نقش کارکردی رسانههای گروهی
درگسترش حقوق بشر و برقراری صلح پايدار
امين نواختي مقدم
استاديار گروه حقوق دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز

چكيده
امروزه رسانههای گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ايفاء میكنند .بين آزادی بيان و آزادی اطلاعات
متأ ثر از معيارهای حقوق بشر ،ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد .جامعه آزاد و عرصه عمومی ،فارغ از سلطه و رابطه بين
الاَذهانی و اقناعی توانايی ايجاد و ابقای رسانههای گروهی آزاد را دارد كه در واقع ركن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط
به آن میباشد .آزادی بيان لازمه تحقق حقهای ديگر افراد است .بنابراين ارتباط عميقی ميان حقوق بشر و رسانهها وجود
دارد .حقوق بشر يكی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دستيابی به صلح و امنيت بينالمللی از طريق شناسايی و
پذيرش حقوق برابر و آزادی انسانها است .صلح بدون اطلاعرسانی آزاد و شناخت و آزادی بيان ،چنانكه در منشور سازمان
ملل و اسناد حقوق بشر ذكر شده است ،محقق نمیشود .در جوامع مدرن ،آزادی بيان ،خود را در آزادی ارتباطات و آزادی
رسانههای گروهی مجسم میسازد.
واژگان كليدی :حقوق بشر؛ رسانههای جمعی؛ نسبت ميان حقوق بشر و رسانههای جمعی؛ آزادی بيان؛ صلح پايدار.

اصطلاح حقوق بشر ) (Human Rightsمفهومي نسبتا جدید است و تنها پس از جنگ جهاني
دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال  2491میلادي وارد عرصه گفتمان و نظام حقوق
بینالملل و داخلي شده است .این مفهوم ،جایگزین مفاهیم فلسفه سیاسي کلاسیک یعني «حقوق
مدني» و «حقوق انسان» شد که قدمتي دیرینهتر دارند .امروزه حجم عظیمي از قواعد حقوق بشر با
تلاشهاي سازمان ملل متحد ،جزء تعهدات لازم الاجرا در عرصه بینالمللي و جزء جدایيناپذیر
نظام حقوق بینالملل شده و دولتها را در قبال تعهد به این قوانین و اجراي آن ملزم کرده است.
فرآیند بینالمللي شدن حقوق بشر با تصویب و لازمالاجرا شدن منشور ملل متحد (در  12ژوئن و
 19اکتبر  ،)2491تصویب اعلامیه جهاني حقوق بشر (مصوب  21دسامبر  2493مجمع عمومي

حقوق بشر ،جلد ،4شماره ( 1بهار و تابستان.41 -81 ،)1811

نامه مفي /41شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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سازمان ملل) ،میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي (مصوب  22دسامبر  2422مجمع عمومي)،
میثاق بینالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و سایر معاهدات متعدد جهاني ـ منطقهاي
نامه مفيد  /شماره

مورد پذیرش دولتها محقق شده است .تمامي این فرآیندها در قرن بیستم و در دوراني اتفاق افتاده
سی و هشتم  /مهر و

ارتباط جمعي مدرن و رسانههاي گروهي فراگیر نیز گسترش یافته و ساختار نظام
است که وسایل
آبان 2831
اجتماعي مدرن را تشكیل دادهاند .ارتباط بین رسانههاي گروهي مدرن و تحولات جاري در عرصه
حقوق بشر و معاهدات حقوق بینالملل و ظهور ،گسترش و تعمیق آن هدفي است که در این مقاله
به اختصار بررسي خواهد شد.
بین آزادي بیان و آزادي اطلاعات متأثر از معیارهاي حقوق بشر ،ارتباط دروني و متقابل
تم
وجود دارد .آزادي بیان از جایگاه ویژهاي برخوردار است؛ چرا که وسیلهاي براي محقق ساختن
شمار /ميرود .پیدایش مطبوعات و رسانههاي ارتباطي آزاد موجب از بین
دیگر حقوق افراد
نامه بهمفید
هشتممل درباره خویشتن و گسترش «ارادة اجتماعي» ميشوند .اراده اجتماعي
جزمي و تأ
رفتن سنت
هايسي و
شماره
عبارت است از« :داوري جمعي درباره اهداف مطلوب و محاسبه آگاهانه در مورد وسایلِ نیل به آن
هدف» و بر اساس این معیار عام ،سوء استفاده از قدرت سیاسي و نقض حقوق بشر در معرض دید
فناوريهاي نوین ارتباطي فرصتهاي مناسبي براي مشارکت و گفتوگو در
گیرد.مفید /
عمومي قرار مينامه
گفتمانهشتم
هاي سي و
شماره
اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي فراهم آورده است تا اینكه آنرا به عنوان
همه عرصه
برنامه آبان
اختیار و
ابزاري در /مهر
ریزان دولتي با اهدافي خاص قلمداد کنیم(Huesca, 2002: 9) .
2831
رسانههاي گروهي در جوامع مدرن تا جایي اهمیت دارد که به عقیده برخي از
نقش
صاحبنظران حوزه رسانه حتي ظهور ایدئولوژيهایي همچون ناسیونالیسم وابسته به ظهور
رسانههاي گروهي بوده است« .آندرسون» معتقد است که مفهوم ناسیونالیسم وابسته به تصویري از
جامعه است که برساخته رسانههاي گروهي است .به نظر وي ناسیونالیسم به عنوان یک مفهوم،
پیش از پیدایش رسانههاي مكتوب اصلا وجود نداشت ولي توانست توانایي خواندن و نوشتن به
تم
زبان مادري را به وجود آورد و خوانندگان را در مفهومي از زمان و مكان متراکم و حس اتحاد و
یگانگي را به آنان القاد کند(Anderson, 1991: 12).

حقوق عنوان یكي از ساختارهاي خرد اجتماعي توانایي بسیار مؤثري در شكلگیري
حوزه رسانه به
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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فرهنگ عمومي دارد .این حوزه خرد ميتواند با بسیج و سازماندهي فعالان عرصه حقوق بشر و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

سایر موضوعات اجتماعي آنان را تقویت کرده و به جریاني در حوزه عمومي گستردهتر تبدیل کند.
) (Fraser , 1999 : 527حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

سؤالات بسیاري در مورد نقش رسانههاي گروهي در ارتقاء وضعیت حقوق بشر وجود دارد؛
ت و نظم بازارهاي كارآمد

از جمله اینكه فعالیت آزاد رسانهها چگونه ميتواند با بازتاب مسائل حیاتي و مهم سیاسي و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

اجتماعي در حوزه حقوق بشر ،کارکرد فرهنگي خود را انجام دهد؟ رسانهها چه فرصتها و
محدودیتهایي براي ایجاد اجماع گفتمان فرهنگي در بین آراء و عقاید متفاوت و گاه متضاد
حقوق بشري دارند؟ رسانهها تا چه اندازه ميتوانند به تعدیل شرایط و اصلاح رفتارهاي مخالف با
حقوق بشر در جوامع در حال توسعه یاري رسانند؟ سؤالات بسیار دیگري در مورد کارکرد
رسانهها در اجتماع ،به ویژه در امر حقوق بشر وجود دارد که به اجمال به برخي از آنها در این مقاله
پرداخته ميشود .فرضیه اساسي این پژوهش این است که رسانهها به عنوان یكي از مهمترین و
کارآمدترین جلوههاي حوزه عمومي در جوامع آزاد با ایفاي نقش خود ميتوانند با افزایش
آگاهيهاي عمومي ،جامعهپذیري ،ایجاد فضاي انتقادي و نظارتي در داخل کشور و درگیر ساختن
سازمانهاي بینالمللي و دولتهاي مدافع حقوق بشر به پیشرفت و تقویت جایگاه حقوق بشر منجر
شوند .رسانهها نقش کلیدي در شكلگیري هویت انسانها و آگاهي اجتماعي و فرهنگي آنان به
عهده دارند.
تحول حقوق بينالملل و ابزارهای حمايتی
همان طور که گفته شد  ،تنها در دوران معاصر است که مسئله حقوق بشر به عاملي محوري
در سیاستهاي بینالمللي تبدیل شده و به عنوان یک بحث اساسي در سازمانهاي بینالمللي و ملي
مطرح ميباشد .اما چنانكه ميدانیم حدود نیم قرن پیش چنین رهیافت و نگرشي بر حقوق بشر
حاکم نبود .حقوق بشر ـ از برخي استثنائات که بگذریم ـ قبل از جنگ جهاني دوم مسئلهاي مورد
پذیرش و مشروع در حیطه مسائل بینالمللي نبود؛ بلكه جز حقوق انحصاري حاکمیت دولتها
محسوب ميشد(Donnelly, 1986 : 614) .
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پایان جنگ جهاني دوم ،خط پایاني بر این نگرش بود .بد رفتاري و رفتارهاي غیراخلاقي که
در طي جنگ جهاني صورت گرفت بستر مناسبي را براي شكلگیري جنبش حقوق بشر بینالمللي
نامه مفيد  /شماره

ایجاد کرد و نهایتا در سال  2493میلادي با تصویب اعلامیه جهاني حقوق بشر از سوي کشورهاي
سی و هشتم  /مهر و

) (UDHRبه رژیم حقوقي بینالمللي تبدیل شد .با این وجود ،صرف تصویب و
عضو سازمان ملل
آبان 2831
امضاي چندین معاهده و قطعنامه و یا اعلامیههاي متعدد مربوط به حقوق بشر که پیشرفتهاي قابل
ملاحظهاي در این زمینه محسوب ميشوند ،واقعیت تلخ این است که شكلگیري و انعقاد عهدنامههاي
حقوق بشر به تنهایي (قطعا) ناکافي است .هر چند نباید از اهمیت این اسناد بینالمللي غافل بود اما
باید در نظر داشت که تمامي این اسناد نتوانستهاند به وضوح جهاني مهیاي زندگي در شرایط صلح
تم
و امنیت بسازند .حلقه مفقوده در کنار عواملي همچون :دستگاههاي درون و بین حكومتي،
فعالان و متخصصان حقوق بشري ،حضور رسانههاي گروهي است که
غیردولتي،
مفید /
سازمانهاي نامه
هشتممربوط به حقوق بشر ميشود و به جلوگیري از وقوع خشونتها و نقض
یافتنو اسناد
موجب فعلیت
شماره سي
حقوق انساني منتهي ميگردد .دولت ها به عنوان اولین ضابطان اجرا و تحقق اصول مربوط به
اعلامیه حقوق بشر عموما چندان موفق عمل نكردهاند .دو دلیل عمده را ميتوان براي عدم توفیق
ذکر کرد :حكومتها یا قادر به انجام مسئولیتها و تعهدات خود نبودهاند
خصوص /
دولتها در ایننامه مفید
سي و
هشتماند .برخي از دولتها حقوق بشر را یا نادیده ميگیرند و یا حتي از آن
آن نبوده
شمارهانجام
و یا مایل به
سوء و
تعبیر و مهر
سوء /
آبانميکنند؛ چرا که برخلاف قدرت آنان بوده و رعایت موازین حقوق بشر
استفاده
2831قدرت آنان خواهد شد .حتي برخي از قدرتمندان در صورت انجام این تعهدات یعني
موجب کاهش
پذیرش آزادي بیان ،آزادي مجامع یا برگزاري انتخابات آزاد از قدرت کنار خواهند رفت .انكار
حقوق بشر در برخي از کشورهاي استبدادي مسئلهاي بيدلیل و اتفاقي نیست ،چرا که با حفظ
قدرت آنها وابسته است .در برخي از کشورها نیز بحرانهاي داخلي و نزاعهاي اجتماعي بین
گروههاي متخاصم عليرغم خواست دولتها و وجود مقتضي ،مانع مفقود نیست و از این رو امكان
تم
اجراي حقوق بشر منتفي ميشود .به طور کلي ،وجود این شرایط مانع اصلي در تحقق حقوق
اجتماعي و سیاسي مردم ميگردد(Eide & Skogly, 1988 : 11).

حقوق ناتوانایي یا عدم اجراي حقوق بشر در برخي کشورها نتایج یكساني در پي
ميتوان گفت
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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دارد و آن نقض اساسي حقوق شهروندان در این جوامع است .اما در کنار دانستن عدم اراده و یا
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

عدم پایبندي برخي دولتها به اصول حقوق بشر ،ضعف نهادهاي بین دولتي و سازمانهاي
هاي قانوني لازم ميتوان گفت که فقدان
بازارهايرویه
مللوونظمهمچنین
سازمان
كارآمد
مالكيت
غیردولتي ،آژانسهاي حقوق
رسانههاي گروهي قدرتمند است که ضربه اساسي را بر
نظم و
نهادهاي واسط در جامعهت ومدني
وجود كارآمد
بازارهاي
كارآمد یک سو روند جامعهپذي و از سوي دیگر
سازد و از
پیكره و چارچوب موازین حقوق بشر وارد مي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي
نقد قدرت مسلط را با اخلال مواجه ميسازد .رسانهها ابزارهاي قدرتمندي براي شناسایي این حقوق
مغفول واقع شده ميباشند ،به ویژه در جوامعي که ساخت قدرت به گونهاي است که اجازه دخالت
مستقیم در حوزه سیاسي و اجتماعي را فراهم نميسازد و تنها از طریق ابزار رسانهاي ،فرهنگسازي
و نقد قدرت است که ميتوان به تضمین حداقلي حقوق بشر امیدوار بود .در مجموع باید گفت که
ارتباط وثیقي میان حقوق بشر و رسانههاي ارتباطي وجود دارد .ماهیت بسیار مهم یكي و قدرت
بسیار زیاد دیگري (حقوق بشر و رسانههاي گروهي) توجه بیشتري را به این مسئله مطالبه ميکند.
بر این اساس ميتوان گفت یكي از مهمترین دلایل ضعف فعالیتهاي حقوق بشري در جوامع
گوناگون معاصر ،عدم به کارگیري صحیح قدرت اجتماعيسازي رسانههاي ارتباطي است .به همین
دلیل باید استراتژي رسانه اي تبیین شود تا از قدرت و نفوذ همه جانبه وسایل ارتباطي به نحو
مطلوبي استفاده کرد.
پوشش خبری رسانهها و تصويرسازی اجتماعی حق
زنجیره ارتباط خبري رسانهها

ذهنیت

ادراک

تصویرسازي

دریافت

وقایع سیاسي و اجتماعي

فردي

فردي

رسانهاي

رسانهاي

داخلي -بینالمللي

تحریف – گزینش

تحریف – گزینش
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تأثیر بالقوه رسانه بر مسئله حقوق بشر را ميتوان در چندین حوزه بررسي کرد .گزارشهاي
خبري اغلب اولین نشانگر وقوع رفتارهاي ناقض حقوق بشر و از این رو ابزار غیررسمي براي ارائه
نامه مفيد  /شماره

اسنادي در مورد خشونتهاي صورت گرفته هستند(Ezell, 1992: 88).

سی و هشتم  /مهر و

نمونهها استفاده سازمان عفو بینالملل از برنامههاي رادیویي و گزارشهاي
یكي از این
آبان 2831
روزنامهها براي تأیید اتهامهاي مربوطه به خشونتها و شكنجههاي صورت گرفته است .رسانهها در
موارد متعددي چنین گزارشهایي را با ارائه اسناد و حتي تصویر بازتاب جهاني دادهاند که مورد
توجه گسترده قرار گرفته است .مورد اخیر این امر ،گزارش خبري از رفتارهاي خشونتآمیز در
زندانهاي اشغالگران آمریكایي به خصوص زندان ابوغریب در عراق است .جهان وقتي به این
تم
مسئله حساس شد که تصاویر آن در رسانههاي مكتوب و تصویري به نمایش درآمد و باعث ایجاد
المللي/شد .این گزارشها موارد عیني نقض حقوق بشر را نشان ميدهند .اگر
نگراني در سطحنامهبینمفید
اعلامیه حقوق بشر اطلاع چنداني ندارند ،اما این گزارشها با تصویرسازي
مردم از
مفادهشتم
سي و
چه بیشترشماره
این موارد و ذکر موارد تخلف در واقع به نوعي نقش آموزشي ایفا ميکنند .این امر نوعي کارگاه
آموزشي است که مخاطبان و اعضاي شرکت کننده آن کل جامعه جهانياند .افكار عمومي در مقابل
گیرند و به آن واکنش نشان ميدهند و بدین ترتیب موجب تحریک
شكل مي
مفید /
این رفتارها نامه
تصمیمهشتم
شمارهو سي و
گیران سیاسي در مورد مسائل حقوق بشر و روابط خارجي خواهد شد.
قانونگذاران
مهر ميوتواندآبان
موجب برجستگي و تشریح موضوعات حقوق بشر در سطح جامعه شود.
حمایت /رسانهها
2831
 (Berry& Mc Chesney,بدون پشتوانه رسانهاي از موضوعات حقوق بشر ،طرح این
)1988 : 72
مباحث در مجالس قانونگذاري اغلب کشورها حاصلي نخواهد داشت .موفقیت این مسائل در گرو
حمایت همه جانبه از آن در رسانههاي گروهي است.
سازمانهاي غیردولتي هم در مرحله اول از گزارشهاي رسانهاي موارد نقض حقوق بشر
بهرهبرداري ميکنند و سپس به انتشار اطلاعات جزئي و دقیقتر این تخلفات اقدام ميکنند.
تم
رسانهها همچنین عدم موفقیتهاي سازمانهاي دولتي بینالمللي ) (INGOsدر محافظت از حقوق
بشر در برنامههاي بینالمللي را اصلاح ميکنند .دولتها منتفعان اصلي نشستهاي سازمانهاي
برگزار نشدهاند که در آنها باید موضوعات حقوق بشر در دستور کار قرار
دولتي بینالمللي
حقوق
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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ميگرفت .مسائل حقوق بشر در کشورهایي که رسانهها از نقض حقوق بشر خبر دادهاند ،نباید
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

مورد غفلت قرار گیرد و سرانجام اینكه گسترش شبكههاي تلویزیوني خارجي (برنامههاي خبري
بازارهاي
مالكيت و
آنها) منجر به تحولاتي درحقوق
كارآمدبهبود حقوق بشر ،خواهد شد .مشخصترین
موجب
نظمه ویژه
سیاسي ،ب
عرصه
بازارهاي كارآمد
ت و نظم
کمونیستي در کشورهاي اقماري اتحاد جماهیر شوروي سابق
دولتهاي
مثال در این زمینه سقوط
بازارهايه كارآمد
مالكيتيو نظم
خصوص تلویزیون) و وقایع سیاسي در این
گروهي (ب
حقوقرسانهها
است .ارتباط روشني بین

کشورها (اکراین و گرجستان) وجود دارد.
نظریهپردازان سه نقش را براي رسانه در نظر ميگیرند )2 :دیدهباني وقایع جهاني؛  )1تفسیر
معناي این وقایع؛  )8جامعهپذیري افراد در محیط خود .این سه ویژگي به طور مشخص با
کارکردهاي رسا نه در حوزه حقوق بشر مطابقت دارد .هر واقعه تنها در شرایطي حائز اهمیت
ميشود که گزارشهاي خبري براقدامات سیاسي تأثیرگذار باشد ،گر چه نميتوان با دقت میزان
این نفوذ را سنجید« .لیسنكي» چنین برآوردي دارد« :رسانهها تأثیر چشمگیر و دقیقي بر مسائل
سیاسي و سیاستگذاري دارند)linsky, 1986 : 203) ».
اغلب کمکهاي بشردوستانه و تصویب آن در مجالس قانونگذاري با حمایت رسانهها انجام
ميگیرد؛ یعني رسانهها با فضاسازي سیاسي و ترغیب اجتماع و قانونگذاران در تصویب کمکهاي
بشردوستانه مؤثر واقع ميشوند .توجه جامعه به وضعیت کودکان فلسطیني در تهاجم اسرائیل به
غزه در سال  2833خورشیدي زماني شدت گرفت که رسانههاي گروهي از هدف قرار گرفتن
مدارس در نوار غزه گزارشهاي مفصلي ارائه دادند .اسرائیل با شناخت از تأثیر اخبار و
گزارشهاي جهاني در مورد نقض حقوق بشر در سرزمینهاي اشغالي است که اغلب از ورود
خبرنگاران به این مناطق و تهیه گزارش از رفتارهاي غیرانساني اسرائیليها جلوگیري ميکند،
چنانچه در تهاجم سال  2831نیز از ورود بسیاري از خبرنگاران جلوگیري کرد .این گزارشها
ميتوانند زنجیرهاي از رسانهها ،فلسطینيها ،سایر جهانیان و بینندگان تلویزیوني ایجاد کنند و
رفتار خاصي را در سطح جهان موجب شوند.
انتقال پیامهاي مربوط به هنجارهاي حقوق بشر توسط رسانهها به اجتماعيسازي اشخاص
براي پذیرش معیارهاي مورد توافق کمک فراواني ميکند .این کارکرد شبیه همان نقش رسانهها
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در مسائل داخلي است که خبرنگاران در بر ساختن هویت ملي ،اجتماع و واقعي جلوه دادن مفاهیم
ذهني ایفا ميکنند .تفسیر ارزشهاي بینالمللي ،مردم و دولتها را از این هنجارها آگاه ميسازد.
نامه مفيد  /شماره

یكي از وظایف رسانهها در این خصوص آگاهسازي مردم از امكانات موجود براي رشد و حفظ
سی و هشتم  /مهر و

)United Nation, 1989:2831
حقوق بشر است16).
آبان
در بحث از ارتباط رسانه و سیاست نباید از تأثیر مطبوعات بر فرآیندهاي سیاسي غافل ماند.
جداي از نقش دیدهبانان حقوق بشر ،مطبوعات هم مشارکت کنندة مهم در فرآیندهاي سیاسي است
و هم مجرایي براي فعالیتهاي بیشتر سیاسي .مطبوعات در عرصه مشارکتي نقش فعال در
فرآیندهاي سیاسي ،از جمله در انتقال اطلاعات از حكومتها به یكدیگر ،ایفا ميکنند.
تم
سیاستگذاران نیز براي برآورد و ارزیابي نظریات جدید و حتي نظرات خودشان به مطبوعات رجوع
ارزیابي/ها و تفسیرهاي خود از تصمیمات سیاسي دولتها و همچنین انتقادات
ميکنند .روزنامه
نامهها مفید
سردبیر و ستونهاي خبري و تحلیلي عنوان ميکنند.
خود را عموما
ستونهشتم
شمارهدرسي و
رسانهها بازيگران عرصه سياسی و حقوق بشر
با فهم و شناسایي نقش وسایل ارتباطي در مسائل حقوق بشر بینالمللي ،تأثیر آموزشي آن بر
نامه مفید /
مردم ،نظارت بر حكومتها و همراهي سازمانهاي غیردولتي در حوزه وظایفشان به اهمیت ذاتي
شماره سي و هشتم
آبانمثابه بازیگران عرصه سیاسي ميپردازیم .این تأثیر را ميتوان در
جمعي به
وسایل /ارتباطمهر و
مربوط به حقوق بشر ملاحظه کرد .البته رسانهها در عرض یكدیگر و در زنجیرهاي از
گزارشهاي
2831
خبرها و گزارشها که حاوي مسائل مربوط به حقوق بشر است تأثیرگذار هستند .عوامل مؤثر بر
پوشش رسانهاي را باید به منظور فهم محتواي آن درنظر بگیریم .این عوامل و ارزشها اولین
مرحله در توالي آغاز یک واقعه ـ از تصمیمسازي تا گزارش آن واقعه و اتمام آن با خوانش
خوانندگان و در نهایت دریافت ـ را شامل ميشود .شنونده خبر یا به این دریافت بسنده ميکند و
تم
یا آنرا در صورت نیاز با وقایع رسانهاي که پیشتر مطرح شده ،ارتباط ميدهد.
گزینش خبر مبتني بر عواملي است که بر حسب ارزشهاي خبري ومحدودیت تعریف
ميشود .ارزش خبري همان عقاید مخاطبان است که ارزشمندي یک خبر یا یک واقعه را تعیین
حقوق
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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ميکند .اما محدودیتهاي تولید مضایقياند که گزارش یک خبر یا عدم گزارش آنرا معین
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

ميسازند .محدودیتهاي دیگر از جمله اقتصادي بودن فعالیت یک بنگاه خبري و واقعیتهاي
سیاسي موجود در

بازارهاي كارآمد
نیزو نظم
مالكيت
برابر حقوق
وجود دارد.
خبرنگاران

كارآمد
مشترکنظم
تو
خبر در جوامع غربي را ميتوان به این ترتیب بیان کرد.
بازارهايیک
در تولید
برخي از وجوه
انتشاركارآمد
بازارهاي
مالكيت و نظم
حقوق
اخبار صرفا در مورد کشورها و جوامع نخبه
ویژگيها
ترین این
یكي از شایعترین و مهم

(جوامع غربي) است ،البته این رفتار منطق مشخصي دارد .وقایع جوامع نخبه تأثیر بیشتري بر
وقایع خبري کشورهاي دریافت کننده دارد .اخبار خارجي معمولا بر ملاحظات دیپلماتیک یا
مصالح سیاسي دولتها مبتنياند(Shoemaker & Daniel, 1991: 792).

از لحاظ شاخصهاي خبري ،نزاعها و یا بحرانها در دو سطح دیپلماتیک و نظامي و فجایع
طبیعي داراي ارزشاند .البته باید تغییر و تحولات سیاسي صلحآمیز و تفوق سیاستهاي
دیكتاتوري را نیز به این فهرست اضافه کرد .وقایع و افراد نابهنجار اجتماعي نیز جذابیت خبري
بالائي دارند(Ibid:783) .

كاركرد رسانهها در انتشار گزارشهای وقايع ضد حقوق بشری
گر چه انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر براي تسكین آلام ناشي از این فجایع ميتواند
مفید واقع شود ،اما برخورد جدي جامعه جهاني با این مسئله مستلزم این است که رسانهها صرفا
بازتابدهنده و پوششدهنده این رفتارها و جنایتهاي ضد حقوق بشري نباشند؛ بلكه چون ابزار
کارآمد مدافع حقوق بشر عمل نمایند .گزارش و انتشار این اخبار در واقعیت دفاع از حقوق بشر
است ،لذا استقرار ص لح پایدار و فرهنگ صلح در عرصه اجتماعي و جهاني و احترام به مفاد حقوق
بشر نیازمند توجه بیشتر به وظایف و کارکردهاي رسانهها و دارا بودن نقشي فراتر از «پنجرهاي رو
به جهان» است .وسایل ارتباط جمعي نقشي فراتر از ناظران و گزارشگران وقایع دارند .شناخت
توانائيهاي رسانه موجب مسئولیتي فراتر از ذکر وقایع روزمره است .مسئولیت دفاع از حقوق بشر
سه کارکرد را براي رسانهها در کنار انتشار و گزارش تخلفات صورت گرفته ایجاد مي کند؛
کارکرد اول :بهبود حقوق بشر مستلزم فعالیتهاي گسترده خبري و پرداختن به جزئیات امر است.
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رسانهها در راستاي اطلاعرساني مفید باید به ارائه اطلاعات پیش زمینهاي مكفي در مسائل حقوق
بشر بپردازند .با این اقدام و با توصیف زمینه تاریخي وقایع مستحدثه ،تحلیل عمیقتري از شرایط
نامه مفيد  /شماره

در اختیار بیننده و شنونده قرار ميگیرد .این کارکرد رسانه صرفا زماني محقق ميشود که اطلاعات
سی و هشتم  /مهر و

اختیار مخاطبان خود قرار دهد و بدین ترتیب موجب تنویر افكار عمومي و
جامع و دقیقي در
آبان 2831
روشنگري شده و نهایتا حمایت تصمیمگیرندگان سیاسي را با اتخاذ سیاستهاي آگاهانه موجب
ميشود .از سوي دیگر حمایت از حقوق بشر مستلزم ارزیابي و برآورد رسانههاي گروهي از
سیاستها و برنامههاي متفاوتي است که در زمینه حقوق بشر اجرا ميشود .ميدانیم که معاهدات و
کنوانسیونهاي بین المللي مربوط به حقوق بشر اگر داراي طرح اجرایي خاصي نباشد به خودي خود
تم
داراي ارزش نیستند و چندان امیدي به پایبندي دولتها به آن نخواهد بود .تا زماني که برنامه
اهداف و پیشرفتها وجود داشته باشد ،برنامه اجرایي چندان تأثیرگذار
نظارتي و بازبیني
تحقق /
نامه مفید
ارتباط جمعي را ميتوان یكي از ارکان بسیار مهم و جدا نشدني این نظام
نخواهد بود.
وسایلو هشتم
شماره سي
ارزیابي قلمداد کرد؛ چرا که بدون نظارت مؤثر ،با بهرهبرداري از تكنولوژيهاي رسانهاي،
دولتهایي که خود را نبسيگراي فرهنگي ميدانند و یا بر مفهوم حاکمیت ملي پافشاري ميکنند،
المللي در خصوص حقوق بشر سرپیچي خواهند کرد.
معاهدات بین
مفید /
آشكارا از نامه
سي و
هشتمرسانه از حقوق بشر ،کارکرد آموزشي آنهاست .کارآیى و مؤثر بودن هر
حمایتي
شمارهابزار
سومین
مهر د و
نظام /
آبانبستگى به این دارد که قواعد نظام از سوى تابعان آن مورد پذیرش قرار
رجه اول
حقوقى ،در
2831
تابعان حقوق ،قواعد وضع شده را منطقى ،عادلانه و ضرورى (لازم) بدانند ،به راحتى به
گیرد 2.اگر
اجراى آن تن مىدهند و حتى در موارد تخلف ،پذیراى ضمانتاجراى آن خواهند بود .بنابراین فهم
توجیهات اخلاقى و عقلانى که مبناى قواعد را تشكیل مىدهد ،وفادارى به قواعد و تبعیت از آنها را
افزایش مىدهد .واقعیت دیگرى هم در صحنه حقوق بینالملل ،بر نكته فوق تأکید بیشترى مىنهد و
آن اینكه حقوق بینالملل ـ برخلاف حقوق داخلى ـ در جامعهاى از دولتها به اجرا در مىآید که
تم
فاقد سلسله مراتب اقتدار است و نظام سازمانیافتهاى از مكانیسمهاى رسمى ندارد تا به اجراى
قواعد نظام اقدام نماید .از سوى دیگر مفهوم «اجرا» هیچگاه صرفا به معناى استفاده از قوه قهریه و
حقوق شامل تمام اقداماتى است که هدف آن ترغیب احترام [به قواعد حقوقى است]
انتظامى نیست؛ بلكه
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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و براى تأمین تبعیت از قواعد ،صحیح و مناسب مىباشد.

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

در مورد حقوق بشر ،ایجاد «فرهنگ اجرا» و به عبارتى پدیدآوردن «ذهنیت مناسب» در
كارآمد
مالكيت
حقوق
اجراى قاعده همانند نقض آن ابتدا در اندیشه
بازارهايکه
آن ومىنظمباشد؛ چرا
اجراى
بیشتر افراد ،اولین گام در
كارآمد
بازارهاي
ت
صورت واقعیت به خود مىگیرد .با توجه به اینكه
آنگاه
نظمبندد و
نقش ومى
مجریان یا متخلفان
صرفاكارآمد
بازارهاي
مالكيت و نظم
رسانهها از توانایيهاي حقوق
نميتوان به وظیفه اطلاعرساني آنها از اتفاقات
برخوردارند،
گستردهاي

روزمره در جهان بسنده کرد؛ بلكه باید رسانهها قدرت بالقوه و نفوذ خود را به درستي اجرا کنند.
رسانه ها باید نقش وسیله آموزشي را در مسئله حقوق بشر ایفا کنند .نظریات جامعه شناختي،
آموزش را مبناي تغییرات اجتماعي ميدانند و از اینرو این فرآیند نقش اساسي را در جامعهپذیري
و نهادینهسازي حقوق بشر دارد.
در مقابل پدیدههاي زشتي همچون عدم تساهل ،خشونت و محرومسازي از حقوق بایستي
فرآیندهاي سازنده نیز در مدت طولاني و با قوت استقرار یابد تا معاني ،باورها ،ارزشها و انگیزههاي
منسجم و مشترکي ایجاد شوند .با درنظر گرفتن قدرت عظیم جامعهپذیري رسانهها ،نقش مهم رسانهها
در تثبیت فرآیند سازنده و مستمر آموزش حقوق بشر کاملا قطعي و پذیرفتي است.
موانع و محدوديتهای فرا روی عملكرد رسانهها در حوزه حقوق بشر
با عنایت به نفوذ قابل ملاحظه رسانهها در سطح جامعه ،باید موانع کارکرد صحیح و کامل
رسانهها نیز بررسي شود تا تمامي ظرفیتهاي بالقوه این تكنولوژي فرهنگي اجتماعي قابلیت اجرا
پیدا کند .اگر رسانههاي گروهي تاکنون نتوانستهاند از عهده وظایف خود در حمایت از حقوق بشر
برآیند؛ بایستي دلایل و موانع آنرا بررسي کرد و با شناخت این مواضع به تقویت و تحكیم عملكرد
رسانهها پرداخت .امروزه رسانههاي الكترونیک و چاپي بخش مهمي از جهان ما را تشكیل ميدهند،
با این ابزار ما قادر به شناخت وقایع احتمالي جهان اطراف خود ميشویم و با بازنمایي رسانهها ما
فهم و بینش خود را اصلاح ميکنیم .این موانع برخي ساختاري و برخي ذهني و فردياند که منجر
به کارکرد نادرست سیستم رسانهاي شده و آنرا از اهداف کارکردي خود دور ميسازند.

43

امين نواختي مقدم

 -2ساختار سازمانی (بوروكراتيک)
یكي از عوامل مهم در کارکرد رسانهها ،ماهیت نهادي رسانهها ميباشد .مدیریت در حوزه
نامه مفيد  /شماره

رسانه در مقایسه با دیگر سازمانهاي بزرگ بر مبناي سلسله مراتب و ساختار بوروکراتیک طراحي
سی و هشتم  /مهر و

 2831این ساختار به ناچار تقسیم کارِ صورت گرفته منجر به ایجاد نخبگان
آبانغیاب
نشده است .در
قدرتمندي به عنوان تصمیمگیرندگان اصلي خواهد شد و این نخبگان منافع خود را اولویت داده و
منافع جمع را تابع آن خواهند کرد .این ساختار قدرتمندِ تأمین منافع نخبگان در نهایت سازمان را
در مسیري قرار خواهد داد که منجر به تسلط همه جانبه این افراد شده و به قول میخلز تبدیل به
قانون آهنین الیگارشي خواهد شد.
تم
اگر این نظام سازماني بر بخش عمدهاي از تشكیلات رسانههاي گروهي بینالمللي حاکم
که صادقانه در این رسانهها در راستاي «منافع همگاني» فعالیت ميکنند،
باشد ،براي اغلب
افرادي /
نامه مفید
هشتمایجاد خواهد شد .در صورتي که این افراد بخواهند از جهات اساسي حقوق
اساسي
مشكلات و
موانعسي و
شماره
بشر دفاع کنند اما با خواستهها ،اهداف و منافع سردبیران ،ناشران و یا تولید کنندگان در تعارض
باشد ،از عملكرد خود باز خواهند ماند .حتي ميتوان پذیرفت که عموما متولیان و نخبگان رسانهها
مسائل /حقوق بشر ندارند .بنابراین پذیرفتني است که انگیزههاي حمایت از
چندان توجهي به
نامه مفید
سي واز هشتم
طریق رسانهها غالبا نقشي ثانویه دارند و گردانندگان وسایل ارتباط جمعي
شماره بشر
پیشبرد حقوق
افزایش ومنافعآبان
در ابتدا /به مهر
خود اولویت ميدهند .از سوي دیگر ساختار گسترده برخي از رسانهها نیز
مانعي در2831
جهت فعالیت حقوق بشري آنهاست .چه تأثیر نخبگان و چه ساختار گسترده رسانهها ،هر
دو عملكرد رسانهها را در حوزه حقوق بشر با مشكل مواجه ميسازند .در جوامع امروزي فعالیت هر
نهاد اقتصادي به سودآوري آن منوط است و اگر گزارشهاي حقوق بشري رسانهها نتوانند علائق و
منافع مخاطبان را برانگیزانند ،مسائل حقوق بشر مورد اقبال نخواهد بود.
تم
 -1محدوديت منابع مالی
عامل دومي که خبر رسانهاي را محدود ميکند ،عامل مالي است .عوامل اقتصادي ،تأثیر
عظیمي بر توجه به نوع خبرهاي رسانهاي دارد .این مسئله در بحرانهاي اقتصادي و به ویژه در
حقوق
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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بحران اقتصادي اخیر جهان نمود عیني بیشتري پیدا کرده و انتشار اخبار بسیاري را متأثر ساخته
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

است .در این صورت سردبیران و مالكان رسانهها تلاش ميکنند خبرهایي را تولید و گزارش کنند
بازارهاي كارآمد
مالكيت و
سودآوري معقول وهمیشگي خود را حفظ کنند.
داشتهنظمباشد تا
حقوقآنها
که هزینههاي کمتري براي
سودآوري در تولید خبرت و نظم
كارآمدميکند و ممكن است از گزارش بسیاري از خبرهاي
بازارهاي عمل
همچون فیلتري

مهم حقوق بشري

کند.و نظم بازارهاي كارآمد
مالكيت
حقوق
)censored:2005
جلوگیري

 )Projectمشكلات مالي ميتواند بر

گزارشهاي فوري و زنده خبري رسانههاي تصویري بسیار مؤثرتر باشد و موجب دلسردي در ارائه
گزارشهاي جامعنگر شود(Coleman& tomka1, 1998: 9).

کاهش و تضعیف گزارشهاي تحقیقي در هر رسانه اي به کمرنگ شدن حمایت از حقوق
بشر خواهد انجامید .چنانكه قبلا اشاره شد ،براي دفاع مؤثر و کامل از حقوق بشر ،گزارشهاي
خبري بایستي با جزئیات دقیق تهیه و ارائه شوند تا مخاطب بتواند تحلیل عمیقتري از گزارش
وضعیت حقوق بشر انجام دهد و رخداد یا مسئله را در بستر تاریخي خاص خود درک کند .تنها در
این صورت است که مخاطبان عام یا تصمیمگیرندگان بانفوذ در موقعیتي قرار ميگیرند که درک
عمیق و بینش روشني از مسائل حقوق بشر کسب کنند.
 -8مشكلات سخت افزاری
با وجود توسعه بسیار چشمگیري که در تكنولوژيهاي رسانهاي صورت گرفته و تحولي
اساسي را در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات به وجود آورده است ،صحبت از اینكه تكنولوژي
خود عامل محدودیت باشد قابل پذیرش به نظر نميرسد ،اما ميتواند براي پیشبرد اهداف حقوق
بشري مشكل آفرین باشد« .هارولد اینس» از متخصصان امر رسانه عنوان ميکند که هر واسط
ارتباطي مباني خاصي براي ترجیح برخي از انواع اطلاعات دارد« .نیل پستمن» نیز این چنین ميگوید:
«تلویزیون به دلیل ماهیت ارتباطياش که موجب تسلط بر دیگر انواع وسایل ارتباطي ميشود ،مطرح
شدن اخباري خاص و نادیده گرفته شدن برخي دیگر را تعیین ميکند )Project censored, opcit( ».در
کنار این دلایل کاملا قابل قبول ،عوامل دیگري هم وجود دارند که باعث ميشوند تا تكنولوژي
همچون وسیله پالایش (فیلترینگ) اخبار عمل کند .براي مثال در مورد تلویزیون آنچه نادیدني
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است طبعا قابلیت خبري هم ندارد .پژوهشها نشان ميدهند که عموما اخباري از تلویزیون پخش
ميشوند که عنصر تصویري در آن برجستهتر باشد تا اخباري که از این تصاویر بيبهرهاند).(Ibid
نامه مفيد  /شماره

اگر دلایل فوق مورد پذیرش قرار گیرند کاملا قابل درک به نظر ميرسد که تكنولوژي محدود در
سی و هشتم  /مهر و

بیشتر کارآیي دارند که متأسفانه با عدم توجه اغلب رسانههاي جمعي مواجه
مسائل حقوق بشر
آبان 2831
ميشوند و این امر هم به نوبه خود منجر به فراموشي این مسئله خطیر در عرصه بینالمللي ميشود.
در بسیاري از کشورهایي که حقوق بشر رعایت نميشود ،متأسفانه رسانهها و تكنولوژيهاي
رسانهاي قدرتمندي وجود ندارد که بتوانند نقض آشكار حقوق بشر را پوشش خبري دهند و آنرا
مستند سازند .این کمبودها و محدودیتها را بیشتر در کشورهاي عقب مانده ،به ویژه کشورهاي
تم
آفریقایي و یا حتي در کشورهایي که به خاطر جنگ زیرساختهاي ارتباطي خود را از دست
مفیدمي/کنیم .دلیل اینكه آمریكا در تهاجم همه جانبه و وحشیانه خود به عراق
مشاهده
دادهاند ،بیشتر نامه
هشتمهاي مدافع حقوق بشر مواجه نشد ،شاید این بود که طي جنگ گسترده در
سازمان
مخالفتسي و
چندان با شماره
عراق رسانهها به طور کلي نابود شده بودند و رسانههاي غربي هم به دلایل سیاسي کاملا یکجانبه و
سانسور شده با مسائل حقوق بشري برخورد ميکردند .واقعیت این است که فجایع حقوق بشري
باقي /ميمانند و یا حذف و طرد ميشود؛ چرا که کسي نیست تا به دنبال
ناگفته مفید
بیشتر موارد نامه
امر هشتم
واقعیتسي و
پیگیري شماره
برآید .رشد تكنولوژیک رسانهها به تنهایي نميتواند مفید فایده باشد،
پژوهشوگرانهآبان
خبرگزاري مهر
/
نیازمند خبرنگاران محقق نیز هست.
2831
 -4دخالت در اخبار رسانهها از سوی دولتهای استبدادی
در کشورهاي غیردموکراتیک رسانهها و گزارشيهاي خبري در تسلط دولتها قرار دارد و
این دولتها هم که در نقض حقوق بشر حد و مرزي براي خود قائل نیستند با دخالت در اخبار و
ارائه اطلاعات غلط ،جریان اطلاعرساني صحیح و کارکرد اساسي رسانهها را به کلي مختل
تم
ميسازند .در واقع در این نوع رژیمهاي سیاسي ،رسانهها جزء دستگاه رسمي تبلیغيِ دولتها
هستند و از خود هویت مستقل و خودمختاري ندارند .بنابراین نقض حقوق بشر در این کشورها
قبال براي رسانهها ذکر شد ،بازتاب جهاني
چندان منعكس نميشود و با توجه به محدودیتهایي که َ
حقوق
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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نیز نميیابند .در این دولتها ،ابزارهاي ارتباطي به مثابه وسیلهاي براي ایجاد ترس و تنفر و
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

گسترش نزاعهاي قومي و گروهي استفاده ميشود .رسانههاي جمعي در این کشورها بیشتر در
بازارهاي كارآمد
مالكيت و
راستاي توجیه سیاست حقوق
نخبگان داخلي به کار گرفته ميشود .به عنوان
نظم موقعیت
تقویت
خارجي و
بازارهاي
مثل در دوران تبعیض ت و
كارآمدجنوبي ،حاکمان سفید پوست برتمام رسانهها تسلط
فریقاي
نظم در آ
نژادي
تروریستوونظم
حقوق مالكيت
كارآمد این وضعیت منجر به تقویت حكومت و
بازارهاينامیدند.
خائن مي
داشتند و همه مخالفان را

سلطه سفید پوستان ميشد و بر خشونت و استبداد نظام سرپوش ميگذاشت .در یوگسلاوي سابق
نیز رژیم بلگراد از تلویزیون و رادیو دولتي براي تقویت و گسترش شوونیسم قومي در جنگ
بهرهبرداري ميکرد .بنابراین رسانههاي محلي از سوي کساني که در قدرت هستند براي خاموش
نگه داشتن مخالفان استفاده ميشود .این وضعیت باعث ميشود که رسانهها در این کشورها از
وظایف اصلي و ذاتي خود دور بوده و نتوانند در مسئله حقوق بشر کارکرد ذاتي خود را ایفا کنند.
 -5رسانههای گروهی و نقش آن در صلح جهانی
قدمت صلح به درازاي تاریخ بشر است .از آن زماني که انسان جنگ را شناخت به اهمیت
صلح نیز پي برد و تلاش کرد با تأسیس نهادهاي اجتماعي و تدوین قوانین و معاهدات از آن
حمایت کند .با این وجود ،در تاریخ جهان ما همواره شاهد جنگ و منازعه و ویرانيهاي وحشتناک
بودهایم .طي قرون جدید انسان با شناخت مفهوم پیشرفت به نابود کنندگي جنگ بیشتر پي برد و
تلاش کرد تا با حائل قرار دادن قوانین در میان انسانها و استقرار جامعه مدني از آن جلوگیري
کند و یا به حداقل ممكن برساند .معاهده مربوط به حقوق بشر یكي از این نهادهاي قانوني مدرن
است که براي تحكیم صلح در جهان به وجود آمده است .حقوق بشر یكي از دستاوردهاي اساسي
جوامع مدرن براي پاسداشت صلح و امنیت بینالمللي از طریق شناسایي و پذیرش حقوق برابر و
آزادي انسانها است .حقوق بشر ،حداقل در حوزه نظري ،با خصوصي تلقي کردن این حقوق و
آزادي انسانها برعلیه جنایت علیه بشریت و نقض حقوق اساسي بشر اعلام جرم ميکند .رسانههاي
گروهي قدرتمند داخلي و بینالمللي این اعلام جرم را با تنویر افكار عمومي و انعكاس در سطح
جامعه به اجرا ميگذارند .صلح بدون اطلاعرساني آزاد و شناخت و آزادي بیان چنانكه در منشور
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سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است محقق نميشود .در جوامع مدرن ،آزادي بیان خود را
در آزادي ارتباطات و آزادي رسانههاي گروهي مجسم ميسازد( .ماده  24اعلامیه جهاني حقوق
نامه مفيد  /شماره

بشر و ماده  21اعلامیه اروپایي حقوق بشر)
سی و هشتم  /مهر و

تلاش مشترک انسانهاي زیادي است .بر این اساس ،انسانها باید قواعد
صلح مستلزم
آبان 2831
رفتاري مشترکي را پذیرفته و به اصل اساسي حقوق بشر معتقد باشند .از سوي دیگر کنش جمعي
مستلزم ارتباطات اجتماعي است که از طریق رسانههاي گروهي مقدور ميشود .بدون رسانهها هیچ
اقدام جمعي در جوامع مدرن محقق نميشود .همچنین بسیاري از جنگها به دلیل عدم آگاهي و
شناخت کامل جوامع از یكدیگر صورت ميگیرد که مشخصا نقش آگاهيسازي رسانهها بایستي
تم
مورد تأیید قرار گیرد« .هانس مورگنتا» جنگ ویتنام را بر مبناي وجود اطلاعات غلط و عدم
شرقي آسیا ميداند ).(Morgenthau, 1965: 25
جنوبمفید /
شناخت تاریخ نامه
هشتم عراق را به دلایل عدم اطلاعات درست و قضاوت نادرست در مورد
نیزوجنگ
موشیمر»سي
« شماره
تهدید تروریستي و توانایيهاي عراق ميداند .مدافعان صلح جهاني جنگ عراق را فرصتي براي
تجدید قواي تروریستهاي افراطي ميدانند که موجب خشونتهاي بیشتر تروریستي و نقض
مفیدران/شد )Mearsheimer &Walt, 1998: 50) .نتیجهاي که از این جنگها
این دو
حقوق بشر درنامه
استسي و
شماره
هشتم که آسیبدیدگان این جنگها بیشتر افراد غیرنظامياند .هشتاد درصد
این است
حاصل شده
این و
انسانيمهر
تلفات /
آبانرا شهروندان عادي تشكیل دادهاند که نقض اساسي حقوق بشر به حساب
جنگها
 (Cortright, 202831بنابراین حمایت از حقوق بشر عنصر ضروري استراتژي صلح جهاني
ميآید08: 5) .
است .مدافعان حقوق بشر و صلح جهاني عرصه مشترکي براي فعالیت دارند و آن به کارگیري
نیروي گسترده رسانههاي گروهي است .صلح و حقوق توأمانند ،لازمه صلح احترام به حقوق است
واحترام به حقوق ،کاري است آموزشي و تبلیغي که رسانه نقش اول آنرا بازي ميکند .آزادي
مدني ،دموکراسي و حقوق بشر پیش شرط یک صلح پایدار میان انسانها است ) .(Ibid: 37آنان
تم
که ترس از رژیم تمامیتخواه نازي را تجربه کرده بودند در کنفرانس سانفرانسیسكو شدیدا به
دنبال گنجاندن مقررات مربوط به حقوق بشر در منشور سازمان ملل بودند .به نظر آنان حقوق بشر
بنیادین جزء استلزامات ضروري صلح ،امنیت وعدالت در جهان است .بنابراین مبناي
و آزادي هاي حقوق
مالكیت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

نقش كاركردي رسانههاي گروهي در گسترش حقوق بشر و برقراري صلح پايدار
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فكري و فلسفي سازمان ملل در واقع بر این اساس متكي است که حقوق بشر لازمه صلح دائمي
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد

است(Goodrich, 1959: 244) .

بازارهاي
مالكيت و
كارآمداز دموکراسي ،آزادي اطلاعات ،آزادي بیان
همزمان
نظم دفاع
طلب بر
حقوقصلح
امروزه نیز جنبشهاي
كارآمد
ت وبهنظم
راه جلوگیري ازخشونت و ترور در سطح جهان پیوند
بازارهايتنها
نظر آنان
و حقوق بشرتأکید دارند.
بازارهاي
مالكيت و
میان آزادي رسانهها و حقوق
كارآمد نظر «هاول» صلح و آزادي بیان دو امر
است .به
نظم بشر
حقوق
حمایت از

تفكیک ناپذیراند.صلح پایدار و خلع سلاح تنها در جوامع آزاد قابل حصول است .دفاع از حقوق
بشر باید در قلب همه جنبشهاي صلح طلب قرار

گیرد(Havel, 1985: 30) .

بدون یک صلح

واقعي داخلي ،هیچ ضمانتي براي صلح بیروني وجود ندارد .دولتي که خواست و حقوق شهرواندان
خود را نادیده ميگیرد ،هیچ ضمانتي وجود ندارد که به اراده و حقوق دیگر انسانها ،ملتها و
دولتها احترام بگذارد .احترام به حقوق بشر شرط بنیادین و ضمانت صرف و اصیل صلح حقیقي
است .در چنین جوامعي رسانهها نقش مهمي ایفا ميکنند .دولتهایي که به حقوق بشر احترام
نميگذارند ،بر اساس تاکتیک پیشنهادي گاندي مقابله ميشوند .گاندي مفهوم ( )shanty senaبه
معناي «ارتش صلح» را در مقابل حكومتهاي استبدادي مطرح ساخت که در آن روشهاي ضد
خشونت ترویج ميشود .رسانههاي گروهي یكي از نهادهاي اجتماعي است که ميتواند براي
استقرار صلح از راههاي غیر خشونتآمیز به مبارزه منفي بپردازد و در مقابل دولتهاي مخالف
حقوق بشر نقش کارآمد و ماندگاري ایفا کند.
يادداشتها
 .2یونسكو« :از آنجا که جنگها در اندیشه انسانها آغاز مىشوند ،پس باید دفاع از صلح نیز در اذهان آنان شكل گیرد».
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