، تابع الزاماتی قانونی اسـت 
کـه بایـد مطابـق ماهیت صریح و شـفاف قانـون، از هرگونه پرده پوشـی مصـون و به نحوی 
کامـل در اختیـار مـردم باشـد؛ بنابرایـن، تدویـن و تنقیـح قوانیـن رسـانه ای مشـتمل بر 
گـردآوری، طبقه بنـدی و تمییـز قوانیـن مجـری و معتبـر از غیر، امری ضروری اسـت که 
به دلیـل پیچیدگی هـای رسـانه به ویژه تحوالت فناورانـه و همچنین قانونگذاری اشـتراکی 
مجلس شـورای اسـامی با سـایر نهادهای واضع قاعده، سـاده نیسـت. پرسـش اصلی در 
ایـن مقالـه، ناظـر بـه چیسـتی و چگونگـی تنقیـح قوانیـن راجـع بـه رسـانه اسـت که با 
روشـی اسـنادی و رویکـرد توصیفـی ـ تحلیلـی بـه آن پرداختـه خواهـد شـد. یافته های 
پژوهـش نیـز از چالش هـای مفهومـی و نهـادی تنقیـح، لـزوم تنقیـح بـر محـور تفسـیر 
غایت مـدار و صیانـت از اصل حاکمیت قانون، شـفافیت و انسـجام قانـون، برابري و امنیت 

حقوقـی ـ قضایي حکایـت دارند.
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مقدمه
رسـانه، رسـاننده »پیـام« اسـت ]1[ و از این رو، جـزء جدایی ناپذیر حیات بشـری 
بـرای تعامـل، بقـا، پیشـرفت و تحقق آزادی بیان محسـوب می شـود و به همین دلیل 
نیـز در غالـب اسـناد حقوق بشـر بین الملل ]2[ و قوانین اساسـی از جملـه اصل )24( 
قانـون اساسـی ]3[ جمهـوری اسـامی ایـران به عنـوان یکـی از ابزارهـای اسـتیفای 
آزادی بیـان و حـق دسترسـی بـه اطاعـات مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. رسـانه 
از جملـه ابزارهـاي ضروری زندگی بشـری و مورد اسـتفاده عموم اسـت و از همین رو، 
نیـاز بـه سیاسـتگذاري و ضابطه گذاری هـاي عمومـي دارد؛ چراکـه قانونگـذاری و 
سیاسـتگذاري عمومـي، جایـگاه هـر کنشـگر مؤثـری را در قالـب حـق و تکلیـف در 
جامعـه مشـخص کـرده و هـر تصمیم گیرنـده اي ابتـدا باید از مسـئله اي کـه نیازمند 
تصمیم گیـري اسـت، مطلـع شـود تا ضمن در نظر داشـتن اهـداِف جامعـه، اطاعات 

خـود را در آن زمینـه تجزیـه و تحلیـل کنـد  )گوتـزل1، 1994: 7( .
بـا مطالعـه منابـع موجـود در ایـن زمینـه، بهتریـن معنـا و مفهومي کـه مي توان 
بـراي رسـانه در نظـر گرفـت، تأکیـد بـر معنـا و انتقـال اطاعات اسـت )اسـترنیاني، 
ترجمـه پاك نـژاد، 1392: 185(. اصطـاح رسـانه، در کاربـرد مـدرن خـود نیـز در 
ارتبـاط بـا کانال هـای ارتباطـی، اولیـن بـار از سـوی   مک لوهان، مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت  )کولومبـو2، 1994: 176(. ایـن کارکـرد رسـانه، زمانـی محقـق می شـود کـه 
از آن در یـک جامعـه قانونمنـد و وفـق الزامـات قانونـی بهره بـرداری شـود، در غیـر 
این صـورت، نـه فقط رسـانه بـه داده هـای صحیح و اطاعـات عمومی دسترسـی پیدا 
نمی کنـد، بلکـه تمامیـت آن نیـز در معرض خطر قـرار می گیرد، ضمـن اینکه ممکن 
اسـت بـر اثـر کژکارکـرد رسـانه، جامعـه نیز با مشـکل پایـداری و ثبات مواجه شـود. 
از ایـن رو، نظـام قانونـی حاکـم بـر رسـانه ها در هـر جامعـه و البتـه جامعـه جهانـی، 
اهمیـت ویـژه ای دارد. بـرای تأمیـن ایـن مهـم قوانین جامع و روشـنی نیاز اسـت که 
رویکـرد آنهـا نیـز اهمیـت دارد. تنقیـح به معنای شـفاف کـردن نظـام حقوقی حاکم 
بـر یـک موضـوع، از اولیـات یک نظـام حقوقی خوب و شایسـته اسـت. اولیـن تنقیح 
قانـون بـه سـال 1866 ناظر بـه قانون مدنی و تجـارت برمی گردد  )النگتیـن3، 2001: 
669(. هم اکنـون نیـز تدویـن و تنقیـح به عنـوان یکـی از عناصـر اصلـی حکمرانـی 
مطلـوب، هـدف ساده سـازی و دسترسـی بهتر به قوانیـن را دنبال می کند  )فرانسـوا4، 
2013: 2(. ایـن فراینـد بعـد از پیچیدگـی تعییـن موضـوع مشـتمل بـر جمـع آوری 
و تهیـه شناسـنامه، طبقه بنـدی موضوعـی و شناسـه گذاری قوانیـن و تشـخیص و 

1. Goertzel
2. Colombo

3. Longtin
4. François
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تنقیـحقوانینرسانهای اعـام وضعیت هـای تنقیحـی وفـق بنـد )10( سیاسـت های کلـی نظـام قانونگذاری 

اسـت. قوانیـن و احـکام قانونـی معتبـر، در یکـی از وضعیت هـای تنقیحـی )2( دائم، 
)2( مدت دار)موقـت یـا آزمایشـی( و )3( احیـا شـده ]4[ و قوانیـن و احـکام قانونـی 
نامعتبـر، در یکـی از وضعیت هـای تنقیحی )1( منسـوخ صریح، )2( منسـوخ ضمنی، 
)3( انتفـای موضوعـی، )4( انتفـای اجرایـی، )5( انقضـای زمانـی، )6( موقوف االجرا و 

)7( ابطـال شـده قـرار می گیرند. 
در مقالـه حاضـر، پرسـش اصلی این اسـت کـه »در تنقیح قوانین رسـانه با هدف 
صیانـت از اصـل امنیـت حقوقی کنشـگران رسـانه ای و الزامات حاکمیـت قانون، چه 
مسـائل و الزاماتی وجود دارد؟«. برای پاسـخ به این پرسـش، الزم اسـت ابتدا، ضمن 
تبییـن مفهومـی رسـانه و در نظر گرفتن مفهوم تنقیح، مسـائل خاص تنقیح شناسـه 
)کـد( رسـانه در ایـران را مد نظـر قـرار دهیـم و سـپس، بـا لحـاظ رویکـرد تنقیحـی 

خـاص، تمهیـدات الزم را بـرای تنقیح این شناسـه فراهـم آوریم.

پیشینه پژوهش
در زمینـه تنقیـح قوانیـن، آثـار متعـددی منتشـر شـده اسـت کـه از جملـه آنها 
می تـوان بـه کتـاب »کارکردهـای تنقیـح قوانیـن و مقـررات و نقـش آن در تضمیـن 
اصـل امنیـت حقوقی« نوشـته پرویـن و فرامـرزی )1400( و مقاله »تنقیـح قوانین و 
مقـررات گامـی در تضمیـن اصـل امنیت حقوقـی«، اثر پرویـن و همـکاران )1399( 
اشـاره کـرد کـه به چیسـتی و چگونگی تنقیـح قوانیـن در نظام قانونگذاری شایسـته 
می پردازنـد و بیـان مـی دارنـد کـه »تنقیـح، ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا نظام 
سـازمان یافتـه ای از قوانیـن ایجـاد و بـه واسـطه آن حقـوق، بیشـتر و بهتـرو به دور 
از آشـفتگی دیـده شـود، چراکـه تسـهیل آگاهـی مـردم بـه قواعـد و موازیـن قانونی 
 و تشـخیص حقـوق و تکالیـف فـردی و اجتماعـی، موجـد امنیـت حقوقـی اسـت« 
)116-95(؛ مقالـه »مبانـی نظـری ، ضـرورت و اهـداف تدویـن و تنقیـح قوانیـن و 
مقـررات«، اثر سیدحسـین صفایی اسـت کـه ضمن ارائـه تعریفی از تنقیح، مشـتمل 
بـر گردآوری و فهرسـت گذاری قوانیـن در یک نظم حقوقی، مقـررات مغایر، متعارض 
و ناسـخ و منسـوخ را تعییـن می کنـد و بـه بیـان مزایـای آن به ویژه برای شـهروندان 
از حیـث شـفافیت، دسترسـی و درك آسـانتر و بازنگـری قوانیـن می شـود )1386: 
76-74(. مجموعـه آثـار مربـوط به تنقیح قوانین بسـیار اسـت ولـی در زمینه تبیین 
و تحلیـل حوزه هـا و کدهـای تنقیحـی، مطالعه چندانی صورت نگرفتـه و در خصوص 

کـد رسـانه نیـز، کمتـر اثر علمـی )کتاب یا مقاله( مشـاهده شـده اسـت.
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روش شناسی پژوهش
بـراي پاسـخ بـه پرسـش اصلـي مقالـه، حاضـر و تحلیـل اینکـه چـه الزاماتـي 
 بـر تنقیـح شناسـه قوانیـن رسـانه اي حاکـم اسـت، از روش اسـنادي بـا رویکـرد 
توصیفـيـ  تحلیلـي اسـتفاده شـده اسـت. به این ترتیـب که بـا در نظر گرفتـن اصول 
حاکـم بـر ضـرورت تنقیح که مشـتمل بـر »حاکمیت قانـون«، »شـفافیت«، »اطاع 
از حقـوق«، »امنیـت حقوقـي« و ... اسـت بـه منابع کتابخانـه اي و قوانیـن و مقررات 

مربوط مراجعه شـده اسـت.

مبانی نظری پژوهش
مـردم بایـد بـه قانـون دسترسـي داشـته باشـند چراکـه هم موضـوع احـکام آن 
هسـتند و هـم قانـون باید برخاسـته از نظـام »وضع« مردم سـاالر باشـد. به این ترتیب 
تنقیـح قوانیـن، ابزاري اسـت بـراي تأمین نظام »حاکمیت قانون« در هر سـه سـطح 
و جلوگیـري از تبعیـض و نقض حقوق افراد؛ ناشـي از نبود دسترسـي و یا خودسـري 
کارگزارانـي کـه اختیـارات آنهـا مجهـول اسـت یـا در ابهـام ناشـي از برداشـت هاي 
خودسـاخته قـرار دارد، تا اصول شـفافیت، امنیت قضایي، انسـجام قوانیـن و ... تأمین 

شـود  )پروین و همـکاران، 1399: 96(.
 از »تنقیـح« دو معنـا مسـتفاد مي شـود: یکی معنـای عام کدیفیکاسـیون1 که به 
تدویـن، گـردآوری و تنقیـح قوانین برای تنسـیق نظم حقوقی موجود از سـوی دولت 
یـا هـر مرجـع دیگـری کـه الزامـاً دولتی نیسـت، اقـدام می کنـد؛ و دیگـری، معنایی 
خـاص کـه عبارت اسـت از اینکه یک قانون جامع به صورت رسـمی از سـوی پارلمان 
بـرای اعتباربخشـی بـه تنقیـح صـورت گرفته تصویـب می گـردد. این معنـا وفق بند 
)1-4( مـاده )3( قانـون تدویـن و تنقیـح قوانیـن و مقررات کشـور، مدنظـر قانونگذار 
بـوده اسـت. معـادل اختصاصی ایـن معنـای دوم، کنسولیداسـیون2 به معنـای ادغام 
اسـت چـون یـک متـن جدیـد رسـمی شـکل می گیـرد )فرانسـوا، 2013: 2(. طبـق 
قاعـده، آثـار پژوهشـی از نـوع اول بـوده و البتـه مسـیر را بـرای معنـای دوم فراهـم 
می کنـد هرچنـد ممکـن اسـت در معنـای دوم، الزامـاً قواعـد حقوقی رعایت نشـود و 

مصالـح سیاسـی و رویکردهـای فراحقوقی از سـوی پارلمـان مدنظر قـرار گیرد.
تنقیـح قوانیـن رسـانه بـا تأکید بـر معنای عـام کدیفیکاسـیون که به یـک قانون 
تنقیحـی نمی انجامـد، تحـت عنـوان کـد رسـانه، مشـتمل بـر تعییـن قوانیـن معتبر 
وفـق مـاده )3( قانـون تدویـن و تنقیـح قوانیـن و مقررات کشـور )1389( اسـت که 

1. codification 2. consolidation
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تنقیـحقوانینرسانهای با توجه بـه پیچیدگی هـای ایـن حـوزه می توانـد اصـل »امنیـت حقوقـی« و حفـظ 

حقـوق کنشـگران رسـانه و مردم را موجب گـردد )اسـماعیلی، 1391، ج1: 22(. باید 
در نظـر داشـت کـه فقـدان تدویـن و تنقیح، مخـل »اصل عدالـت« و »اصـل برابري« 
اسـت ؛چنان کـه از یونـان باسـتان، مفهـوم عدالت حامل اصـل نظـم و هماهنگی بین 
افـرادی بـوده اسـت کـه در جامعـه زندگـی کننـد و از این رو، کدیفیکاسـیون، ارزشـی 
 اسـت که همـه را بر مدار نظم اجتماعـی هماهنگ می کنند )النگتیـن، 2001: 669(. 
در غیـر این صـورت »زنجیـر قوانیـن« بـه دلیـل »سـردرگمی« موجـب اغـال پـای 
شـهروندان و آزادی های عمومی اسـت )سـلطانی، 1393: 136( که از جمله مهم ترین 
آنهـا، یعنـی آزادی بیان و رسـانه را که اکسـیژن جامعه سیاسـی و مردم سـاالری1 نیز 

دانسـته شـده، به شـدت تضییع می کنـد  )المـي2، 2011: 141(. 

تاریخ قانونگذاری کد رسانه
رسـانه به عنـوان ابـزاری که رسـانای انتقال پیام اسـت، بـا اختـراع ایرانی ها پدید 
آمـده اسـت. کاربرد نوشـتار و کاغذ اولیـه نیز در نظام هـای ارتباطـی از راه دور مانند 
پسـت، ابتـدا در امپراتوری ایـران )چپرخانه و آنگاریـوم3( و بعدهـا در امپراتوری روم، 

به عنوان اشـکال اولیه رسـانه رواج یافته اسـت  )دانسـتون4، 2002(. 
 امـا بـا در نظـر گرفتـن مفهـوم مـدرن رسـانه، ایـن ابـزار در عصـر قاجـار و ذیل 
البتـه می تـوان گفـت کـه »قانـون  و  ایـران شـد  وارد  مفهـوم عـام »مطبوعـات« 
مطبوعات، قدیمی ترین قانون رسـانه ای جهان اسـت« )اسـماعیلی،1391، ج1: 30(. 
اولیـن روزنامـه چاپی ایران، در دوره سـلطنت محمدشـاه قاجار میرزا صالح شـیرازی 
کازرونی در تهران تأسـیس کرد. نخسـتین شـماره این نشـریه ماهانه که روزدوشـنبه 
بیسـت و پنجم مـاه محـرم 1253 قمری، اول ماه »می« 1837 میادی، منتشـر شـد، 
فاقـد نـام به خصوصـی بـود و بـه ترجمـه از واژه فرنگی »نیوزپیپـر«5، »کاغـذ اخبار« 
نامیـده شـد. انتشـار وقایـع اتفاقیه نیـز که سـومین روزنامه ایران به سـبک و شـکل 
امـروزی اسـت، از سـال سـوم پادشـاهی ناصرالدین شـاه یعنی 1190 هجـری قمری 

زیـر نظـر میـرزا تقی خـان امیـر نظام آغاز شـد.
اولیـن قانـون مطبوعـات ایـران در سـال 1286 خورشـیدی بـر اسـاس اصـل 
بیسـتم متمم قانون اساسـی مشـروطه به تصویب مجلس شـورای ملی رسـید، اصل 
هفتاد و نهـم متمـم قانون اساسـی مشـروطه نیز حضور هیئت منصفـه را در محاکمات 
مطبوعاتـی الزم شـمرده بـود. نخسـتین قانـون مطبوعـات مشـتمل بـر 52 مـاده، از 

1. oxygen of democracy 
2. LaMay

3. Chapar Khaneh and 
Angarium

4. Dunston
5. Newspaper
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مقـررات »قانـون آزادی مطبوعـات« 29 مـاه ژوئیـه 1881 میـادی جمهوری سـوم 
فرانسـه1 اتخـاذ شـده بـود؛ در 6 فصـل مشـتمل بـر: چاپخانـه و کتاب فروشـی، طبع 
کتـاب، روزنامه جـات مقـرره، اعانـات، حـدود تقصیر نسـبت به جماعـت و محاکمه. 
دومیـن قانـون مطبوعـات در 15 بهمـن 1331 طبـق قانـون اعطـای اختیـارات بـه 
نخسـت وزیـر در 46 مـاده و 11 تبصـره به تصویـب رسـید. این قانـون در 5 فصل، به 
بیـان تعریـف و تأسـیس روزنامـه و مجله، حق جوابگویـی، آیین نامه  هـای مطبوعاتی، 
جرایـم مطبوعاتـی، تخلفـات و دادرسـی مطبوعاتـی  و هیئـت منصفـه می پرداخـت. 
18 بهمـن سـال 1286 نیـز اولیـن قانـون مطبوعـات ایـران در 52 مـاده بـه تصویب 
مجلـس شـورای ملـی رسـید کـه شـامل 6 فصـل بـا عناویـن زیـر بـود: چاپخانـه و 
کتاب فروشـی، طبـع کتـب، روزنامه جـات مقـرره، اعانـات، حـدود تقصیر نسـبت به 
جماعـت و محاکمـه ، ذیـل هریـک از ایـن عناویـن، موادی در شـرح چگونگـی اقدام 
بـرای صاحبـان قلـم و ناشـران و شـیوه های کنترل و نظـارت بر مطبوعات ذکر شـده 
بـود. در مقدمـه ایـن قانـون آمـده اسـت: »موافـق اصل بیسـتم قانـون اساسـی عامه 
مطبوعـات غیـر از کتـب ضالـه و مـواد مضـره و علیـه دیـن مبیـن، آزاد و ممیزی در 
آنهـا ممنـوع اسـت. ولی هرگاه چیـزی خاف قانون مطبوعات در آن مشـاهده شـود، 
نشـردهنده یـا نویسـنده طبـق قانـون مطبوعـات مجـازات می شـود و اگـر نویسـنده 
معـروف و مقیـم ایـران باشـد  ناشـر و طابـع و مـوزع از تعـرض مصون هسـتند مقرر 
می شـود طبـع کتـب و روزنامه جـات و اعانـات و لوایـح در تحت قوانین مقـرره ذیل 
کـه از بـرای حفظ حقوق عموم و سـد ابواب مضـار از تجاوزات ارباب قلـم و مطبوعات 
وضـع می شـود آزاد اسـت هرکـس بخواهـد مطبعـه ای دایر نمایـد یا کتـاب و جریده 
و اعاناتـی به طبـع برسـاند یـا مطبوعـات را بفروشـد باید بـدوا عدم تخلـف از فصول 

ایـن قوانیـن را نـزد وزارت معـارف بـه التزام شـرعی ملتـزم و متعهد شـود.«
 پـس از انقـاب اسـامی، اولیـن مقـرره الیحه قانونـی مطبوعات مصـوب 1358 
شـورای انقـاب اسـت، این الیحـه قانونی نسـبت به مقـررات فعلـی، با توجه به فضای 
آزادی خواهـی دوران انقـاب دارای انعطـاف بیشـتری به نظر می رسـد، از جمله اینکه 
اعطـای پروانـه بـه متقاضیان انتشـار مطبوعـات به کمیسـیونی متشـکل از 7 نفر که 
اکثـر آنهـا افـراد غیردولتـی بودند، سـپرده شـده بـود و یا اینکـه نظر هیئـت منصفه 
مبنـی بـر بی گناهی در محاکمـات مطبوعاتی بـرای دادگاه الزم االتباع بـود. امروز نیز 
متـن قانونـی مختـص مطبوعـات کـه در اختیـار داریـم، همـان »قانـون مطبوعات« 

1. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
این قانون در نشانی زیر قابل دسترسی است:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/



35
تنقیـحقوانینرسانهای اسـت که در سـال 1364 به تصویب مجلس شـورای اسـامی رسـیده اسـت، ولی در 

ایـن فاصلـه، مشـمول اصـاح و الحاقـات مختلفی شـده اسـت، اصـاح عمـده قانون 
مطبوعـات در سـال 1379 صـورت گرفت و آخرین اصاحات ، مربوط به سـال 1388 
بـود. ایـن تغییـرات شـگرف، به دلیل تحوالت عمیق در سیاسـت و حکومت اسـت که 
هـر بـار متنـی به طـور کلـی از بیـن رفتـه و متن جدیـدی جایگزین آن شـده اسـت  
)اسـماعیلی، 1382: 35(. البتـه قانونگـذار اراده تدویـن و تنظیـم یـک قانـون جامـع 
را هـم در بنـد )ب( مـاده )119( قانـون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی 
و  فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران، تحـت عنـوان »قانـون جامـع ارتباطـات« در 
سـال اول اجـرای قانـون )یعنـی سـال 1384( داشـته کـه هرگز محقق نشـده اسـت 
)اسـماعیلی، 1391، ج1: 26( و بعدهـا در قالـب »طـرح نظـام جامـع رسـانه های 
همگانـی«، در سـال 1391 دنبـال و اعـام وصول شـده کـه باز هم تاکنـون به جایی 
نرسـیده اسـت. تنقیـح قوانیـن مربوط بـه رسـانه با توجه بـه قانونگذاری هـای منفصل 
در حـوزه مطبوعـات و سـایر حوزه ها، به ویژه فضـای مجازی و همچنیـن قوانین حوزه 
صدا و سـیما، نیـاز بـه مداقـه الزم و ناظـر به مبانی حاکم بـر هر یک دارد و شـاید یکی 

از مهم تریـن دالیـل چالـش در کـد رسـانه، همیـن حوزه های منفصل باشـد. 

چالش های تدوین کد تنقیح قوانین رسانه
امـر تنقیـح، اگـر بـا دقـت در تبییـن چارچـوب مفهومـی آغـاز نشـود، نمی تواند 
از اهـداف جامعیـت و مانعیـت را محقـق سـازد. ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از 
مهم تریـن اهـداف کدینـگ قوانیـن )کدیفیکاسـیون( ایـن اسـت کـه بـرای مخاطب 
یـک اطمینـان نسـبی از دسترسـی بـه همـه الزامـات تقنینـی موضوعی کـه آخرین 
اراده قانـون بـوده، حاصـل شـده باشـد و قوانیـن فاقـد اعتبـار را از رده خـارج کـرده 
باشـند )آقایـی طـوق، 1396: 103( تـا به این ترتیـب ، مخاطـب بـه امنیـت حقوقـی 
الزم بـرای اتخـاذ تصمیـم و بهره منـدی از حقوقـش نایـل شـود. البتـه ایـن مهـم به 
سـادگی محقـق نمی شـود، به ویـژه در حـوزه کـد رسـانه کـه بـا چالش هـای جـدی 
مواجـه اسـت و نبـود کدیفیکاسـیون موجـب سـردرگمی و تضییع حق دسترسـی به 
اطاعـات عمومـی، آزادی بیـان و الزامـات قانون اساسـی از جمله بند )2( اصل سـوم 

قانـون اساسـی می شـود.  
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چالش های عام تنقیح قوانین و مقررات
و  سـنگوارگی  از جملـه  قوانیـن  تنقیـح  بـه  کـه  ایرادهایـی  از  برخـی  باوجـود 
تاریخ زدایـی قوانیـن در مسـیر تنقیـح وارد می شـود )بربـان، ترجمه گرجـی، 1387: 
210-209(، هـدف قانـون، بـرای اجـرا، بـا تنقیح و ساده سـازی و نفی سـردرگمی ها 
و ابهامـات محقـق می شـود. با این حـال، قوانیـن و مقـررات بـدون اینکه یـک موضوع 
خـاص مدنظـر  باشـد بـا چالش هـای متعـددی روبـه رو هسـتند کـه به طـور اجمالی، 
واقعـی  شـکل گیری  از  مانـع  کـه  قانونگـذاری«  مراجـع  »تعـدد   )1 از:  عبارت انـد 
حاکمیـت قانـون شـده اسـت چرا کـه بـا در نظر گرفتـن الزام بنـد )5( سیاسـت های 
کلـی نظـام قانونگـذاری )اباغـی 1398( ]5[ ، هنـوز هـرم قوانین و مقـررات در ایران 
یـا شـکل نگرفته یـا در عمل بسـیار مبهم اسـت. »با ابهام در سلسـله مراتـب مراجع 
صاحیـت دار وضـع قانـون و وجود قوانیـن تعهدآور خـارج از مجموعه هـا، کار تدوین 
قوانیـن نمی توانـد بـه سـرانجام برسـد « )سـلطانی، 1393: 151(؛ البته بـرای تنقیح، 
تدویـن گام اول اسـت و در گام پاالیـش و تعییـن ناسـخ و منسـوخ، باردیگـر، وقتـی 
سلسـله مراتـب قواعـد حقوقـی، مشـخص نباشـد، امر تنقیح بـا چالش جـدی مواجه 
می شـود؛ 2( »تخصیـص ضمنـی« کـه یـا باید مخاطب رسـمی یـا غیر رسـمی قانون 
آنهـا را پیـدا کنـد یـا »قانونگـذار قوانیـن عام را بـدون آنکـه مخصص ها را بر شـمارد 

تخصیـص زده اسـت«  )سـلطانی، 1393: 150(.

چالش مفهومی رسانه در تحول عصر فناوری
رسـانه در لغـت، بـه معنـي رسـاندن و در اصطاح، وسـیله اي براي نقـل و انتقال 
اطاعـات، ایده هـا و افـکار افـراد یـا جامعـه؛ و واسـطه عینـي و عملـي در فراینـد 
برقـراري ارتبـاط اسـت. در حـال حاضـر، آنچـه مصـداق این تعریف اسـت، وسـایلي 
هماننـد: روزنامه هـا، مجـات، رادیـو، تلویزیـون، ماهـواره، اینترنـت، مخابـرات و... 
هسـتند  )کلیفـورد، 1385: 92( ، به این ترتیـب رسـانه در یـک معنـای تخصصـی، 
مجلـه،  و  کتـاب  سـنتی،  به طـور  اسـت.  پیـام  انتقـال  ابـزار  همـه  بـر   مشـتمل 
رادیوـ تلویزیون، عکاسـی، سـینما و موسـیقی، همگی رسانه محسـوب می شوند و در 
تمـدن اسـامی، نهادهایـی مانند مسـجد نیز بـه این جرگـه قابل الحاق هسـتند ]6[ 

هرچنـد در ادبیـات دانشـگاهی از آنهـا کمتر به عنوان رسـانه یاد می شـود. 
برخـی از اندیشـمندان به ویـژه در مشـیء قانونگـذاری، سیاسـتگذاری و ادبیـات 
حقـوق رسـانه معتقدنـد کـه رسـانه باید مخاطب گسـترده و عمومی داشـته باشـد و 
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تنقیـحقوانینرسانهای ابـزار ارتباطـات عمومی شـود )اسـماعیلی، 1391، ج1: 16( از ایـن رو، ابزارهای انتقال 

پیـام خصوصـی ماننـد نامه نـگاری و پیام نـگاری شـخصی، از شـمول تعریـف رسـانه 
خارج انـد چـون نبایـد پیام هـا امکان شخصی سـازی داشـته باشـند1 )گانـي2، 2009: 
17( اوالً، بـه ایـن دلیـل کـه رسـانه ابـزار ارتباطـات جمعـی3 اسـت ]7[ چنان که در 
مقدمـه قانـون اساسـی بـه این ویژگی رسـانه ذیـل عنوان »وسـایل ارتبـاط جمعی« 
اشـاره شـده و تصریـح شـده اسـت که »وسـایل ارتبـاط جمعـی )رادیـوـ  تلویزیون( 
بایسـتی در جهـت رونـد تکاملی انقاب اسـامی در خدمت اشـاعه فرهنگ اسـامی 
قـرار گیـرد و در ایـن زمینـه از برخـورد سـالم اندیشـه های متفـاوت بهره  جویـد و از 
اشـاعه و ترویـج خصلت هـای تخریبی و ضداسـامی جدا پرهیز کند. پیـروی از اصول 
چنیـن قانونـی کـه آزادی و کرامت ابنای بشـر را سـرلوحه اهداف خود دانسـته و راه 
رشـد و تکامل انسـان را می گشـاید برعهده همگان اسـت...«؛ ثانیاً، در ادبیات حقوقی 
کـه مـا برای تنقیح کد رسـانه از آن اسـتفاده می کنیـم حقوق اقدام بـه قاعده گذاری 
امـور شـخصی نمی کنـد و قانـون در اینجا بـر مبنای عـدم مداخله در امور شـخصی، 
حکمـی بـر ابـزار پیـام و پیـام خصوصـی نمی انـگارد و ثالثـاً، پیام هـای خصوصـی در 
ادبیـات دیگـری از جملـه حریـم خصوصـی و دسترسـی بـه داده محـل تحلیـل قـرار 
می گیـرد. قـدر متیقن رسـانه شـامل مواردی اسـت که دسترسـی و انتقال گسـترده 
یـا عـام دارنـد؛ همانند رادیـو و تلویزیون، روزنامـه، مجات، مطبوعات، سـینما، تئاتر، 

کتـاب، شـبکه های اجتماعی بـاز و ...  . 
ایـن چالـش بـا ورود فنـاوری رقومـی )دیجیتال( پیچیده تر نیز شـده اسـت؛ چراکه 
تقسـیم سـپهر عمومی و خصوصی، با وجود کانال ها و گروهای ارتباطی در شـبکه های 
اجتماعـی، دشـوار اسـت و مشـخص نیسـت چـه تعـدادی از افـراد اگـر در یـک فضای 
اشـتراك داده باشـند، ابزار اشـتراك را می توان رسـانه دانسـت. از این رو یک سکوی نشر 
داده )پلتفـرم( ممکن اسـت همزمان، هم رسـانه باشـد، هم نباشـد چرا که صرفـاً انتقال 
پیام هـای خصوصـی را بیـن یـک نفـر، یـا اعضـای یـک خانـواده یـا دوسـتان صمیمی 
محـدود بـر عهـده دارد. با این حـال، اگـر کمـی تعـداد بیشـتر و دسترسـی بازتـر شـود، 
همـان سـکوی نشـر، بـه یک رسـانه تبدیـل می شـود چرا کـه در همه مـوارد ایـن پیام 
اسـت کـه منتقل می شـود. همین چالـش با تأکید بر اینکـه فراگیری به چه معناسـت، 
در تبییـن مفهـوم »صـوت و تصویـر فراگیـر« نیز وجـود دارد. هرچنـد ما این حـوزه را، 
بـه دلیـل تأکیـد بر »فراگیـری« و ماك »انتشـار داده بین تعداد بسـیاری از افـراد«4 و 

»نبـود امـکان شخصی سـازی پیـام«5، در قلمرو رسـانه فـرض می کنیم. 

1. sans possibilité de personnalisation du 
message
2. Gany
3. mass communication

4. diffuser une information vers un grand 
nombre d’individus 
5. sans possibilité de personnalisation du 
message 
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چالـش دیگـر بـه قلمـروی »اینترنـت« برمی گـردد. اینترنـت به واسـطه امکانات 
فناورانـه ای کـه در اختیـار مخاطب قرار می دهـد، در واقع به نوعی، به قدرتمند شـدن 
او در کنتـرل ارتبـاط کمـک می کنـد. بـه کمـک اینترنـت ، مخاطب ،  دیگـر منفعل و 
نظاره گـر صـرف محتـوای برنامه هـای رسـانه نیسـت، بلکـه قدرتی کسـب می کند به  
سـرعت بـه محتواهـا بازخورد نشـان دهـد، در نحـوه تولید محتـوا تأثیر گذار باشـد و 
حتـی خـود بـه تولید محتـوا بپـردازد. به این ترتیـب در تعریف تخصصـی، »اینترنت« 
نیـز یـک رسـانه اسـت؛ امـا نظر بـه ماك هایـی کـه پیش تر در مـورد آن بحث شـد 
و با توجه بـه کـد تنقیحـی »فنـاوری ارتباطـات«، اینترنت بـه ما هو اینترنـت، در ذیل 
کـد رسـانه قـرار نمی گیـرد؛ همچنیـن در خصوص »فضـای مجازی« که به تسـامح با 

اینترنـت و یـا اینترانت یکی اسـت. 

نهادهای متشتت و وضع قواعد متزاحم واضع قاعده
بی تردیـد در همـه کشـورها، قوانیـن را پارلمان هـا وضـع می کننـد امـا حـوزه 
رسـانه، حوزهـای اسـت کـه در عصر جدیـد، پـای تنظیم گـر )رگوالتورهـا( را هم باز 
کـرده اسـت. با این حـال در ایـران، تعـداد نهادهایـی که در نسـبت با مجلس شـورای 
اسـامی، اصـوالً هـر سـه نقـش سیاسـتگذار، قاعده گـذار و مقررات گـذار را به ویژه در 
عرصـه رسـانه بـازی می کننـد، قابل توجه اسـت. شـورای عالـی امنیت ملی، شـورای 
عالـی انقـاب فرهنگـی ]8[ و شـورای عالـی فضـای مجـازی از این دسـت نهادهای 
چندکارکـردی هسـتند. ضمـن اینکـه تنظیم گرهـای عـام ماننـد هیئت وزیـران، در 
کنـار تنظیم گرهـای اختصاصی رسـانه همانند شـوراهای فرعی شـورای عالی انقاب 
فرهنگـی به ویـژه شـورای فرهنـگ عمومی، سـازمان صدا و سـیما )سـاترا( و در برخی 
مـوارد کمیتـه تعییـن مصادیـق مجرمانـه، موضـوع رسـانه را مغلق تـر می کننـد. بـا 
 این حـال آنچـه بدیهـی اسـت، در تنقیـح کـد رسـانه، ورودی بـه مقـررات و اسـناد 
تنظیم گرهـا نخواهیـم داشـت چرا کـه آنهـا واضـع قانـون نیسـتند، عـاوه بـر اینکـه 
مصوبات شـان نیـز غیراز عمـوم مصوبـات موضوع اصـل )138( قانون اساسـی، به نحو 
معتبـر و کاملـی در اختیـار نیسـت. به طریـق اولـی، خودتنظیم گـری رسـانه ها نیز از 

مانحـن فیه خارج اسـت.
چالـش دیگـر بـه وجـود مقـررات متزاحـم ایـن حـوزه، بـه دلیـل چالـش در 

برمی گـردد: آنهـا  تطـور  و  صاحیت هـا 
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در امـر رسـانه، نهادهـای متعـددی عـاوه بـر مجلـس شـورای اسـامی دخالت 
دارنـد، ضمـن اینکـه در ایـن زمینـه شـاهد قانونگـذاری اشـتراکی هسـتیم، یعنـی 
بخشـی از ادبیـات و الزامـات حقوقـی بیـن دو یا چند نهـاد با همراهـی مجلس وضع 
قاعـده شـده و می شـود، چنان کـه در »طـرح نظـام تنظیـم مقـررات خدمـات فضای 
مجـازی« )1400( شـاهد ایـن امـر هسـتیم. همچنین مـرز صاحیتی مشـخصی نیز 
بیـن نهادهـا وجـود نـدارد کمـا اینکـه موضـوع »صوت و تصویـر فراگیـر« در فضـای 
مجـازی، در شـورای عالـی مربـوط بایـد مـورد حکـم قـرار گیـرد ]9[ یا اختیـار عام 
مجلـس در ایـن زمینـه تخصیـص خورده اسـت یا آنکـه بنا به دسـتور والیـی ]10[، 
به طور کلـی از ایـن دو نهـاد به صدا و سـیما )سـاترا( منتقل شـده اسـت؛ البته شـایان 
ذکـر اسـت کـه در مـورد یـاد شـده، طبـق اصـول 57 و 175، حکـم والیی بر سـایر 

اسـت. برداشـت ها حاکم 

ب(تطوردرصالحیتها
نهادهـای جدیـد در حـوزه  ایجـاد  از آن،  برداشـت های وضـع هنجـار و پـس 
مربـوط بـه رسـانه های مجـازی، باعـث شـده اسـت کـه در بازه هایـی صرفـاً مجلـس 
قاعده گـذاری کنـد و پـس از مدتـی، شـورای عالی انقـاب فرهنگی، رسـانه را جزیی 
از مسـئله فرهنـگ در شـمار آورد و بـا مشـارکت مجلـس در امـر هنجارگـذاری وارد 
شـود؛ بعـد از آن نیـز با تأسـیس شـورای عالـی فضای مجـازی، بخـش هنجارگذاری 

را بـه شـورای یـاد شـده واگـذار کنند.  

نظام حقوقی متفاوت رسانه ها در ایران براي تنقیح قوانین و مقررات
رسـانه ها در ایـران سـاختارهای مشـابه حقوقـی ندارنـد بـه ایـن معنا کـه قواعد 
عـام مطبوعـات وفـق مـاده )1( قانـون مطبوعـات و تبصـره )3( آن ]11[ راجـع بـه 
نشـریات الکترونیـک، بـه صدا و سـیما و قواعد آن تسـری نمی یابد و صدا و سـیما طبق 
اصـل )175( قانـون اساسـی )اصاحـات 1368(، نظـر تفسـیري شـوراي نگهبان در 
خصـوص اصـول 175 و 44 قانـون اساسـي در خصـوص امـکان تأسـیس و راه اندازي 
شـبکه هاي خصوصي رادیویي و تلویزیوني )شـماره 979 /21 /79 - 10 /7 /1379( و 
جـزء )11( گـروه سـوم مـاده )3( قانون اجرای سیاسـت های کلی اصـل چهل و چهارم 
)44( قانـون اساسـی )1387( از قواعـد خـاص تبعیـت می کنـد. عـاوه بـر اینکـه 
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»صوت و تصویـر فراگیـر« نیـز بر اسـاس اباغیه مقـام معظم رهبـری در 1394/6/22 
تابع مقـررات صدا و سیماسـت. 

ایـن تفـاوت البتـه از نـگاه حقوقـی نباید مانـع وضع قواعـد حاکم بر رسـانه ها در 
یـک کـد عـام شـود. »به همیـن دلیل اسـت که باید بـه جـای قانون عـام مطبوعات 
و ماننـد آن، بـه دنبـال قانـون ارتباطـات جمعـی یـا قانـون رسـانه ها بـود؛ ضرورتـی 
کـه خوشـبختانه در برنامـه چهـارم توسـعه کشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
طبیعـی اسـت کـه »رسـانه«  محـوری قانـون بـه معنـای نادیـده گرفتـن تفاوت های 
حقوقـی در سـاختار و کارکـرد رسـانه ها بـا یکدیگـر نیسـت. مقصود آن اسـت که در 
حـوزه مشـترك میـان انواع وسـایل جمعی )ماننـد مقـررات محتوایی( نظـم واحدی 
حکومـت کنـد و ایـن منافاتـی با اشـاره به جنبه هـای اختصاصی رسـانه نـدارد. برای 
نمونـه، تفـاوت مطبوعـات بـا صدا و سـیما در احـکام مالکیـت خصوصی نیـز در جای 

خـود قابل ذکـر اسـت « )اسـماعیلی، 1391، ج1: 32(.

رویکرد تنقیحی حاکم به کد رسانه
رویکـرد تنقیحـی، زمانـی مهم و مؤثـر خواهد بود که از »تنقیـح«، معنای ماهوی 
]12[ و یـا جامعی ]13[ داشـته باشـیم. به ایـن معنا که تنقیح را صرفاً شـکلی ]14[ 
و بـر مـدار تجمیـع و گـردآوری فهـم نکنیـم. در معنـای ماهـوی، ناگزیر از تفسـیر و 
داشـتن مـاك خواهیـم بـود و ایـن ماك هـا مـا را در یافتـن قانـون معتبـر، به ویژه 
در شـرایط »نسـخ ضمنـی« کـه اساسـاً بـا عبـارات بسـیار سـردرگم کننـده در نظام 
تقنینـی هماننـد »کلیـه عبـارات مغایر بـا این قانون، در قسـمتی که مغایر اسـت لغو 

می گـردد« درج می شـود )سـلطانی، 1393: 147(، یـاری خواهـد کرد. 

الـف. رویکردحمایتی: بـا در نظرگرفتـن جایگاه رسـانه به عنـوان مهم ترین تجلی 
حـق بیـان و آگاهـی و عنصـری اساسـی بـرای تحقق مـردم سـاالری، مطابـق حکم 
مقدمـه قانـون اساسـی، بنـد )2( اصـل سـوم و اصـل )24( مـا از یـک قانـون ویـژه 
درخصـوص رسـانه یا مطبوعـات، باید انتظار ایجـاد برخی امتیازات حقوقی به سـبب 
ویژگی های کار رسـانه داشـته باشـیم، رسـانه ها چشـم و زبـان جامعـه و از مهم ترین 
ابزارهـای اعمـال اصل هشـتم بـرای امر به معروف و نهی از منکر هسـتند و بـرای اینکه 
بتواننـد مطابـق رسـالت خـود اقـدام کننـد و از هرگونـه فشـار، توقیـف یـا سانسـور 

بهره منـد باشـند، بایـد همـواره در پنـاه و حمایت هـای صریـح قـرار گیرند.
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1379، برخـی ابهام گویی هـا ]15[ و پیچیدگی هـا، بـه نظـر نمی رسـد که ایـن قانون 
رویکـرد حمایتـی داشـته باشـد، بلکه بیشـتر حدود را مشـخص می کنـد و مطبوعات 
را بـا کلی گویـی، ابهـام و خـط قرمـز مواجه می سـازد تا اینکـه بین تکالیـف و حقوق 
عینـی تعـادل برقـرار کنـد. »چنان کـه مشـاهده می شـود در ایـن مـاده ـ مـاده 16 
قانـون مطبوعـاتـ  اجـازه لغو پروانـه )کـه از مهم ترین تصمیم گیری هـای مطبوعاتی 
اسـت(، بـه تشـخیص اعضـای هیئت نظـارت بر مطبوعـات نهاده شـده اسـت، بدون 
اینکـه هیـچ ضابطـه و معیاری بـرای »عذر موجه« معین شـده باشـد. طبیعی اسـت 
کـه در ایـن حالـت اعضای هیئت مذکـور می توانند هر عـذری را به دلخواه و سـلیقه 
خـود، موجـه یا غیـر موجه تلقـی کننـد « )اسـماعیلی، 1391، ج 1: 38(. در موضوع 
جرایـم مطبوعاتـی بـه جزء موضـوع ضرورت حضـور هیئت منصفه وفـق اصل )168( 
قانـون اساسـی کـه در عمـل آن هـم بـه دلیـل الزم التبـاع نبـودن نظـرش، اثـری 
در اصـل جریـان محاکمـه نـدارد، حمایـت قانونـی از مطبوعـات محـل تأمـل اسـت. 
»طبیعـی اسـت کـه در ایـن صـورت انگیـزه ای بـرای عضویـت در هیئـت منصفـه و 
مشـارکت فعـال در رونـد دادگاه باقـی نمی مانـد و ایـن خواسـت قانـون اساسـی بـه 

توصیـه ای فاقـد اثـر حقوقی تبدیـل می شـود« )اسـماعیلی، 1391، ج 1: 39(.

ب.رویکـردرعایـتمصالـحعمومـیوحقـوقافـراد: رسـانه همان قـدر که 
بایـد مـورد حمایـت قرار گیـرد، باید بـه حقوق اشـخاص، به ویـژه حقـوق اقلیت های 
قانونـی، حریـم خصوصی، کـودکان )فرامرزیانی و همـکاران ،1400: 16( و ارزش های 
اخاقـی، وفـق الزامـات قانونـی ]16[ و بدیهـی حقـوق بشـری ]17[ احتـرام بگذارد. 
عـاوه بـر ایـن، رسـانه نمی توانـد آسـایش عمومـی و منافع ملـی را با اخبـاری که به 
لحـاظ منطقـی بقـای جامعـه را بـا خطـر قریب الوقـوع بـه چالـش می کشـاند مواجه 
کنـد. در هـر صـورت همـه ایـن محدودیت هـا اوالً، بایـد بـه موجـب قانـون باشـد، 
چنان کـه اصـل )24( قانـون اساسـی تصریـح می کنـد: »تفصیـل آن را قانـون معین 
می کنـد« و ثانیـاً، اصـل در محدودیت هـا، اکتفـا بـه قدر متیقـن اسـت؛ بنابراین، هر 
برداشـتی کـه محدودیت هـا را از حـدود قانونی مصوب بیشـتر توسـعه می دهد، قابل 
اعمـال نیسـت و نمی تـوان بـرای آن اثـر نسـخ صریح یـا ضمنـی قائل شـد. به عاوه، 
دسـتور العمل ها و قواعـدی هـم کـه خـارج از مفهـوم شـکلی قانـون منـدرج در اصل 
)71( و الزامـات سیاسـت های کلـی نظـام قانونگـذاری به ویژه بند )9( اباغ می شـوند 

فاقـد ارزش قاعـده حقوقـی و محدودگری هسـتند.



42
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 3 )پیاپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

اهم قوانین رسانه ای کشور
در تنقیـح قوانیـن کـد رسـانه، صرفـا همـه الزاماتـی کـه بـه معنای دقیـق کلمه 
و وفـق قانـون اساسـی، »قانـون« دانسـته می شـوند مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
مقـررات سـایر نهادهـا ازجملـه شـوراهای عالـی انقاب فرهنگـی و فضـای مجازی و 
امنیـت ملـی، همچنیـن مقـررات دولتـی و موارد مشـابه متعـدد، مطمح نظر نیسـت. 

اهـم قوانیـن رسـانه ای کشـور به شـرح زیرند: 

قانون اساسی جمهوری اسامی ایران )1358( و اصاحات )1368(؛ •
صدا و سـیمای  • سـازمان  اساسـنامه  ملـی:  صدا و سـیمای  بـه  مربـوط  قوانیـن 

جمهوری اسـامی ایران، قانون اداره صدا و سـیمای جمهوری اسـامی ایران )1362(، 
قانـون خط مشـی کلـی و اصول برنامه های سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسـامی 
ایـران )1361(، قانـون الحـاق یـک مـاده و دو تبصـره بـه قانـون اساسـنامه سـازمان 

صدا و سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران )1388(؛
فرامیـن مقـام معظـم رهبری کـه دارای اعتبـار قانونـی )اصـاح قوانین مجری  •

مجلـس( هسـتند: اصـاح اساسـنامه صدا و سـیما نسـبت شـمول قوانیـن نسـبت بـه 
صدا و سـیما )1372(، موضـوع صوت و تصویـر فراگیـر )1394(؛

قانون مطبوعات )1379( و اصاحات مربوط )آخرین 1388(؛ •
 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی )1366(؛ •
قانون محل دفاتر روزنامه و مجله )1377(؛ •
قانـون ممنوعیـت وزارتخانه ها و مؤسسـات و شـرکت های دولتی از چاپ و انتشـار  •

 نشـریات غیر ضرور )1365(؛
قانون معافیت مؤسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات )1380(؛ •
 قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی )1376(؛ •
  قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت )1379(؛ •
 قانون جرایم رایانه ای )1388(؛ •
 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره )1373(؛ •
 قانـون نحوه مجازات اشـخاصی که در امور سـمعی و بصـری فعالیت های غیرمجاز  •

)1386(؛ می نمایند 
 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی )1353(؛ •
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات )1387(؛ •
 قانون رسیدگي به دارایي مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوري اسامي )1391(؛ •
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 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی )1352(؛ •
 قوانین برنامه توسعه پنج ساله؛  •
 قوانین بودجه سنواتی.  •

دامنه شمول کد رسانه
کدینـگ کـردن قوانیـن در برخی کشـورها مدت هاسـت که شـکل گرفتـه، برای 
مثـال، در فرانسـه 76 کـد وجـود دارد کـه هیـچ یـک بـه »رسـانه« یـا »مطبوعات« 
اختصـاص نیافتـه، البتـه ایـن کلیـدواژگان در 41 کـد وجـود دارد کـه از کدهـای 
نزدیـک می تـوان بـه کـد سـینما و انیمیشـن1، کد آمـوزش2 و کـد مالکیـت فکری3 
اشـاره کـرد. در تونـس نیـز 51 کـد وجـود دارد کـه یکی از آنهـا ناظر بـه مطبوعات4 
اسـت )2022( 5. در ایـران کدینـگ کـردن در میـان قوای سـه گانه همچنـان از یک 
روش و تعـداد واحـد تبعیـت نمی کنـد. تعداد کدهای مصوب شـورای تنقیـح قوانین 
مجلـس هم اکنـون مطابق پیوسـت ایـن پژوهش، به 54 مورد رسـیده که کد شـماره 
)30( بـه رسـانه اختصـاص یافته اسـت. رسـانه ها با تأکید بـر وجه ارتباطـات جمعی 
در کدگـذاری، از حیـث ماهیـت ابـزار انتقـال پیام، به سـه دسـته سـنتی، اسـامی و 
فناورانـه قابـل تقسـیم هسـتند و می رسـد کـه رسـانه های اسـامی را بتـوان در کـد 

فرهنـگ )35( و یـا کـد اختصاصـی دیگـری ناظـر به نهادهـای دینی لحـاظ کرد: 

الـف( سـنتی: مطبوعات، رادیـو، تلویزیون، تئاتر، سـینما، کتاب، عکـس، روزنامه، 
مطبوعـات، جراید، خبرگـزاری و بنگاه خبری؛

ب( اسامی: مسجد، امر به معروف و نهی از منکر ؛
ج( فناورانه: صوت و تصویر فراگیر، ماهواره، شبکه های اجتماعی و سکوهای نشر.

نسبت با سایر کدهای تنقیح
از آنجـا کـه هـدف کدگـذاری در تنقیـح قانـون، ایجـاد یک کـد جامع اسـت، به 
نظـر می رسـد همـه قوانینـی را که بـه موضوع کـد مربوط می شـوند تجمیع کـرد. با 
ایـن حـال، موضوعـات زندگی اجتماعی، تک سـاختی و تـک بعدی نیسـتند؛ به ویژه 
در حـوزه رسـانه کـه بـا حوزه هـای دیگـری از کدهـای تنقیحـی، بـه شـرح و ترتیب 

زیـر، از حیـث حجـم همپوشـانی، مرتبط اند:   

1. Code du cinéma et de l’image 
animée

2. Code de l’éducation
3. Code de la propriété intellectuelle

4. Code de la presse
5. jurisitetunisie
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کـد فنـاوری اطاعـات و ارتباطـات از بـاب رسـانه های فنـاوری اطاعـات و در  •
بسـتر فضـای مجـازی، ماهـواره و دیجیتـال )رقومی(؛

کد فرهنگ و هنر از باب رسانه هایی همانند سینما، تئاتر و موسیقی؛ •
کد اوقاف و امور  خیریه از حیث اشتمال بر نهادهایی همانند مسجد؛ •
کد کیفری از باب جرائم و مجازات های رسانه ای؛ •
کد مالکیت فکری از باب حقوق تولیدات رسانه ای؛ •
کد آموزش و پرورش از باب رسانه های آموزشی؛ •

بدیهـی اسـت از آنجـا که ارتبـاط حوزه رسـانه به واسـطه ماهیت رسـانایی پیام، 
بـا بسـیاری از حوزه هـای اجتماعی مرتبط اسـت، کد رسـانه با سـایر موضوعات دیگر 
)54 کـد مصـوب شـورای راهبـردی تنقیح قوانین مجلس شـورای اسـامی به شـرح 
پیوسـت )1(( هـم ارتباطاتـی دارد کـه البتـه در تنقیـح الزم اسـت بـر اسـاس صبغه 
ارتبـاط زیـاد، بیـن موضوعات تقسـیم شـود، از ایـن رو، ممکن اسـت قوانینـی در بین 
کدهـای دیگـری هماننـد کد نظام هـای صنفی و حرفه ای )کد شـماره 51( مشـترك 

باشد.    

کلیدواژگان تنقیحي شناسه رسانه
در تنقیـح قانـون از مهم تریـن الزامـات، تگ گـذاری و تعییـن کلیـدواژگان اسـت تا 
بتـوان گام اصلـی جمـع آوری قوانیـن را بدین وسـیله به نحو جامـع و مانعی صـورت داد. 
بـر ایـن اسـاس، کلیـدواژگان کـد رسـانه به نحـو اسـتقرایی عبارت انـد از: رسـانه، طبع، 
نشـر، رادیـو، تلویزیـون، صوت و تصویر فراگیر، تئاتر، سـینما، کتاب، روزنامـه، مطبوعات، 
جرایـد، شـبکه های اجتماعـی، خبرگـزاری، بنـگاه خبـری، مجلـه، نشـریه، ماهـواره، 
برودکسـت، ارتباطـات، برودبنـد، اخبـار، اطاعـات، روزنامه نـگار، عکـس، رسـانه هاي 
دیجیتال )رقومی(، نشـر بر خط، نشـریات الکترونیک، تبلیغات، بیلبورد، نشـریات چاپی 

و تارنمـاي اختصاصي.  

بحث و نتیجه گیری
تنقیـح کـد رسـانه از ایـن رو کـه ناظـر بـه موضوعـی اسـت کـه مکـرر در قانون  •

اساسـی مـورد اهتمـام قانونگـذار قانـون اساسـی قـرار گرفتـه و تفـاوت در فهـم و 
برداشـت آن می توانـد آرمان هـای نظـام اساسـی کشـور را بـا تردیـد روبـه رو کنـد، 
ضـروری و گریزناپذیـر اسـت. عاوه بـر اینکـه نظام غیر منقـح می تواند اصـول امنیت 

حقوقـی و حاکمیـت قانـون را مختـل کنـد. 
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بسـیاری از افـراد« و »عدم امکان شخصی سـازی پیام«. بنابراین، هرگونـه ابزار انتقال 
پیامی، رسـانه نیسـت و در ضمن هر ابزاری همواره رسـانه محسـوب نمی شـود.

چالـش مفهومـی در تنقیـح قوانین کد رسـانه، عبارت اسـت از این که رسـانه ها  •
صرفـاً ابزارهـای ارتباطـات جمعی نیسـتند؛ ضمن اینکـه اینترنت نیـز در معنای عام، 
یـک رسـانه اسـت ولی در کـد تنقیحی رسـانه، فقـط از ابزارهـای ارتباطـات جمعی، 

در نظـر گرفته می شـود. 
چالـش نهـادی در تنقیـح قوانین کـد رسـانه، عبارت اند از: تداخـل صاحیت ها  •

و نهادهـای متعـدد، پذیرش صاحیت های یکدیگر و قانونگذاری اشـتراکی ـ بخشـی 
از ادبیـات بیـن دو یـا چنـد نهـاد بـا همراهـی پارلمـان وضـع قاعـده می شـودـ  کـه 

موجبـات صعوبـت در تنقیـح کد رسـانه را فراهـم می کند.
در نظـام تنقیـح قوانین رسـانه بر اسـاس وضعیت های تنقیحـی و تاریخ قوانین،  •

اگـر نتـوان تعییـن تکلیـف، کرد الزم اسـت، بر اسـاس رویکـرد حمایت از رسـانه ها و 
انتقـال پیـام و آزادی بیـان، الزاماتـی از جمله شـفافیت، اجرای الزامات قانون اساسـی 
و صیانـت از حق هـا را مجـری و معتبـر دانسـت کـه حقـوق بیشـتری از رسـانه و 
کنشـگرانش را حکـم و صیانـت می کننـد و محدودیت ها نیـز به موجب قانون باشـند 

تـا امنیـت حقوقی در مقابل سـردرگمی و خودسـری تأمین شـود. 

پیشنهادها
بـا لحـاظ اینکـه قوانین متشـتت بـا احکام پیچیـده، حقـوق افراد و مشـموالن  •

را تضییـع مي کنـد و نظـر بـه اینکـه حقـوق افـراد در جامعـه مردم سـاالر، به تضمین 
شـفاف »آزادي بیان مسـئوالنه و قانون مدار« بسـتگی دارد، شایسته است که معاونت 
قوانیـن مجلـس شـوراي اسـامي وفق مـاده )3( و دسـتگاه هاي اجرایـي مربوط وفق 
تبصـره )1( اصاحـي قانـون تدویـن و تنقیـح قوانیـن و مقـررات کشـور )1389( و 
اصاحـات بعـدي، تنقیـح مسـتمري از قوانیـن و مقررات مربـوط به رسـانه ها را ارائه 

دهنـد و به صـورت کتبـي و الکترونیـک منتشـر کنند.
ایجـاد یـک راهنماي اقـدام واحد تنقیـح قوانیـن در تمامي نهادهـاي حکومتي  •

)اعـم از قـواي سـه گانه(، به ویـژه در خصـوص شناسـه هاي مهمـي ماننـد رسـانه که 
رویکردهـاي تقنینـي نیز به آن متشـتت اسـت؛
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به روزرسـاني قانـون تدویـن و تنقیـح قوانین و مقـررات کشـور و تعیین تکلیف  •
صاحیت هـا و تعهـدات کلیـه نهادهایـي کـه واضـع قاعـده حقوقـي هسـتند به نحـو 
شـفاف؛ ایـن کاسـتي به طور  خـاص، در خصـوص تنقیح قوانیـن و مقررات رسـانه اي 
اهمیـت مضاعفـي دارد چراکـه رسـانه خـود ابـزار دسترسـي اشـخاص ذي نفـع و 

شـهروندان بـه قوانین اسـت؛ 
تنقیـح قوانیـن به ویـژه قوانین رسـانه اي از طریق نظام جمع سـپاري و حاکمیت  •

قانـون بـاز کـه در عصـر فنـاوري مي توانـد سـاده تر و خاقانه تـر در دسـترس باشـد، 
صـورت گیرد.  

نوآوري 
توجـه بـه تنقیـح قوانین رسـانه ها در ارتبـاط با »حـق« و »آزادي« شـهروندان و 
ملـت، در بررسـي الزامـات قانونـي و ارائه سـازکارهاي الزم بـراي تحقق ایـن مهم، از 
نوآوري هـاي ایـن پژوهـش، بـه دور از بیـان کلیـات و مسـائل عمومي تنقیح اسـت.  

محدودیت 
تنقیـح در ایـران امـر جدیـدي اسـت و شناسـه گذاري )کدینگ کـردن( در میان 
قـوای سـه گانه، بـا وجـود قانـون تدویـن و تنقیـح قوانین و مقـررات کشـور )مصوب 
1389( همچنـان از یـک روش، دسـتورالعمل و تعـداد واحد تبعیـت نمی کند. تعداد 
کدهـای مصـوب شـورای تنقیـح قوانیـن مجلس شـوراي اسـامي هم اکنـون مطابق 
پیوسـت ایـن مقالـه، به 54 مورد رسـیده و کـد شـماره )30( به »رسـانه« اختصاص 
یافتـه اسـت. همچنیـن شناسـه گذاري قوانیـن و مقـررات در دولـت )قـوه مجریه( به 
عـدد 94 کـد رسـیده که یکـي از آنها با عنـوان »مطبوعات و وسـایل ارتباط جمعی«، 

بـرای رسـانه در نظر گرفته شـده اسـت.
با این حـال، ایـن تعـداد شناسـه )کـد( در حـال تغییـر اسـت و مباني آنهـا به طور 
مي شـود.  رسـاني  اطـاع  کمتـر  اسـتدالل هاي شناسـه گذاري  همـراه  بـه  شـفاف، 
به طور ویـژه در خصـوص رسـانه، رژیـم حقوقـي مشـابهي برای تنـوع رسـانه ها وجود 
نـدارد، ضمـن اینکه رویکردهـاي مربوط به وضـع قواعد حقوقي نیـز در این خصوص 

متفاوت اسـت.
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]1[ رسـانه واژه ای التیـن از ریشـه »Médium« بـه معنـای »واسـطه« و »ابـزار 
ربـط« اسـت )2011(،

https://www.jurisitetunisie.com/textes/touslestextes_touslescodes.html

 ]2[ مـاده 19 اعامیـه جهانی حقوق بشـر اشـعار مـی دارد: »هر کس آزاد اسـت 
هـر عقیـده اي را بپذیـرد و آن را بـه زبـان بیـاورد و این حق شـامل پذیرفتن هرگونه 
رأي بـدون مداخلـه اشـخاص مي باشـد و مي توانـد بـه هـر وسـیله که بخواهـد بدون 
هیـچ قیـد و محدودیـت بـه حـدود جغرافیایـي اخبـار و افـکار را تحقیـق نمایـد و 
دریافـت کند و انتشـار دهـد.« ماده 19میثاق حقـوق مدنی سیاسـی 1966 نیز مقرر 
مـی دارد: »هـر کس حـق آزادی  بیان  دارد. ایـن  حق  شـامل  آزادی  تفحص  و تحصیل  
و اشـاعه  اطاعـات  و افـکار از هـر قبیـل  بـدون  توجـه  به  سـر حـدات  خواه  شـفاهاً یا 
به  صـورت  نوشـته  یـا چـاپ  یـا به  صـورت  هنری  یـا به وسـیله  دیگـر به انتخـاب  خود 
می باشـد« امـا در اعامیـه 1990حقوق بشـر اسـامی در مـاده 22 به گونـه ای دیگر 
بـه حـق بر رسـانه و بیان اشـاره شـده اسـت: »الف( هـر انسـانی حـق دارد نظر خود 
را بـه هـر شـکلی کـه مغایر با اصـول شـرعی نباشـد آزادانـه بیـان دارد...« همچنین 
مـاده 10کنوانسـیون حقـوق بشـر اروپایـی نیـز بـر آزادی بیـان تأکیـد کرده اسـت: 
»هرکـس از حـق آزادی بیـان برخـوردار اسـت. ایـن حق باید شـامل آزادی داشـتن 
عقایـد و دریافـت و بیـان اطاعـات و ایده هـا بـدون دخالـت مقامـات دولتـی و بدون 
در نظـر گرفتـن مرزبندی هـای جغرافیایـی باشـد. ایـن مـاده، مانع تقاضـای دولت ها 
بـرای دریافـت مجـوز به منظـور انتشـار اخبار یـا فعالیت هـای بنگاه هـای تلویزیونی و 

سـینمایی نخواهـد بود«.
]3[ اصـل بیسـت و چهارم قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایـران: »نشـریات 
و مطبوعـات در بیـان مطالـب آزادنـد مگـر آنکـه مخـل بـه مبانـی اسـام یـا حقوق 
عمومـی باشـد. تفصیـل آن را قانـون معیـن می کند.«  همچنیـن بند )2( اصل سـوم 
قانـون اساسـی، دولـت بـه معنـای عـام را مکلـف می کنـد بـه »بـاال بـردن سـطح 
آگاهی هـای عمومـی در همـه زمینه ها با اسـتفاده صحیـح از مطبوعات و رسـانه های 

گروهـی و وسـایل دیگر.«
]4[ قوانیـن منسـوخی وجـود دارد کـه بـه دالیلی، بخشـی از آن با قانـون مؤخر 

دیگـری احیـا می گردد.
]5[ تعییـن حـدود اختیـارات و صاحیـت مراجع وضـع قوانین و مقـررات با ارائه 



48
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 3 )پیاپي 111(،
پـــایـیـــــز 1401

تعریـف روشـن و مشـخص از »قانـون«، »آیین نامـه، تصویب نامه و بخشـنامه موضوع 
اصـل 138«، »قانون آزمایشـی و اساسـنامه موضـوع اصل 85«، »برنامه و خط مشـی 
دولـت و تصمیمـات موضـوع اصـل 134«، »آرای وحدت  رویـه و ضوابط موضوع اصل 
161« و سـایر مقـررات؛ همچنیـن طبقه بنـدی و تعییـن هـرم سیاسـت ها، قوانین و 
مقررات کشـور بر اسـاس نص یا تفسـیر اصول قانون اساسـی حسـب مورد، از طریق 

مجلس شـورای اسامی.
]6[ در کشـورهاي اسـامي، مسـاجد به عنـوان پایگاهـی اجتماعـی با ریشـه هاي 
مسـتحکم در نظـر می شـوند که هسـته اصلـي تشـکیات مذهبی و سیاسـی جوامع 
و رسـانه های  ارتباطـی  ابزارهـای  از  و تشـکل ها  احـزاب  هسـتند. همان گونـه کـه 
متنوعـی بـرای انتشـار عقایـد خـود بهـره می گیرنـد، مسـلمانان نیـز مي تواننـد از 
مسـاجد به عنـوان ابـزاری رسـانه اي قـوي در راسـتاي انتقـال اندیشـه های مذهبـی 
و سیاسـی خـود اسـتفاده کننـد و به این ترتیـب، مسـجد را یـک رسـانه تأثیرگـذار 
اجتماعـی بداننـد. اهمیـت ایـن موضـوع تـا آنجاسـت کـه مسـجد را می توان رسـانه 

اسـام نامیـد )سـوري و بیرامـي، 1399(.
]7[ “What is media? Definition and Meaning”. BusinessDictionary.com; 

Cory Janssen. “What is Communication Media? - Definition from Techopedia”. 

Techopedia.com.

]8[ بـرای مثـال »مصوبه شـوراي عالي انقـاب فرهنگي درخصـوص اباغ مصوبه 
»سیاسـت هـاي راهبـردي رسـانه اي در شـرایط بحران هـاي طبیعـي مثـل شـرایط 

ظهور ویـروس فراگیـر کرونا««، مصـوب 1400/7/28.
]9[ متـن زیـر به عنـوان مـاده )24( به آیین نامه سـاماندهي و توسـعه رسـانه ها و 
فعالیت هـاي فرهنگي دیجیتـال، موضوع تصویب نامه شـماره 172412 /ت41255هـ 
مـورخ 3 /8 /1389 اضافـه و عنـوان مـاده )24( قبلـي به ماده )25( اصاح مي شـود:

مـاده  24-  صوت و تصویـر فراگیـر در فضـاي مجـازي از شـمول ایـن آیین نامـه 
مسـتثنا اسـت. مصادیـق صوت و تصویـر فراگیـر در فضـاي مجـازي از سـوی شـوراي 

عالـي فضـاي مجـازي تعییـن مي شـود.
]10[ مطابـق بخشـنامه رییـس قوه قضاییـه بـه تاریـخ 1398/10/28 »بـا عنایت 
به نظریـه تفسـیری مورخ 1379/7/10شـورای نگهبـان ذیل اصـول 44 و 175 قانون 
اساسـی و اباغیـه مقام معظـم رهبـری مدظله العالـی مـورخ 1394/6/22 خطـاب به 
رئیس جمهـور محتـرم، مبنـی بـر اینکـه مسـئولیت صـدور مجـوز و تنظیـم مقررات 
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صدا و سیماسـت، ضروری اسـت مراجع قضایی و سـتادی قوه قضاییه هرگونه اسـتعام 
دربـاره صوت و تصویـر فراگیـر در فضـای مجـازی را از حیث پروانه فعالیـت، مقررات و 
موضوعـات مرتبط از سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسـامی به عمـل آورند. بدیهی 

اسـت، هر گونـه فعالیـت در ایـن زمینه بـدون مجـوز آن سـازمان غیر مجاز اسـت.«
]11[  مـاده 1 - مطبوعـات در ایـن قانـون عبارت اند از نشـریاتی کـه به طور منظم 
بـا نـام ثابـت و تاریـخ و شـماره ردیـف در زمینه هـای گوناگـون خبـری، انتقـادی،  
اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی، کشـاورزی، فرهنگـی، دینـی، علمـی، فنـی، نظامی، 
هنـری، ورزشـی و نظایـر این هـا منتشـر می شـوند. نشـریه الکترونیکـی، رسـانه ای 
اسـت کـه به طور مسـتمر در محیط رقمـی )دیجیتـال(، انواع خبر، تحلیـل، مصاحبه 
و گـزارش را در قالـب نوشـتار، صدا وتصویـر منتشـر می کنـد. خبرگـزاری داخلـی، 
مؤسسـه ای خبـری اسـت کـه در زمینه جمـع آوری، پردازش و انتشـار خبـر، تحلیل، 
مصاحبـه و گـزارش در قالـب نوشـتار، صدا و تصویـر در محیط رقمی )دیجیتـال( و یا 

غیر آن فعالیـت دارد.
 تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است  )1379/01/30(.

]12[ »مـراد از تنقیـح قوانیـن، تشـخیص قانون حاکم اسـت، در جایـی که چند 
قانـون بـا هم تعارض دارنـد« )کاتوزیـان، 1386: 67(.

]13[ »مجموعـه اقدامـات و فراینـد مشـتمل بـر »جمـع آوری«، »طبقه بندی« و 
»پاالیـش« قوانیـن، تنقیـح نامیـده می شـود« )اسـامی پناه، بی تـا: 4(.

]14[ »قوانیـن را بایـد جمـع آوری کـرد و تا آنجا که می شـود، ارتبـاط موضوعی 
آنهـا را تشـخیص داده و در قالـب مجموعه هـای موضوعـی ارائـه داد « )تقدیسـیان، 

.)45 :1386
]15[ از آنجـا کـه عبـارات متعـدد قانـون بـا رویکـرد محدودیـت درج شـده اند، 
در تنظیـم محدودیت هـا، دقـت الزم صـورت نگرفتـه اسـت، بـرای مثـال ، در عبارت 
»توهیـن بـه اشـخاص حقیقی و حقوقی کـه حرمت شـرعی دارند« ایـن نکته مطرح 
اسـت کـه در عمـل در شـرع توهیـن به شـخص حقوقـی معنایـی نـدارد درحالی که 
ایـن عبـارت دسـتاویز بسـیاری از اشـخاص حقوقـی بـرای طرح دعـوا علیه رسـانه ها 

شـده است.
]16[ اصل )9(، )20(، )24( و )40( قانون اساسی.

]17[ مـاده 29 اعامیـه جهانـی حقـوق بشـر و بند )3( مـاده )19( قانـون اجازه 
الحـاق دولـت به میثـاق بین المللی حقـوق مدنـی و سیاسـی )1354/2/17(.
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پیوست
در شـورای  تاکنـون  کـه  تنقیحـی  )کدهـای(  موضوعـات  و  عناویـن  فهرسـت 

اسـت. شـده  جمع بنـدی  اسـامی  شـورای  مجلـس  قوانیـن  تنقیـح  راهبـردی 

نام کدردیفنام کدردیف

حمل و نقل28آب1

خانواده29آمار، برنامه و بودجه2

رسانه30آموزش و پرورش3

سفر و گردشگری31آموزش عالی، پژوهش و فناوری4

سامت32آیین دادرسی مدنی و اداری5

صنعـت33آیین دادرسی کیفری6

فناوری اطاعات و ارتباطات34اداری و استخدامی7

 اطاعات و امنیت ملی 8
فرهنگ و هنر35)با زیرفصل پدافند غیرعامل(

9
 اموال و معامات دولتی 

)با زیرفصل اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 (

کار36

کشاورزی و دامپروری37امور انتظامی و امنیت داخلی10

کیفـری38امور زیربنایی11

مالکیت فکری39انتخابات12

مالیات40اوقاف و امور خیریه13

محاسبات عمومی41ایثـارگران14

محیط زیست )اراضی مربوط به محیط 42بانکداری15
زیست )خاك( زیر این کد قرار می گیرد(

43برق و انرژی های نوین16
مدنی و امور حسبی )ثبت احوال، 

تابعیت و اتباع خارجی از سرفصل های 
این کد است(
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نام کدردیفنام کدردیف

مسکن و شهرسازی )اراضی مربوط به مسکن 44بیمـه 17
و شهرسازی زیر این کد قرار می گیرد(

18
پولی و مالی )با زیرفصل های 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
ـ بازار سرمایه(

45

مصرف )با زیرفصل قانون سازمان 
ملی استاندارد، سایر قوانین و مقررات 

استاندارد در زیر هر یک از کدهای 
مربوطه قرار می گیرد(

معـدن46تأمین اجتماعی 19

47تجارت )با زیرفصل رقابت(20

منابع طبیعی )اگر حجم این موضوع به 
اندازه یک کد نباشد به محیط زیست 

ملحق شود، اراضی مربوط به منابع 
طبیعی زیر این کد قرار می گیرد(

21
تجارت خارجی )با زیرفصل های 
صادرات و واردات، امور گمرکی 

و حمل و نقل بین المللی(
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی48

میراث فرهنگی و صنایع دستی49تشکل های مدنی و احزاب22

تشکیات و امور اداری 23
50قوه قضائیه

نظام قانونگذاری )که شامل سه سرفصل 
مجلس شورای اسامی متشکل از 
)تقنین و نظارت(، شورای نگهبان، 

مجمع تشخیص مصلحت نظام(

نظام های صنفی و حرفه ای51تعـاون24

 تعزیرات حکومتی 25
نفت و گاز52)مجازات های غیرقضایی(

 تقسیمات کشوری و 26
نیروهای مسلح53مدیریت محلی 

ورزش54ثبت اسناد و اماك27
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