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پذيرش2317/1/2 :

دريافت2313/21/8 :

چكيده
تبيين صالحيت قانونگذاري مجلس در زمينهي آزادي نشريات و مطبوعات ،نيازمند بررسي حدود و
حوزههاي اين صالحيت است .بهمنظور تبيين حدود اين صالحيت ،به تعيين قيود محدودكنندهي اين
آزادي و مشخص كردن مفهوم اين قيود نياز بود كه در اين مقاله عالوهبر قيود مصرح در اصل ،22
قيد «منع اضرار به غير» در اصل  24بهعنوان محدوديتهاي آزادي نشريات معرفي شدند .در اين
خصوص ،قيد «اخالل به مباني اسالم» در اصل  22به معناي ايجاد خدشه يا تزلزل در اعتقادات مردم
نسبت به ضروريات اسالم است و از اين نظر با قيود موازين اسالم و احكام اسالم متفاوت است .قيد
«اخالل به حقوق عمومي» نيز به معناي تجاوز و تعدي به حقوقي است كه به عموم مردم و جامعه
مرتبط ميشود؛ ازاينرو مجلس تنها ميتواند در حدود اين معاني بهتفصيل مصاديق اين قيود بپردازد.
در زمينهي تبيين حوزههاي صالحيت قانونگذاري مجلس نيز با عطف توجه به مشروح مذاكرات
اصل  22و عموم اصل  11قانون اساسي مشخص شد كه در حوزههايي كه به اقتضاي نظم ،جامعه
به قانونگذاري در آن موارد نياز دارد ،مجلس ميتواند در حوزههايي مانند احصاي اقسام جديد
رسانهها ،تعيين مجازات براي موارد نقض اين اصل ،طريق نظارت بر اين ابزارها و ساير حوزههاي
مربوط قانونگذاري كند و از اين نظر صالحيت قانونگذاري مجلس تنها به تفصيل قيود
محدودكنندهي اين آزادي محدود نيست.

كليدواژهها :آزادي نشريات ،آزادي مطبوعات ،حقوق عمومي ،قانونگذاري ،قانون اساسي،
مباني اسالم ،مجلس شوراي اسالمي.
*E-mail: Bahadori.iran@gmail.com
** نويسندهي مسئول

E-mail: Abrishami.law@gmail.com
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مقدمه
نشريات و مطبوعات( )1از جمله مهمترين ابزارهاي ارتباطي در قرن حاضرند كه نقش
بي بديلي در تحقق آزادي بيان و اطالعات در جوامع دارند .قانونگذار اساسي جمهوري اسالمي
ايران با توجه به اهميت و كاركرد ويژهي نشريات در گردش آزاد اطالعات و افزايش آگاهي
عمومي و همچنين توجه به اين موضوع كه آزادي مطبوعات يكي از موضوعات رايج در
قوانين اساسي بيشتر كشورهاي جهان است ،در اصل  22حدود اين آزادي را تبيين كرده است.
با وجود تصريح قانونگذار اساسي به آزاد بودن نشريات در بيان مطالبشان ،اين اصل آزادي
مطلق را براي نشريات به رسميت نشناخته و آن را مقيد به عدم اخالل به مباني اسالم و حقوق
عمومي دانسته و تفصيل آن را به قانونگذار عادي واگذار كرده است؛ ازاينرو تبيين مفهوم قيود
مقرر در اصل  ،22در واقع روشنگر حدود صالحيت قانونگذاري مجلس در تفصيل اين قيود
است .در اين خصوص ،تبيين نسبت محدوديتهاي مقرر در ساير اصول قانون اساسي با
آزادي نشريات نيز ميتواند حدود صالحيت قانونگذاري مجلس را توسعه دهد .از سوي ديگر،
عالوهبر صالحيت قانونگذار در زمينهي تعيين مصاديقِ قيودِ مورد اشاره كه قدر متيقن
صالحيت قانونگذاري مجلس است ،صالحيت مجلس در ساير حوزههاي مربوط به نشريات
همچون تعريف اقسام نشريات ،شيوهي نظارت بر هر يک از آنها ،نحوهي رسيدگي به
تخلفات آن و  ...نيازمند بررسي است.
بهمنظور تبيين موضوعات مذكور ،اين تحقيق در قالب پژوهشي تحليلي -اكتشافي بهدنبال
پاسخ به پرسشهاي زير است:
 سؤال اصلي:صالحيت قانونگذاري مجلس در زمينهي نشريات و مطبوعات در چه حدود و حوزههايي
است؟
 سؤاالت فرعي: .1قيود «اخالل به مباني اسالم» و «اخالل به حقوق عمومي» كه تفصيل آنها در صالحيت
مجلس قرار گرفته ،به چه معناست؟
 .2آيا محدوديت نشريات منحصر به دو قيد مصرح در اصل  22قانون اساسي است يا
محدوديتهاي كلي مقرر در ساير اصول قانون اساسي نيز در زمينهي نشريات بايد مفروض
قانونگذار باشند؟
 .3آيا مجلس شوراي اسالمي ميتواند بهغير از تعيين مصاديق قيود محدودكنندهي آزادي
نشريات ،در ساير حوزههاي مربوط قانونگذاري كند؟
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بنابر تحقيقات انجامگرفته ،هرچند در زمينهي آزادي مطبوعات مقاالت و كتابهاي
متعددي انتشار يافته ،تاكنون هيچيک از اين آثار بهصورت ويژه و تفصيلي در مقام تبيين حدود
صالحيت قانونگذاري مجلس در اين زمينه نبوده است و اين موضوع بر اهميت اين تحقيق
ميافزايد.
بهمنظور يافتن پاسخ پرسشهاي مذكور ،پس از بيان مختصري از مباني نظري موضوعِ اين
تحقيق (بند  ،)1تالش خواهد شد تا از طريق بيان مفهوم قيودِ مقرر در اصل  22و بررسي شمول
محدوديتهاي كلي مقرر در ساير اصول قانون اساسي نسبت به نشريات ،حدود صالحيت
قانونگذاري مجلس در زمينهي تفصيل اين قيود مشخص شود (بند )2؛ در ادامه نيز صالحيت
قانونگذاري مجلس در ساير حوزههاي مربوط به نشريات مشخص خواهد شد (بند .)3

 .1مبانی آزادي نشريات
با توجه به جايگاه ويژه و سنتي «مطبوعات» بهعنوان يكي از مهمترين ابزار تحقق آزادي
بيان در جامعه ،حقوقدانان اغلب «آزادي مطبوعات» را موضوع بررسيهاي خود قرار دادهاند؛
حال آنكه در واقع بررسيهاي آنها معطوف به همهي «نشريات» و «رسانههاي انتشار عمومي»
بوده است .بنابراين آنچه در مقام بيان معنا ،مبنا ،كاربرد و اهميت «آزادي مطبوعات» گفته شده
است ،در حقيقت ساير ابزار تحقق آزادي بيان در جامعه را نيز شامل ميشود.
با توجه به اين نكته ،صاحبنظران در مقام بيان تعاريف خود از آزادي مطبوعات ،تعاريف
مختلفي را بيان كرده اند .برخي آزادي مطبوعات را حق نشر افكار و عقايد از طريق نوشتهها يا
مطبوعات دانستهاند؛ بدون اينكه نشر آنها موقوف بر تحصيل اذن يا محكوم به سانسور باشد
(جعفري لنگرودي .)32 :1331 ،برخي نيز نظام مطبوعاتي آزاد را سيستمي دانستهاند كه در آن
«روزنامهها ،مجالت ،آژانسهاي خبري ،كتابها ،راديو و تلويزيون استقالل كامل و توانايي
انتقاد دارند» (محمد صفر .)31 :1311 ،در تعريف ديگر از اين عبارت نيز آزادي مطبوعات را
در معناي عام آن به جستوجو ،جمعآوري و كسب آزادانهي اخبار و اطالعات و عقايد
عمومي ،انتقال و مخابرهي آزادانهي آنها ،انتشار آزادانهي روزنامهها و پخش آزادانهي
برنامههاي راديويي و تلويزيوني ،دريافت و مطالعهي آزادانهي مطبوعات و دريافت آزادانهي
برنامههاي يادشده معنا كردهاند (معتمدنژاد و همكار.)23 :1311 ،
آزادي مطبوعات آثار متنوع و متعددي نسبت به ساير آزاديها دارد .براي نمونه تحقق
آزادي مطبوعات را بايد اولين گام براي حمايت از آزادي اطالعات بهحساب آورد (انصاري،
)32 :1331؛ در مقابل نيز اين آزادي ،ثمره و بروز آزادي اطالعات است .عالوهبر آزادي
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اطالعات ،چنين نسبتي در خصوص آزادي مطبوعات با آزادي بيان و عقيده نيز صادق است و
اين نوع آزاديها نسبتي دوسويه با آزادي مطبوعات دارند.
در تقسيمبندي حقوق و آزاديها ،برخي اين آزادي را يكي از مصاديق آزاديهاي فردي و در
زمرهي حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي بهشمار آوردهاند (شيخاالسالمي .)23 :1334 ،هرچند
برخي حقوقدانان اين آزادي و بهطور كلي آزادي بيان( )1را در زمرهي آزاديهاي عمومي
دانستهاند و در ميان اين دسته از آزاديها نيز اين آزادي از جمله آزاديهاي فكر قلمداد شده
است (طباطبايي مؤتمني .)193 :1331 ،بنابراين با توجه به اينكه حق بر آزادي بيان ،ماهيتاً جزء
حقوق منفي و در تحليل هوفلدي در زمرهي حق-ادعاها بهشمار ميآيد (سيد فاطمي،1333 ،
ج124 :2و ،)121حق بر آزادي نشريات نيز جزء اين دسته از حقوق محسوب خواهد شد.
از جمله مهمترين كاركردهاي مطبوعات كه بر اهميت اين آزادي افزوده است ،بايد به اين
موضوع اشاره كرد كه مطبوعات آگاهيهاي الزم براي مشاركت مردم در امور جامعه را به آنها
اعطا ميكنند (انصاري .)32 :1331 ،اهميت اين آزادي امروزه بهحدي رسيده است كه
مطبوعات آزاد را واجد نقش بيمانندي در تكوين ،هدايت و جهتدهي افكار عمومي ميدانند
(بشيريه )249 :1332 ،و از اين نظر مطبوعات آزاد ركن چهارم دموكراسي محسوب ميشود.
همچنين مطبوعات آزاد نقش بيبديلي در تحقق شفافيت و پاسخگويي ،بهعنوان دو عنصر
اصلي تحقق حكمراني خوب دارند (سهرابلو .)122 :1331 ،مطبوعات با افزايش امكان نظارت
عمومي بر عملكرد مسئوالن ،جلوي انحرافات و كجرويهاي آنها را ميگيرند (هاشمي،
 .)251 :1331انتشار خبر و پيام ،انعكاس نظرهاي مردم و نارضايتيهاي عمومي از سياستهاي
حاكمان جامعه ،ايجاد ثبات سياسي و اجتماعي از طريق تعامل آرام دولت و مردم ،انتقاد و
طرح پيشنهاد ،ايجاد محيط همدلي و تعامل ،آگاه ساختن جامعه از وقايع و حوادث محيط
پيرامون ،ايفاي نقش آموزشي براي جامعه ،ايجاد همبستگي و وحدت در سطح ملي و
بينالمللي و توجه دادن جامعه به اخالق و مذهب نيز ديگر كاركردهاي مطبوعات بهشمار
ميروند .ازاينرو همهي اين عوامل سبب شده است تا ميزان توسعه و رشد مطبوعات ،بيانگر
ميزان رشد و آگاهي يک ملت باشد (طباطبايي مؤتمني.)141 :1394 ،
با وجود مزاياي اشاره شده براي اين آزادي ،آزادي مطلق و بدون قيد در هيچ كجا پذيرفته
نيست و آزادي از همه چيز به فساد و هرجومرج خواهد گراييد و با شخصيت و كرامت انسان
ناسازگار است (آيتي .)35 :1313 ،بنابراين حكومتها نسبت به اين نوع آزادي دو تكليف
سلبي و ايجابي دارند .از يک سوي ،حكومتها مكلف به عدم مداخلهي تحديدي جز در
موارد موجهاند كه طبيعتاً اين استثنائات توسط مرجع قانونگذاري هر كشور مشخص ميشوند؛
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از سوي ديگر ،دولتها موظف به بهرهگيري از ابزار الزم بهمنظور تضمين حق شهروندان در
برابر تهديدهاي احتمالي اين نوع آزادي هستند.

 .2تبيين حدود صالحيت قانونگذاري مجلس
قانونگذار اساسي در اصل  22قانون اساسي ،آزادي نشريات را مشروط به عدم اخالل به
مباني اسالم و حقوق عمومي دانسته و تفصيل اين دو قيد را در صالحيت قانون عادي قرار داده
است .ازاينرو بيترديد آنچه در خصوص صالحيت قانونگذاري مجلس بهصورت قدر متيقن
مفروض است ،تفصيل و احصاي مصاديق جزييتر اين قيود است .اما با توجه به مشخص نبودن
منظور قانونگذار اساسي از اين دو قيد ،تبيين معناي پذيرفتهشده براي آنها ،روشنگر حدود
صالحيت قانونگذاري مجلس است و مجلس را ملزم ميسازد تا در حدود اين مفاهيم اقدام به
تفصيل آنها كند .از سوي ديگر ،تبيين دقيق حدود صالحيت قانونگذاري مجلس نيازمند آن
است تا اين نكته اثبات شود كه قيود محدودكنندهي آزادي نشريات تنها همان مواردي است كه
در اصل  22بدانها تصريح شده است؛ در غير اين صورت ،اثبات شمول برخي از قيود كلي مقرر
در ساير اصول قانون اساسي در زمينهي آزادي نشريات ،موجب ميشود كه مجلس آن موارد را
نيز در قانونگذاري خود بهعنوان محدوديت آزادي نشريات شناسايي كند.

 .1-2تبيين مفاهيم قيود مصرح در اصل 22
عدم اخالل به «مباني اسالم» و «حقوق عمومي» دو قيد اصلي مصرح در اصل  22قانون
اساسياند ،كه در اين قسمت بنا داريم منظور قانونگذار اساسي از اين قيود را مشخص كنيم.
البته پيش از بررسي اين موضوع ،با توجه به اهميت واژهي «اخالل» در برداشت ما از اين قيود،
بهصورت مختصر نكاتي در خصوص اين اصطالح بيان ميشود و در ادامه ،دو اصطالح «مخل
به مباني اسالم» و «مخل به حقوق عمومي» بررسي خواهد شد.
در لغت اخالل را به معناي «خلل آوردن ،خلل و رخنه كردن ،خلل رسانيدن ،زيانديده ،به
هم زدن و درهم و برهم كردن» (معين ،1333 ،ج )112 :1تعريف كردهاند .برخي اين واژه را به
«ايجاد بينظمي و آشفتگي» (انوري ،1331 ،ج )292 :1نيز تعبير كردهاند .در تعريف ديگري از
اين واژه آن را به معناي «مداخله كردن در كار براي برهم زدن» (طهراني )31 :1333 ،توصيف
كردهاند .بر مبناي اين تعاريف ،اصطالح «اخاللگر» را بايد به معناي «برهمزنندهي نظم و امنيت»
(انوري ،1331 ،ج )292 :1يا «برهمزنندهي نظم و ترتيب امور» (دهخدا )142 :1335 ،معنا كرد.
در مقام بيان مفهوم واژهي «اخالل» در اصل  ،22برخي بهترين معادل آن را «خدشه وارد
كردن» دانستهاند (ويژه )159 :1339 ،و بعضي ديگر آن را به معناي «متوقف يا تعطيل كردن
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امري» معرفي كردهاند (مرتضوي .)54 :1331 ،در تعريف ديگر از اين واژه نيز آن را به آشفته
كردن ذهنها تعبير كردهاند (عميد زنجاني .)21 :1339 ،تفاوت در تعاريف ارائهشده ميتواند
نمايانگر اين مسئله باشد كه واژهي «اخالل» با توجه به متعلق آن معاني مختلفي دارد .ازاينرو،
قانونگذار و مجريان قانون بايد در مقام «تعيين مصاديق اخالل» و «تشخيص تحقق آن» ،به
ظرافتها و عدم شفافيتهاي اين اصطالح توجه الزم را داشته باشند .اين موضوع سبب شده
است تا برخي از استادان ،بر لزوم وجود ضوابط و اصولي خاص در جهت تشخيص اينكه چه
عملي مصداق اخالل است ،اصرار كرده و تالش كنند تا مرجع خاصي براي تشخيص اين
موارد مشخص شود (يزدي.)213 :1315 ،
با اين مقدمه ،چند نمونه از اين اصول كه از مشروح مذاكرات اصل  22و منابع حقوقي
استخراج شده و در قانونگذاري مجلس و نظارت بر آن اثرگذار است ،بيان ميشود:
اوالً :بنابر مشروح مذاكرات قانون اساسي بايد بين «نقد علمي و تخريبي»« ،بحث منطقي و
سياسي» و «تحليل مسائل ديني و تضعيف باورهاي ديني» تمايز قائل شد .همچنانكه در اين
مذاكرات بين عناوين قيام و اقدام عليه اصل نظام و اظهار نظر و بيان عقيده در آن خصوص
تفاوت قائل شدهاند (ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي (باهنر)،
 ،1312ج.)151 :1
ثانياً :با توجه به اينكه اخالل در معاني همچون آشفته كردن اذهان يا اختالل در امور جاري
و  ...تعريف شد ،بايد نتيجه گرفت كه حسننيت يا سوءنيت شخص در تحقق آن اثري ندارد
(عميد زنجاني .)21 :1339 ،بنابراين ،اخالل را بايد يک عنوان قصدي دانست كه نيازي به
اثبات تحقق عنصر معنوي جرم (قصد) ندارد.
ثالثاً :بنابر تعاريف بيانشده از واژهي اخالل اوضاع و احوال ،شرايط اجتماعي و زمان و
مكان در صدق عنوان اخالل به يک عمل ،واجد اثرند .همچنانكه برخي فقها در مقام بيان
اسباب تحقق اخالل ،مابين طرح سؤال و برداشتهاي جديد در مجالت علمى و تخصصى با
طرح آنها در نشريات عمومى تفاوت قائل شدهاند (مكارم شيرازى1221 ،ق ،ج.)595 :3
بنابراين عالوهبر اينكه مرجع تشخيص اخالل (دادگاه صالح) بايد به شرايط تحقق عمل توجه
كند ،الزم است تا مجلس نيز در قانونگذاري خود حداكثر توجه را به اين موارد مبذول دارد تا
ضوابط شفافتري در اختيار مجريان و ناظران قانون قرار گيرد.

 .1-1-2مفهوم قيد «مخل به مبانی اسالم»
قيد «اخالل به مباني اسالم» عالوهبر اصل  ،22در اصل  21قانون اساسي بهمنزلهي
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محدوديت آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها قلمداد شده است .در مقام بيان معناي اين
اصطالح ،برخي با توجه به بندهاي ششگانهي مقرر در اصل - 2كه در مقام بيان پايه و مباني
نظام جمهوري اسالمي بوده« -مباني اسالم» در اصل  22را به اصول دين و مذهب در بندهاي
پنجگانهي اين اصل تعميم دادهاند (بردبار .)19 :1333 ،همچنين برخي با اشاره به مشروح
مذاكرات مربوط به اصل  ،22مصاديق مطرحشده در مشروح مذاكرات اين اصل را منظور
قانونگذار اساسي از اصطالح مباني اسالم بيان كردهاند (آيتي.)39 :1313 ،
در تعريف ديگري كه بهخوبي تمايز اين اصطالح با اصطالحات مشابهي همچون «موازين
اسالم» و «احكام اسالم» را مشخص ميكند« ،مباني اسالم» را معادل با مسائل ضروري دين -
«خواه در مسائل اعتقادي باشد ،مانند توحيد و معاد و عصمت انبيا و ائمهي معصومين (ع) و
امثال آن ،و خواه در فروع دين و احكام و قوانين اسالم ،و خواه در مسائل اخالقي و
اجتماعي» -دانسته است (مكارمشيرازي1221 ،ق ،ج .)592 :3در اين تعريف ،منظور از
ضرورى دين آن چيزى است كه هر كس با مسلمين معاشرت داشته باشد ،درمييابد مسلمانان
به آن پايبندند (مكارمشيرازى1223 ،ق .)135 :بهعبارتي ضروريات دين موضوعاتي را شامل
ميشود كه براي هر كه داخل در آن دين باشد ،بديهى قلمداد ميشود (نراقى1222 ،ق ،ج:2
 .)215بنابراين آنچه در ضروري دانستن يک عمل بهعنوان شاخص و معيار قلمداد ميشود،
فقدان ترديد در آن موضوع و بديهي بودن آن است كه از بارزترين مصاديق آن ميتوان به
وجوب نماز ،روزه و حجاب در اسالم اشاره كرد (شيخ انصاري1215 ،ق .)329 :اهميت
ضروريات اسالم از اين نكته سرچشمه ميگيرد كه مسلمانانى كه منكر خدا يا پيغمبر شوند ،يا
حكم ضرورى دين را انكار كنند ،درصورتيكه منكر شدن آن حكم ،به انكار خدا يا پيغمبر
برگردد ،مرتد محسوب ميشوند (موحدي لنكراني1221 ،ق ،)231 :حال آنكه چنين حكمي در
خصوص مطلق احكام و موازين اسالم وجود ندارد.
با پذيرش اين تعريف ،در خصوص اينكه بهمنظور ضروري شناختن يک حكم شرعي بايد
اجماع مسلمين را معيار قرار داد يا اجماع شيعيان كافي است ،بايد به اين نكته توجه كرد كه
بيشتر فقها ضروريات اسالم را مبتني بر نظر اجماعي تمام مسلمانان اعم از شيعه و اهل سنت
دانستهاند (مجلسي اصفهانى ،بيتا)32 :؛ هرچند برخي حكمى را كه بين اهل دين يا اهل
مذهب تشيع قطعى و مسلّم باشد نيز ضرورى دين خواندهاند (منتظرى ،بيتا ،ج .)294 :1البته
در موضوع مورد بررسي ما بيترديد با توجه به اصل  12قانون اساسي كه دين رسمي ايران را
اسالم و مذهب جعفري اثني عشري اعالم كرده ،منظور قانونگذار اساسي از اسالم در اين اصل،
معطوف به مبناي مستنبط از مذهب تشيع بوده است؛ همچنانكه منظور قانونگذار اساسي از
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عبارت «موازين اسالم» در اصل  ،2مسلم ًا موازيني بوده كه توسط فقهاي شيعه در شوراي
نگهبان مدنظر قرار ميگيرند .بنابراين بايد آن دسته از ضروريات اسالم را مشمول عبارت
«مباني اسالم» در اصل  22دانست كه از نظر شيعيان در خصوص آن موضوع ترديد و اختالفي
وجود ندارد .بر مبناي اين تعريف ،موضوعاتي مانند نقد تفاوت ديۀ مسلمان و غيرمسلمان كه
از ضروريات فقه شيعه نيست و برخي فقهاى شيعه در آن موضوع اختالف نظر دارند (منتظرى،
1229ق ،)12 :جزء مصاديق محدوديتهاي اصل  22نيستند .همچنين مسئلهي واليت فقيه و
صالحيتهاي ايشان ،با توجه به اختالفي بودن آن بين فقهاي شيعه ،در زمرهي مباني اسالم
بهشمار نميآيد و از اين نظر مشمول محدوديت ذكرشده

نيست)2(.

بررسي مشروح مذاكرات اصل  22نيز مؤيد آن است كه نمايندگان بهدنبال قيدي بودهاند تا
به استناد آن كسي نتواند ،از نشريات در جهت توهين به اسالم و مسلمين ،مقدسات و شعائر
اسالمي ،گمراه كردن مردم ،مبارزهي فكري با اسالم ،ترويج و تبليغ عقايد الحادي ،متزلزل
ساختن عقايد اسالمي و ترويج فساد و بيديني استفاده كند .ازاينرو همانطوركه از اين موارد
مشخص است ،بيشتر اين قيود ،جزء قيودي هستند كه هر مسلمان شيعهاي بر ضروري بودن
آنها اعتقاد دارد و از اين جهت بهنظر ميرسد كه قانونگذار اساسي با عطف توجه به مفهوم
اين عبارت ،اصطالح مباني اسالم را بهدرستي اختيار كرده است.
با روشن شدن معناي اصطالح «مباني اسالم» بايد نتيجه گرفت كه منظور قانونگذار اساسي از
محدود كردن نشريات به اينكه مطالبشان «مخل به مباني اسالم» نباشد ،در حقيقت مقيد كردن آزادي
نشريات به «عدم ايجاد تزلزل در ذهن و اعتقاد مردم نسبت به ضروريات اسالم (با توجه به معناي
مصطلح فقهي آن)» است .همچنانكه برخي فقها «تضعيف اعتقادات مردم» و «ايجاد بدبيني و شک
و ترديد» نسبت به ضروريات اسالم را از جمله مصاديق اخالل به مباني اسالم معرفي كردهاند
(مكارمشيرازي1221 ،ق ،ج  .)595 :3با اين تعريف بهنظر ميرسد كه قانونگذار اساسي برگرفته از
رويكرد اسالم بنا داشته تا ضمن ايجاد فضاي باز بهمنظور طرح بحثهاي علمي و تخصصي در
حوزههاي اختالفي ،در عين حال جامعه را از تهاجم نظري به حوزههايي كه در آن موارد ترديدي
وجود ندارد ،مصون بدارد و اجازهي سوء استفاده از اين آزادي را ندهد)3(.
با توجه به آنچه در اين قسمت گفته شد ،مجلس شوراي اسالمي صالحيت دارد تا در
حدود تعريف بيانشده ،اقدام به احصاي مصاديق ضروريات اسالم كند و از اين طريق آزادي
نشريات را در موارد مخل به آنها محدود سازد .بنابراين تسري دادن اين اصطالح به مصاديقي
از احكام و موازين اسالم كه جزء ضروريات اسالم بهشمار نميآيند ،بر خالف منظور
قانونگذار اساسي بوده و بهنوعي محدود كردن نارواي آزادي نشريات است .البته متأسفانه اين
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اشتباه در مادهي  1قانون مطبوعات رخ داده و عبارت «احكام اسالم» پس از واژهي «مباني»
بهعنوان قيود محدودكنندهي آزادي مطبوعات ذكر شده است .بر خالف اين مورد ،بسياري از
مصاديق مذكور در ذيل اين ماده همچون نشر مطالب الحادي (موضوع بند  ،)1اشاعهي فحشا
و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خالف عفت عمومي (موضوع بند  )2و تبليغ
و ترويج اسراف و تبذير (موضوع بند  ،)3اهانت به دين مبين اسالم و مقدسات آن (موضوع
بند  ،)1همگي با توجه به تعريف بيانشده جزء مباني اسالم بهشمار ميآيند و قانونگذار
بهدرستي اخالل به آنها را ممنوع دانسته است.

 .2-1-2مفهوم قيد «مخل به حقوق عمومی»
برخي منظور از «حقوق عمومي» در اصل  22قانون اساسي را حقوق مردم يا ملت كه
بهصورت تمثيلي در قانون اساسي به آنها اشاره شده است ،دانستهاند (قطبي .)12 :1392 ،در
اين تعريف كه به مفهوم اصطالح «حقوق عمومي افراد» در ترمينولوژي حقوقي نظر داشته ،اين
حقوق را شامل «انواع آزاديها و مساوات و اقسام آن» (جعفري لنگرودي)233 :1331 ،
مي دانند كه مصاديقي همچون آزادي شغل ،كار ،عقيده ،تعليم و تربيت ،تساوي در برابر قانون،
تساوي در مقابل دادگاهها ،تساوي در تصدي مشاغل رسمي و غيره را شامل ميشود .اين
حقوق از چنان اهميت و جايگاهي برخوردارند كه احترام به آنها جزء تكاليف دولتهاست
(عميد زنجاني1221 ،ق ،ج ) 33 :1و شايد به اين دليل باشد كه قانونگذار اساسي اين حقوق را
در اصل  22مورد حمايت قرار داده باشد .اما در تعريفي جامعتر« ،حقوق عمومي» را شامل
حقوق افراد و حقوق عامه دانستهاند (عميد زنجاني21 :1339 ،؛ ويژه .)159 :1339 ،در اين
تعريف عالوهبر حقوق تکتک افراد جامعه ،آن دسته از حقوقي كه از كليت جامعه حمايت
ميكنند و جنبهي عمومي دارند نيز شناسايي شده است .اما بر خالف دو تعريف مذكور كه بر
حقوق افراد تأكيد دارند ،برخي اصطالح «حقوق عمومي» را تنها شامل آن دسته از حقوقي
ميدانند كه بهتبع عمومي بودن آنها به جامعيت كشور از جميع اطراف مرتبط است (آيتي،
 .)39 :1313براساس اين تعريف ،حمايت از مصاديق حقوق ملت كه در قانون اساسي بدانها
اشاره شده ،مدنظر قانونگذار اساسي نبوده است.
بهمنظور بررسي اين موضوع ،با مراجعه به مشروح مذاكرات و پيشنويسهاي اصل 22
قانون اساسي با مواردي مواجه ميشويم كه شايد بتوان ذكر قيد «حقوق عمومي» در اين اصل
را بهسبب پيشبيني و تأمين اين موارد دانست .از جملهي اين موارد ميتوان به مقابله با
تحريک و توطئه عليه استقالل كشور ،جلوگيري از فاش شدن اسرار نظامي ،حراست از
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تماميت ارضي ،حفظ انسجام و اتحاد ملت ،تبليغات عليه نظام ،حراست از امنيت عمومي ،اقدام
عليه اصل نظام ،تحريک و ايجاد اغتشاشات ،توطئه يا تحريف حقايق و توهين به مراجع تقليد
و وليفقيه اشاره كرد .همچنانكه از اين مصاديق مشخص است ،همهي اين موارد به
موضوعاتي مرتبط ميشوند كه جنبهي عمومي دارند و اثر آن به كليت جامعه و مردم باز
ميگردد .از طرفي ،با تأمل در اصل  22و تعاريف بيانشده از اصطالح «حقوق عمومي» ،بهنظر
ميرسد كه برداشت مدنظر قانونگذار اساسي شمول اين عنوان نسبت به مصاديق حقوق افراد و
ملت نبوده است؛ چراكه با اين برداشت منظور اصل  22اين است كه نشريات در بيان مطالبشان
آزادند ،مگر اينكه به حقوق و آزاديهاي ملت كه در فصل حقوق ملت آمده اخالل وارد كنند
و حال آنكه ،فرض اين مطلب كه نشريات چگونه ميتوانند به حقوق و آزاديهاي مردم مانند
آزادي عقيده ،آزادي شغل ،يا آزادي اجتماع ،يا حق بر تأمين اجتماعي و آموزش و پرورش و
 ...خلل وارد كنند ،غيرمنطقي و نادرست بودن اين نظر را اثبات ميكند .بنابراين بهنظر ميرسد
كه هدف قانونگذار اساسي از ذكر قيد «حقوق عمومي» در اصل  ،22منع استفاده از نشريات
بهمنظور اخالل به مصاديقي همچون امنيت ،نظم عمومي ،اخالق حسنه ،وحدت و انسجام ملي،
استقالل ،مصالح عمومي( ،)2منافع عمومي( ،)5ارزشهاي جامعه ،احساسات جامعه و  ...بوده كه
به اثر آنها به كليت جامعه معطوف بوده و فارغ از حقوق تکتک افراد و دولت است .در تأييد
اين نظر ،ميتوان گفت كه قدر متيقن معناي تركيب لغوي اصطالح «حقوق عمومي» نيز بر آن
دسته از حقوقي متمركز است كه به عموم جامعه مربوط است و آنچه اضافه بر اين حقوق ادعا
ميشود ،به اثبات نياز دارند.
با پذيرش اين نظر ،بهنظر ميرسد كه تعريف شوراي عالي انقالب فرهنگي از عبارت
«حقوق عمومي»( )1مبني بر اينكه اين عبارت شامل «همه حقوق الزامي پذيرفتهشده در اسالم و
قانون اساسي براي فرد ،جامعه و حكومت در روابط گوناگون فردي و اجتماعي كه شامل
حقوق خصوصي حاكم ميان افراد و شخصيتها و نيز حقوق عمومي در قلمرو روابط ميان
مردم و حكومت ميشود» ،تعريفي بسيار عامتر از منظور قانونگذار اساسي است و از اين نظر
اشكال دارد؛ هرچند برخي از مصاديق بيانشده در آن همچون «كليت نظام اسالمي ،نظم
اجتماعي ،امنيت ،شئون اخالقي و  »...را ميتوان بهعنوان مصاديق اين مفهوم بهحساب آورد.
با بررسي اسناد حقوقي بينالمللي نيز مشاهده ميشود كه محدود بودن آزادي بيان به
مواردي همچون عدم اختالل در ارزشها ،برهم نزدن ثبات جامعه و ايجاد نكردن تشتت در
جامعه ،برانگيخته نساختن احساسات قومي و تبعيض نژادي در اعالميهي اسالمي حقوق بشر؛
همچنين محدود بودن آزادي اشخاص به مصاديقي مانند حفظ امنيت ملي ،نظم و سالمت و
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اخالق عمومي يا هر گونه ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي كه باعث تحريک به تبعيض
يا دشمني و خشونت شود ،در مواد  19و  24ميثاق بينالمللي حقوق مدني -سياسي در مقام بيان
استانداردهايي در سطح بينالمللي بوده است.
با توجه به آنچه در مقام بيان مفهوم اصطالح «حقوق عمومي» گفته شد ،بايد نتيجه گرفت
كه مجلس ميتواند در حدود مفهوم بيانشده اقدام به احصاي مصاديق اين محدوديت كند و از
اين طريق امكان تعرض نشريات به اين موارد را بگيرد .همچنانكه در قانون مطبوعات فعلي
مواردي همچون ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسالمي لطمه وارد كند (موضوع بند 1
مادهي  ،)1ايجاد اختالف مابين اقشار جامعه ،بهويژه از طريق مسائل نژادي و قومي (موضوع
بند  ،)2تحريض و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ،حيثيت و منافع
جمهوري اسالمي ايران در داخل يا خارج (موضوع بند  ،)5فاش كردن و انتشار اسناد و
دستورها و مسائل محرمانه (موضوع بند  ،)1انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسالمي
(موضوع بند  ،)1افترا به مقامات ،نهادها ،ارگانها (موضوع بند  ،)3نقل مطالب از مطبوعات و
احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسالم بهنحوي كه تبليغ از آنها باشد (موضوع بند  )9را
ميتوان مصاديق اصطالح «حقوق عمومي» در اصل  22دانست.

 .2-2محدوديتهاي نشريات در ساير اصول قانون اساسی
تبيين نسبت محدوديتهاي كلي مقرر در ساير اصول قانون اساسي با آزادي نشريات ،اثر
ويژهاي بر حدود صالحيت قانونگذاري مجلس در اين حوزه دارد .توضيح آنكه با پذيرش شمول
اين آزادي ،تحت هر يک از محدوديتهاي كلي مقرر در قانون اساسي و پذيرش اين مطلب كه
منظور قانونگذار اساسي از عبارت ذيل اصل «( 22تفصيل آن را قانون معين ميكند») علياالصول
تعيين تفصيل محدوديتهاي اين آزادي در قانون اساسي است و نه بهطور مشخص دو قيد

مصرح در اصل  ،22مجلس صالحيت دارد تا با احصاي مصاديق اين قيود ،محدوديتهايي را –
عالوهبر آنچه در اصل  22بدانها تصريح شده است -براي نشريات ايجاد كند.
در اين زمينه اصل  2قانون اساسي مقرر داشته كه اطالق و عموم اين اصل -مبني بر لزوم
مطابقت كليهي قوانين و مقررات با موازين اسالم -بر همهي اصول قانون اساسي و قوانين و
مقررات ديگر حاكم است ،كه در موضوع مورد بررسي ما اين نكته بدين معناست كه قيد «موازين
اسالم» يكي از قيود محدودكنندهي آزادي نشريات در جريان قانونگذاري مجلس است.
اما بنابر آنچه در مقام بيان معناي عبارت «اخالل به مباني اسالم» گفته شد ،اگر اين عبارت
را معادل با عدم امكان ايجاد تزلزل و اخالل در ضروريات اسالم در نظر بگيريم ،با توجه به
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نسبت عموم و خصوص مطلق دو مفهوم «موازين اسالم» و «مباني اسالم» و عام بودن حوزهي
«موازين اسالم» نسبت به «مباني اسالم» ،در عمل چنين برداشتي بيانگر زائد بودن و عبث بودن
قيد «مباني اسالم» در اصل  22است .ازاينرو با فرض حكمت قانونگذار اساسي بايد اين دو
اصل را بهصورتي با يكديگر جمع كرد كه جمع آنها منطقي و قابل پذيرش باشد .با اين نگاه،
تنها نتيجهاي كه ميتوان از اطالق و عموم اصل  2و جمع آن با اصل  22گرفت ،اين است كه
قانونگذار اساسي با ذكر قيد «مباني اسالم» در اصل  ،22عمالً اين حوزه را از شمول اطالق و
عموم اصل  2مستثنا كرده است و در نتيجه قانونگذار از اين طريق بهدنبال فضايي بازتر
(محدوديت كمتر و در حد ضرورت) براي نشريات بوده است .شايان ذكر است كه پذيرش
اين مطلب اثر ويژهاي بر نظارت فقهاي شوراي نگهبان در مقام تطبيق مصوبات مجلس با شرع
دارد كه بايد مورد توجه ايشان قرار گيرد.
عالوهبر محدوديت مقرر در اصل  ،2محدوديت كلي پيشبينيشده در اصل  9قانون اساسي
مبني بر عدم امكان خدشه وارد كردن به استقالل سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي ،نظامي و تماميت
ارضي كشور به نام استفاده از آزادي ،با توجه به اينكه معناي عبارت «اخالل به حقوق
عمومي» ،اين موارد را شامل ميشود ،عمالً در حوزهي مورد نظر ما بالاثر بوده است و
محدوديت جديدي نسبت به نشريات بهشمار نميآيد.
اما ،يكي از محدوديتهاي مهم وارد بر آزادي نشريات كه در اصل  22بهصراحت به آن
اشاره نشده ،موضوع مجاز نبودن تعرض به حرمت و حيثيت اشخاص به بهانهي استفاده از
آزادي است .البته در اين خصوص اصل  24قانون اساسي با بيان اينكه «هيچكس نميتواند
اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» ،اساساً چنين
موردي را از محدودهي همهي آزاديها خارج كرده و بر مبناي اين اصل آزادي نشريات نيز
محدود به رعايت حقوق ساير اشخاص جامعه شدهاند و علياالصول مجلس در قانونگذاري
خود بايد تفصيل اين قيد را نيز مدنظر قرار دهد.
عالوهبر اين موارد ،بر مبناي بند  3اصل  111قانون اساسي يكي از وظايف شوراي عالي
امنيت ملي «بهرهگيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و
خارجي» است .اطالق اين اصل در كنار اصل  19قانون اساسي كه به امكان ايجاد
محدوديتهاي ضروري در حالت جنگ و شرايط اضطراري مانند آن توسط دولت و با
تصويب مجلس توجه داشته است ،گوياي اين مطلب است كه قانونگذار اساسي سازوكار
ويژهاي را براي حالتهاي اضطراري پيشبيني كرده است و در موضوع مورد بررسي ما آزادي
نشريات در اين شرايط ممكن است با محدوديتهاي موقتي –حتي خارج از حدود مقرر در
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اصل  -22مواجه شود.
از آنچه در اين قسمت گفته شد ،اين نتيجه بهدست ميآيد كه محدوديتهاي نشريات تنها
به موارد مصرح در اصل  22محدود نيست و هر آنچه مجلس در مقام بيان محدوديتهاي اين
ابزارهاي ارتباطي به تصويب ميرساند ،عالوهبر اينكه ميتواند تحت شمول قيود مصرح در
اين اصل باشد ،ميتواند از مصاديق محدوديت مقرر در اصل  24خواهد بود .همچنين به
موجب اصول متعدد قانون اساسي ممكن است محدوديتهاي موقتي و ويژهاي در شرايط
خاص و اضطراري براي نشريات ايجاد شود كه با توجه به ماهيت اين محدوديتها و هدف
آنها ،در اين موارد لزومي به مقيد بودن آنها به قيود مقرر در اصل  22نيست و اساساً اين
محدوديتها تابع نظام خاص و ويژهاي هستند.

 .3تبيين حوزههاي صالحيت قانونگذاري مجلس
با توجه به آنچه گفتيم ،حدود صالحيت قانونگذاري مجلس در تفصيل قيود كلي
محدودكنندهي آزادي نشريات مشخص شد .ازاينرو در ادامه حوزههايي كه مجلس به استناد
عبارت ذيل اصل  22و عموم اصل  11قانون اساسي صالحيت قانونگذاري در آن موارد را
دارد ،شناسايي خواهد شد.
با مطالعهي مشروح مذاكرات اصل  22قانون اساسي ،مشخص ميشود كه با توجه به
اهميت مسئلهي تعيين حدود آزادي نشريات براي قانونگذار اساسي ،اين موضوع محوريت
بحثهاي نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بود و بيشتر وقت اين مجلس مصروف
تعيين قيود محدودكنندهي اين آزادي شد .در چنين فضايي ،بسياري از حوزهها و موضوعاتي
كه نياز به تعيين تكليف آنها در اين اصل ميبود ،مغفول ماندند .اين غفلت حتي سبب شد ،با
اينكه در دو متن پيشنهادي قبلي اين اصل ،قانونگذار با عباراتي همچون «مجازات تخلف از
اين اصل را قانون معين ميكند» يا «حدود اين امور و جرائم مطبوعاتي و كيفيت رسيدگي و
مجازات آنها را قانون معين ميكند» ،بهدنبال فراهم كردن امكان قانونگذاري مجلس در اين
حوزهها بود؛ اما در نهايت ،در تدوين متن نهايي بهغير از تفصيل قيود محدودكنندهي اين
آزادي ،تعيين تكليف در خصوص ساير حوزهها مسكوت باقي ماند.
با اين مقدمه ،با توجه به عبارت ذيل اصل  22قانون اساسي و اهميت حقوق و آزاديهاي
ملت و لزوم صيانت از آنها ،برخي نتيجه گرفتهاند كه «هيچ تكليف و وظيفهاي را نميتوان
متوجه مطبوعات نمود و آنها را وادار به انجام دادن آن كرد ،زيرا منع مطبوعات يا مكلف كردن
آنها به هر امري كه بهنوعي خارج از محدوده «اخالل به مباني اسالم يا حقوق عمومي» باشد
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لطمه زدن به آزادي است كه قانون اساسي به مطبوعات اعطا كرده است» (انصاري الري:1315 ،
 .)131-134بر مبناي همين استدالل ،برخي اينگونه تلقي كردهاند كه بسياري از افزودههاي قانون
مطبوعات ،خروج قانونگذار از دايرهي تعريف «تفصيل» اصل  22هستند (بردبار.)25 :1333 ،
نكتهي شايان توجه در اين خصوص اين است كه با پذيرش اين نظر ،چگونگي اِعمال اين
اصل چالش مهمي در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران ايجاد ميكند و تعيين قيود
محدودكنندهي اين آزادي را بيفايده و بالاثر ميسازد؛ چراكه اين تلقي از اصل  22و حدود
صالحيت مجلس ،منجر به اين نتيجه ميشود كه مجلس نتواند حتي ضمانت اجراي نقض هر
يک از اين قيود ،نحوه ي رسيدگي به تخلفات و مرجع تشخيص نقض اين قيود را مشخص
كند و در نتيجه هيچگونه نظارتي بهمنظور اجرايي شدن اين اصل اعمال نخواهد شد.
همانطوركه مشخص است ،توجه به اين نكته ،درستي نظريهي مذكور را زير سؤال ميبرد و
نگارندگان را بر آن ميدارد تا با بررسي مشروح مذاكرات اين اصل و همچنين تأمل در ساير
اصول قانون اساسي تبيين دقيقتري از حدود صالحيت قانونگذاري مجلس در اين زمينه ارائه
دهند.
در اين زمينه ،از معدود مطالبي كه در مشروح مذاكرات اصل  22در خصوص ساير حوزههاي
مرتبط با آزادي نشريات مطرح شده است ،ميتوان دريافت كه با وجود سكوت اصول پيشنهادي
اين اصل ،صالحيت قانونگذاري مجلس در بسياري از حوزههاي مرتبط با اين آزادي مانند امكان
شناسايي ساير مصاديق ابزار ارتباط جمعي ،از جمله مفروضات نمايندگان حاضر در اين مجلس
بوده

است)1(.

عالوهبر اين ،صالحيت عام قانونگذاري مجلس –موضوع اصل  11قانون اساسي -از جمله
ادلهاي است كه براي مجلس ،امكان قانونگذاري در همهي حوزههاي مرتبط با نشريات را
فراهم ميسازد .به موجب اين اصل ،مجلس صالحيت يافته تا در تمامي حوزههايي كه به
اقتضاي نظم ،جامعه به قانونگذاري در آن موارد نياز دارد و قانون اساسي نيز در آن حوزه
ساكت است ،اقدام به ضابطهگذاري كند .در چنين برداشتي از صالحيت قانونگذاري مجلس،
بيش از اينكه محدود كردن نشريات هدف قانونگذار باشد ،ايجاد نظم و انضباط در امور

بهعنوان الزمهي اداره ي امور كشور مدنظر است ،البته روشن است هر نظمي در دل خود
محدوديتهايي را نيز بههمراه دارد .ازاينرو ناديده گرفتن اقتضائات نظم اجتماعي به استناد
آزادي ،درصورتيكه محدوديتِ ناشي از آن منطبق بر قواعد عدل و انصاف باشد و با اصول
قانون اساسي و موازين شرع مغايرت نداشته باشد ،نه تنها پسنديده نيست ،بلكه به هرجومرج
در جامعه منجر ميشود.

حدود و حوزههاي صالحيت قانونگذاري مجلس در زمينهي نشريات و مطبوعات

52

با چنين برداشتي از صالحيت قانونگذاري مجلس ،عالوهبر فراهم شدن امكان قانونگذاري
مجلس در شناسايي اقسام جديد نشريات ،نوع و ميزان مجازات تخلف از اين اصل ،كيفيت
رسيدگي و مجازات آنها ،شيوهي نظارت بر هر يک از آنها كه در اصول پيشنهادي مذكور به
آنها اشاره شده بود و متأسفانه در متن مصوب فعلي مغفول ماندهاند ،تعريف هر يک از
ابزارهاي ارتباطي و بيان ويژگيهاي آنها ،تعيين قواعد شكلي انتشار ،تعيين شرايط و ضوابط
اخذ مجوز انتشار ،احصاي زمينههاي فعاليت( ،)3تعيين قواعد در زمينهي زمان و دورههاي انتشار،
تعيين قواعد در مورد حوزهي فعاليت هر يک از نشريات( ،)9و ساير شرايط و ضوابط شكلي حاكم
بر آن در صالحيت مجلساند.
شايان ذكر است ،استناد به عموم اصل  11قانون اساسي عالوهبر اينكه در اثبات صالحيت
قانونگذاري مجلس در زمينهي نشريات قابل استفاده است ،در ساير زمينههاي قانونگذاري مجلس
كه موضوع بيشتر قوانين جاري كشور است نيز كاربرد دارد؛ و به اقتضاي نظم جامعه ،امكان
قاعدهگذاري و ايجاد محدوديتهاي الزم را براي مجلس فراهم ميكند .همانطوركه گفته شد ،تنها
محدوديت مجلس در اعمال اين صالحيت عام موضوع مغايرت اين مصوبات با قانون اساسي يا
موازين شرع است كه توسط شوراي نگهبان نظارت ميشود.

نتيجهگيري
تبيين حدود و حوزههاي صالحيت قانونگذاري مجلس شوراي اسالمي در زمينهي نشريات و
مطبوعات ،به بررسي مجزاي اين دو موضوع نياز داشت .الزمهي تبيين حدود صالحيت قانونگذاري
مجلس ،مشخص شدن قيود محدودكنندهي آزادي نشريات و مفهوم آنها بود كه در بند دوم تحقيق
بررسي شد و بررسي حوزههاي صالحيت قانونگذاري مجلس رسالت بند سوم تحقيق بود.
بنابر آنچه در خصوص حدود صالحيت قانونگذاري مجلس گفته شد ،عالوهبر قيود «مباني
اسالم» و «حقوق عمومي» در اصل  22قانون اساسي ،منع «اضرار به غير» در مقام اعمال حق ،كه
در اصل  24قانون اساسي بدان تصريح شده ،محدوديتهاي آزادي نشريات در قانون اساسي را
شكل ميدهند .در اين خصوص ،قيد «مباني اسالم» معادل اصطالح «ضروريات اسالم» در علوم
اسالمي است و شامل آن دسته از احكام و موازين اسالم ميشود كه در ميان همهي شيعيان
پذيرفته شده و مسلم است .قيد «حقوق عمومي» نيز به معناي «حقوق متعلق به عموم مردم و
جامعه» است .در اين ميان ،واژهي «مخل» در اصل  22قانون اساسي معناي ثابت و مشخصي
ندارد و با توجه به متعلق آن داراي معاني مختلفي است .ازاينرو عبارت «مخل به مباني اسالم»
به معناي «ايجاد تزلزل در ذهن و اعتقاد مردم نسبت به ضروريات اسالم» است و عبارت «مخل
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به حقوق عمومي» در معناي «تعرض يا تجاوز به حقوق عامه و يا منافع جامعه» بهكار رفته است.
با توجه به اين تعاريف ،حدود قانونگذاري مجلس در زمينهي نشريات ،محدود به تفصيل
و احصاي مصاديق اين قيود محدودكنندهي آزادي نشريات است و مجلس نميتواند در
قانونگذاري خود از مفهوم بيانشده براي اين قيود فراتر رود يا از آنها عدول كند .البته
محدوديتهاي احتمالي كه به موجب اصول  19و  111قانون اساسي توسط مجلس شوراي
اسالمي و شوراي عالي امنيت ملي ،ممكن است بهصورت اضطراري و موقتي در حوزهي
نشريات ايجاد شوند ،از شمول اين قيود مستثنا هستند و ميتوانند محدوديتهاي ديگري خارج از
اين موارد باشند.
اما در خصوص حوزههاي صالحيت قانونگذاري مجلس در زمينهي نشريات اين نكته
بهدست آمد كه برگرفته از مشروح مذاكرات اصل  22و عموم اصل  11قانون اساسي ،صالحيت
قانونگذاري مجلس محدود به تفصيل قيود محدودكنندهي اين آزادي نيست و حوزههايي مانند
تعريف هر يک از ابزارهاي ارتباطي و بيان ويژگيهاي آنها ،تعيين قواعد شكلي انتشار ،تعيين
شرايط و ضوابط اخذ مجوز انتشار ،احصاي زمينههاي فعاليت ،تعيين قواعد در زمينهي زمان و
دورههاي انتشار ،تعيين قواعد در مورد حوزهي فعاليت هر يک از نشريات و ساير شرايط و
ضوابط شكلي حاكم بر آنها را شامل ميشود.
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يادداشتها
 .4بهمنظور جلوگيري از اطالهي كالم ،هرچند ممكن است در خصوص مصاديق هر يک از واژگان
«نشريات» و «مطبوعات» تفاوتهايي وجود داشته باشد ،در اين مقاله بهجاي استفادهي مكرر از
عبارت «نشريات و مطبوعات» مقرر در اصل  ،22از واژهي «نشريات» كه به نظر عامتر از
«مطبوعات» است ،استفاده خواهد شد .همچنين در مواردي كه در اين مقاله ضرورتاً از «آزادي
مطبوعات» يا «مطبوعات» سخن گفته شده ،منظور آزادي مطلق نشريات و يا رسانههاي انتشار
عمومي است.
 .2مقام معظم رهبري بهعنوان يكي از مراجع معظم شيعه ،در پاسخ به استفتايي ،عدم اعتقاد به واليت
مطلقهي فقيه را ،اعم از اينكه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد ،در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا
فداه» موجب ارتداد و خروج از دين اسالم ندانستهاند (خامنهاي1222 ،ق )12 :كه اين مطلب مؤيد
خروج صدق عنوان «اخالل به مباني اسالم» در خصوص انتشار مطلب در رد نظريهي واليت فقيه
است .البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه انتشار مطلب در رد واليت فقيه به طريق غيرتخصصي و
عمومي ميتواند مصداق بارز «اخالل به حقوق عمومي» باشد كه از اين جهت در زمرهي
محدوديتهاي آزادي نشريات و مطبوعات است.
 .9شوراي عالي انقالب فرهنگي در بند  2سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در حوزهي
مطبوعات -مصوب  ،-1334/2/12عبارت «مخل به مباني اسالم» را بيان يا اثري دانست كه در
اعتقاد يا التزام عملي جامعه به ضروريات اسالم ايجاد رخنه و تزلزل بنمايد و يا موجب هتک
حرمت اسالم ،ضروريات ديني و شعائر و مقدسات آن شود .البته شايان ذكر است كه فقهاي
شوراي نگهبان در پاسخ به استعالم ديوان نسبت به شكايت مطروحه در خصوص اين مصوبه،
بندهاي  3 ،2و  5فوقالذكر را از اين جهت كه موجب تضعيف باورهاي ديني و اضالل و گمراهي
اشخاص ميشود ،خالف شرع دانستند و در حال حاضر اين مصوبه به موجب رأي هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري به شمارهي هـ 341/34/مورخ  1331/5/11ابطال شده است و ديگر اعتبار
حقوقي ندارد.
همچنين شوراي نگهبان پيش از تصويب اين مصوبه ،در تذكري خطاب به رياست اين شورا ،به موجب
نامهي شمارهي  19/21/392مورخ  1319/1/3بيان ميدارد« :مطابق اصل  93قانون اساسي تفسير
هريک از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري حق تفسير هيچ
يک از اصول قانون اساسي را ندارد» و از اين طريق از شوراي عالي انقالب فرهنگي ميخواهد تا
اين موضوع را از دستور كار آن شورا خارج كند.
 .1مقرر در اصل  23قانون اساسي.
 .5مقرر در اصل  24قانون اساسي.
 .6بند  3سياستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در حوزهي مطبوعات -مصوب .1334/2/12
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 .4براي مشاهدهي اين مطلب ر.ک :ادارهي كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي،
 ،1312ج.1131 :3
 .8در اين زمينه با توجه به بند  1نظر شمارهي  2954مورخ  1312/9/5شوراي نگهبان كه مقرر داشته
است« :ماده يک كه ظاهر آن حصر نشريه در زمينههاي مذكور در آن ماده است و ساير زمينههاي
متصور مشروع را شامل نميشود مخالف آزادي مطبوعات و با اصل  22قانون اساسي مغاير است.
 ،»...بايد گفت كه مجلس تنها ميتواند بهصورت تمثيلي اين زمينهها را احصا كند و بيان حصري
آنها به نوعي محدود كردن آزادي نشريات بهشمار ميآيد.
 .3در زمينهي تعيين قواعد راجع به حوزهي فعاليت هر يک از نشريات الزم است به اين نكته توجه
شود كه به موجب بند  2نظر شمارهي  2954مورخ  1312/9/5شوراي نگهبان ،بند «ب» مادهي 1
كه بهطور مطلق درج هر مطلب مغاير با نوع نشريه را ممنوع اعالم كرده بود ،با آزادي مطبوعات و
اصل  22مغاير دانست .مجلس شوراي اسالمي نيز بهمنظور رفع ايراد شوراي نگهبان متن اين بند را
بدين صورت اصالح كرد« :انتشار نشريه بهگونهاي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه
متقاضي به نوع آن متعهد شده» ممنوع است و از اين طريق ايراد شورا را برطرف كرد.
از نظر نگارندگان با پذيرش صالحيت قانونگذاري مجلس در اين حوزهها ،اين نظر شوراي نگهبان را بايد
كامالً قابل انتقاد دانست؛ چراكه تحقق آزادي مطبوعات منافاتي با اين نكته ندارد كه هر مطلب چاپ
شده يا نشريهاي تنها در حوزهاي كه جهت فعاليت در آن عرصه مجوز گرفته آزاد باشد ،و به درج مطلب
بپردازد .همچنين اقتضاي نظم اين است كه چنين شرطي بهعنوان پيشفرض اين آزادي مدنظر قرار گيرد.
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