حقوق رسانه
دکتر محمدجعفر نعناکار

{عضو هیات مدیرعامل نشر الکترونیک ایران}

شــاید بتــوان گفــت رســانه و تمــام متعلقــات بــه آن،
از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه امــروزه میتوانــد
پایههــای حکومــت ،سیاســت ،فرهنــگ ،اقتصــاد و هرچیــز
دیگــر را بــه لــرزه درآورد و در ایــن میــان مدیریــت رســانه
و حقــوق رســانه از موضوعاتــی اســت کــه بایــد بهصــورت
جــدی بــه آن پرداختــه شــود .لــزوم وجــود کرســیهای
ّ
آزاداندیشــی ،جهتدهــی و تأمیــن مــواد ا ّولیــه طراحــی
و تولیــد محتــوا و مهیاکــردن رســانههای مرجــع بــرای
مخاطبــان ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ بهگونـهای
کــه در حکمرانــی عصــر کنونــی ،ایــن رســانه اســت کــه
میتوانــد مهیاکننــدۀ بســیاری از بســترها و تعمیقدهنــدۀ
عمدهسیاســتها باشــد.
حقــوق رســانه یکــی از جدیدتریــن شــاخههای حقوقی
اســت ،کــه در آن بــه مســائل مختلفــی چــون تعییــن
چارچوبهــای مدیریــت رســانه ،آزادی بیــان ،جریــان
آزاد اطالعــات ،اســتقالل رســانه ،تکثرگرایــی ،تضــارب و
نظامدهــی رســانه پرداختــه میشــود و ازطرفــی مســائل
مرتبــط بــا محتــوای موجــد مســئولیت در آن تعریــف و
مشــخصات آن ترســیم میگــردد.
مدیریــت رســانۀ برآمــده از حقــوق ،میتوانــد بــه
مســائل گوناگونــی در ایــن حــوزه پرداخته و مســئولیتهای
مدنی (اجتماعــی) و کیفــری را بهخوبــی احصــاء و مفهــوم
مدیریــت را در رســانه بــه ظهــور و بــروز برســاند.
ازطرفــی بــا پدیدارشــدن رســانههای نوظهــور بــر
بســتر شــبکههای اطالعاتــی و اجتماعــی و چرخــش و
اشــتراکگذاری محتواهــای متعــدد و متنــوع ،میتــوان
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انتظــار داشــت کــه مدیریت رســانه با ابعــاد جدیــدی روبهرو
شــده و ایــن مواجهــه نیازمنــد تبعیــت از سیاســتهای
کالن اجتماعــی اســت .شــاید ورود شــوراهای عالــی انقالب
فرهنگــی و فضای مجــازی و همچنیــن تبییــن و تصویــب
چشــمانداز بــرای ایــن عرصــه در مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،بســتری را بــرای تدبیــر مدیریــت رســانه
ایجــاد و ســاختاری را بــرای تشــخیص حــدود و اختیــارات
قانونــی ایجــاد کنــد.
ازطرفــی بایــد عنایــت داشــت بهعلــت تکثرگرایــی در
رســانهها ،اقســام متنوعــی از مدیریــت رســانه و حقــوق
رســانه قابلتقســیم و شناســایی اســت ،رســانههای
خصوصــی و غیرخصوصــی ازجملــه ایــن تقســیمبندیها
بهشــمار م ـیرود؛ هرچنــد کــه برخــی رســانه را بــه ملــی
و غیرملــی نیــز تقســیم نمودهانــد ،امــا آنچــه مهــم اســت
نقطــۀ اشــتراک فیمابیــن ایــن رسانههاســت و آن همــان
قــدرت نفــوذ و هنجارســازی و فرهنگســازی میــان
آنهاســت کــه ایــن امــر باعــث پرداختــن بــه ابعــاد پنهــان
و آشــکار رســانه میگــردد.
درهرحــال در عصــری کــه بــا رســانههای خُ ــرد و کالن
مواجــه هســتیم ،آنچــه میتوانــد موجــب توفــق مــا بــر
نفــوذ گســترده محتــوای پایشنشــده و تطبیقدادهنشــده
بــا هنجارهــای اجتماعــی ،سیاســی و شــرعی گــردد ،همان
تقویــت مدیریت رســانه و ترویــج اصــول و چارچوبهــای
قاعدهمنــد حقوقــی اســت کــه امیــد اســت بــا همــکاری
و همراهــی صاحبــان خِ ــرد ،بــه نتیجــۀ مطلــوب رهنمــون
گــردد.

