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  مقدمه
روند پر شـتاب    ،  هاي اطالعات و ارتباطات     وريآ  گسترش فن ،  امروز با پيشرفت علم   

ها داراي    گيري دهكده جهاني رسانه     شكل و شدن و حذف تدريجي پديده مرزها     جهاني  
 . باشند نقش انكارناپذيري در تحوالت جهان مي

مريكايي واختراعات جديـد مربـوط      اختراع تلگراف توسط ساموئل مورس آ     از زمان   
 گيـرد و از لحـاظ   اينترنتـي را در بـر مـي      به ارتباطات تلفني و راديـويي و تلويزيـوني و         

. شــود نظــامي و فرهنگــي را شــامل مــي، اقتــصادي، موضــوعي ابعــاد مختلــف سياســي
   ) 21: 1390، معتمدنژاد(

باشد و از چه چيزي تعبير به         ممكن است گفته شود كه رسانه داراي چه مفهومي مي         
هاي جمعي يا همان وسـيله ارتبـاط          در پاسخ بايد اظهار داشت كه رسانه       شود؟  رسانه مي 

، راديـو ،  هايي تعريف كرد كه با عموم از طريـق مطبوعـات             سازمان جمعي را اشخاص و   
  .كنند تلويزيون و اينترنت ارتباط برقرار مي

(available at: http// www. protectionline. org/img/pdf/journalism_media. pdf 

(accessed08/03/13)) 

تـوان در دو   ت مـي هاي اطالعات وارتباطـا  يژها را با توجه به پيشرفت تكنولو   رسانه
هـا   بندي با توجه به كاركرد رسـانه  هاي سنتي و مدرن قرار داد كه اين تقسيم        مقوله رسانه 
هـاي    راديو وتلويزيون و رسـانه    ،  هاي سنتي عبارتند از مطبوعات      رسانه. گيرد  صورت مي 

تعريف نمود ولـي ايـن تعبيـر كلـي          و ماهواره   توان در اينترنت      مدرن را به طور كلي مي     
. شـود   هاي اجتماعي مي    شبكه هاي الكترونيكي و    پست،  ها  وب الگ ،  ها   وب سايت  شامل
امروز به عنوان يـك مقولـه   هاي  گيرند كه با پيشرفت  ميگستره وسيعي را در بر    ها    رسانه

مـدرن  هـاي     مخـصوصا رسـانه    .باشند  مي تاثيرگذار در كليه ابعاد زندگي داراي عموميت      
ر انتقـال سـريع اطالعـات و دريافـت و ارسـال       داجتمـاعي هـاي    شـبكه  ها، چون سايت 

 جامعـه هاي  به طوري كه كليه نهاداند   اطالعات انقالبي عظيم در عصر حاضر ايجاد كرده       
آنها را درگير در مسائل مختلف جامعـه       ها    كاركرد رسانه  .اند از آنها متاثر گشته   المللي    بين

ـ  تاريخي، جهاني كرده است و سبب حذف موانع سياسي،   ايي گرديـده اسـت بـه    جغرافي
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براي شناخت هر نوع تاثيري بر ابعاد        .اند اي كه ايده دهكده جهاني را محقق ساخته        گونه
را شـناخت و پـس از شـناخت    هـا     مختلف زندگي حاضر ضروري است كاركرد رسـانه       

به صورت كلي و حقـوق بـشر و         الملل     بين توان تاثير آن را بر حقوق       مي آنهاي    كاركرد
 .ت خاص سخن گفتشهروندي به صور

تـوان تقـسيم بـه        هاي سنتي و مدرن را مي       ها اعم از رسانه     به طور كلي كاركرد رسانه    
  : چهار قسم نمود كه عبارتند از

هـاي    آوري و توزيع اطالعـات در مـورد رويـداد           نظارت بر محيط به معناي جمع     . 1
، اي  ازهاخل و هم در خارج يك جامعه خاص و اين امـر تـا انـد               ر د هم د ،  محيط اطراف 

  . گيرد مورد نطر قرار مي به مثابه اداره و هدايت اخبار عموماً چيزي است كه آن يرنظ
همبستگي در اينجا شامل تفـسير      : همبستگي بخشي از جامعه در واكنش به محيط       . 2

اطالعات مربوط به محيط و توصيه مربوط به نحـوه رفتـار در واكـنش نـسبت بـه ايـن                     
تا حدودي بـه عنـوان ويـرايش يـا تبليـغ سياسـي شـناخته                اين فعاليت   . ها است   رويداد
  . شود مي
انتقال فرهنگ منوط به منتقل كردن      : انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر       . 3

ها و هنجارهاي اجتماعي از نسلي به نسل ديگر يا از اعضاي يك گـروه                 اطالعات ارزش 
شـناخته   آموزشـي    هـاي   ثابه فعاليـت  به م  عموماً   اين امر . گروه است  آن   به تازه واردهاي  

  . شود مي
ايـن مقولـه بيـان گـر كـاركرد وسـايل ارتبـاطي در تفـريح و                  : تفريح و سرگرمي  . 4

 . باشد مي آن سرگرمي مخاطبين

باشد ونكتـه قابـل توجـه اسـت           كه بديهي مي   آنچه   ها  هاي رسانه   با توجه به كار كرد    
انـسان   آن   هـاي   ها و محتواي برنامـه      باشد به اين معنا كه مخاطب تمامي رسانه         انسان مي 
باشـد كـه وضـعيت حقـوق بـشر و             كه موضوع محـوري وضـعيت حقـوقي مـي         . است

ها به عنوان وسـايل ارتبـاط         زيرا كه رسانه  . باشد  شهروندي در اين مقوله جالب توجه مي      
هاي اطالعات و ارتباطات در همـه جـا حاضـر             هاي تكنولوژي   جمعي در عصر پيشرفت   

هاي زماني و مكاني غلبه نمايند و به عنوان يك پديده             اند برمحدوديت   نستهاند و توا    بوده
 . فرا مرزي در زندگي امروز انسان عمل نمايند
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، حقوق بشر به معناي حقوقي كه هر انساني به صرف انسان بودن صرف نظر از نـژاد     
هـاي مختلفـي چـون حـق          كه شـامل مولفـه    ،  برخوردار است  آن   مليت وزبان از  ،  مذهب
حق ،  مدي رفت و آ   آزاد،  آزادي مذهب ،  آزادي دسترسي به اطالعات   ،  آزادي بيان ،  اتحي

باشد كـه    مي... حق بر توسعه و   ،  حق تعيين سرنوشت  ،  مسكن،  آموزش،  بهداشت،  بر غذا 
حقـوق شـهروندي حقـوق رسـمي     . باشـند  ها نيز مي ضوعات مورد توجه در رسانه از مو 

باشـند كـه      ي كه عضو جامعه معيني مي     است به معناي حقوق شناخته شده براي اشخاص       
ــراي  ــوق و اج ــن حق ــا اي ــه آنه ــي    از جامع ــاوت م ــر متف ــه ديگ ــه جامع ــد اي ب . باش

(Veldnuis,2012: 1) تبعـه كـشوري   ايـن كـه    اين قسم اخير از حقوق را افراد به علت
مكلف به تامين ايـن حقـوق بـراي اتباعـشان     ها     دولت باشند كه   خاص هستند را دارا مي    

هاي حزبي    حق شركت در فعاليت   ،  حق انتخاب شدن  ،  ون حق انتخاب كردن   باشند چ   مي
  . باشند  از مصاديق حقوق شهروندي مي.....و

با عنايت به اين كه موضوعات حقوق بشر و شـهروندي از موضـوعاتي هـستند كـه                
بـه  ، باشـند  رابطه بسيار نزديكي با يكديگر دارند و كانون توجه وسايل ارتباط جمعي مي         

هـاي    كه اگر در جايي از كره خاكي حق حيات انسان نقض شود از طريق برنامه              اي    گونه
يـا  ،  هاي تلويزيوني   اخبار يكي از شبكه   ،  ها چون درج خبري در يكي از مطبوعات         رسانه

هـاي    دولـت ،  شـوند   مطلع مـي   آن   هاي اجتماعي افراد ديگر از      ها و شبكه    از طريق سايت  
هـاي   ها به افكار عمـومي دنيـا و سـازمان          هناقض حقوق بشر و شهروندي از طريق رسان       

الملـل از   هـا اسـتفاده سـازمان عفـو بـين      يكي از ايـن نمونـه  ، شوند المللي معرفي مي   بين
هـا   هاي مربوط به خـشونت  ها براي تاييد اتهام هاي روزنامه  گزارش هاي راديويي و    برنامه
ارش خبـري از    تـوان گـز     مورد اخير اين امـر را مـي       . هاي صورت گرفته است     شكنجه و

هاي اشغالگران امريكايي به خصوص زنـدان ابوغريـب           آميز در زندان    هاي خشونت   رفتار
هـاي   در رسـانه  آن كه جهان وقتي به اين مساله حساس شد كه تصوير ،  در عراق دانست  

. الملـل شـد   مكتوب و تصويري به نمايش در آمد و باعث ايجاد نگرانـي در سـطح بـين          
   ) 36: 1388، نواختي مقدم(

هاي حقـوق بـشر و شـهروندي را           ها ابزاري هستند كه به مخاطبين خود مولفه         رسانه
شوند به طـوري كـه سـطح         دهند و موجب آشنايي آنان با حقوق خويش مي          آموزش مي 

، يابـد و موجـب گـسترش مطالبـات سياسـي            هاي عمومي در جامعه افزايش مـي        گاهيآ
  . شوند اجتماعي و فرهنگي مي، اقتصادي، مدني
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ايش ابـزاري اسـت     و كاركرده  آن   هاي  اي را كه با توجه به محتواي برنامه         ل رسانه حا
شـنا   و شهروندي اشخاص را با حقوقشان آ       شنا كردن افكار عمومي با حقوق بشر      كه با آ  

كرده و با اعالم موارد نقض حقوق بشر و شهروندي افكـار عمـومي دنيـا را نـسبت بـه                   
 بـا تـرويج روحيـه تـساهل و مـدارا در      اي كـه  موضوع هـدايت نمـوده اسـت و رسـانه       

ها را ابزاري دانست كـه در         توان رسانه   مي آيا   سازي حقوق بشر نقش داشته است       فرهنگ
ها در تضمين و توسـعه   رسانه آيا   تضمين و توسعه حقوق بشر و شهروندي موثر باشند؟        

 باشند؟ ميگذار  حقوق بشر و شهروندي تا ثير

 ملـي و هاي  پيدايش نهاد  بشر و الملل     بين حقوقدر دوران معاصر با گسترش و رشد        
ولتي حمايت از حقـوق بـشر و شـهروندي و پيـشرفت انـواع               دولتي و غير د   المللي    بين
هـا   ي امروز رسـانه و داخلالمللي   بينر آمد در مسائلمدرن به عنوان ابزاري كا  هاي    رسانه

روندي را  به عنوان يك بازيگر فعال موجبات گزارش موضوعات حقـوق بـشري و شـه              
به طوري كه با نگـاه بـه وقـايعي           .اند براي كليه فعاالن دولتي و غير دولتي فراهم ساخته        

افغانستان و مـوج بيـداري اسـالمي در        عراق، تروريسم، روآندا، چون يوگسالوي سابق،  
 قـرن بيـست و يكـم        ايلعربي كه مسائل بسيار مشهور اواخر قرن بيستم و او         هاي    كشور
بـسيج افكـار    العـات و آگـاهي عمـوم از وقـايع،    در انتشار اخبـار و اط     ها  رسانهاند    بوده

داراي تـاثيري  المللـي    بـين و اقـدامات الملـل    بينو جامعهها   دولتپاسخ گويي  عمومي،
اي كه موجبـات     اند به گونه   بر موضوعات حقوق بشري و شهروندي بوده      فعال و مرتبط    

 ضـمانت اجـراي حقـوق بـشر و          و رسـانه را   انـد     تضمين اين حقـوق را فـراهم نمـوده        
از طـرف ديگـر      .تـوان قلمـداد نمـود      ميالملل     بين شهروندي در عرصه حقوق داخلي و     

خـود  هـاي   در ترويج قواعد حقوق بشر و شهروندي در چهـار چـوب كـاركرد        ها    رسانه
آشـنا ميـسازند و همـين    هـا   و ملل مختلف را با اين هنجاراند    داراي تاثيري مستقيم بوده   

ايـن كتـاب بـه    باشد كه در فصول   ميها در نرم سازي اين قواعد قابل مداقهطور نقش آن  
  .شود  ميآنها پرداخته

بايد اشاره كنم همزمان بـا تـدريس در دانـشگاه علـوم قـضايي و خـدمات اداري و                    
الملـل     بين مطالعات گسترده منابع مرتبط در نگارش اين كتاب حضور در آكادمي حقوق           

اجتمـاعي و   شـركت در جلـسات كميتـه حقـوق اقتـصادي،     بشر و بشر دوستانه ژنـو و     
متخصـصين  هـاي     فرهنگي ملل متحد در طي برنامه آموزشي آكـادمي و اخـذ راهنمـايي             
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 در عرصـه حقـوق    هـا     در ايران و اروپا توجه اينجانب را به نقش رسانه         الملل     بين حقوق
وان يك پژوهش   بشر بيشتر نمود و سبب شد كه به عن        الملل     بين به ويژه حقوق  الملل    بين

در تضمين بشر و شهروندي به عنوان       ها    مستقل سعي به مطالعه و تحقيق در نقش رسانه        
  .كنوني بپردازمالمللي   بينيك موضوع كاربردي در مناسبات جامعه
 از تمـامي بزرگـوراراني كـه در تهيـه مطالـب و              الزم ميدانم در گرد آوري ايـن اثـر        
  .نجانب را راهنمايي نمودند تشكر نمايمگردآوري آنها در داخل و خارج كشور اي

  
  پروا امير بي  

  و شش  ماه هزار و سيصد و نود مرداد  
  
  


