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 مقدمه
هاای   گروهی در ساال های  حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش کمی و کیفی رسانه

 اخیر مورد توجه صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است. 
تبعات منفی بسیاری بر حیثیت و شخصایت  ها  شود که نقض آن می یت این حقوق زمانی دوچنداناهم
 کند. از جمله این حقوق حق احترام به حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی اشاخا   می افراد وارد

در ای  باشند. مطبوعات به عنوان یکی از با سابقه ترین و مهم ترین وسایل ارتباط جمعی نقش گسترده می
تواناد دساتاوی ی بارای     مای  کنند؛ از جمله موارد حساسی کاه  می توسعه دموکراسی و انتشار اطالعات ایفا

اصحاب رسانه در جهت منافع خویش قرار گیرد، دخالات در حاریم خصوصای اشاخا  اسات. برخای از       
 روزنامه نگاران به دالیل مختلف سعی در افشای اطالعات زندگی خصوصی دیگران دارند.

بین المللی و کشورهای مختلف با وضع قاوانین و مقرراتای در ایان زمیناه،     های  قانونگذاران سازمان 
سعی در حفظ حریم و شخصیت اشخا  در برابر این رسانه ی پر جنب و جوش داشته اند. به طاور کلای،   

شاود،   مای  دیاده جبران خسارت مادی و معنوی که در قوانین کشورها و اسناد بین المللی های  جدا از شیوه
شاود. ایان شایوه نیا       مای  شیوه جبران خسارت غیر مالی نی  وجود دارد که از آن به حق پاسخگویی یااد 

همواره راهکاری مناسب و کم ه ینه برای احقاق حقوق مخاطبان به ویژه در زمینه حق حاریم خصوصای   
 مد نظر قانونگذاران بین المللی و داخلی در اکثر کشورها بوده و هست. 

و امتیازاتی است که قانونگذار برای مخاطب در نظر ها  از حقای  ه طور کلی، حقوق مخاطب مجموعهب
تواند با خیالی آسوده در پرتو اشاعه آزاد اطالعاات توسا     می گرفته است. از رهگذر این امتیازات، مخاطب

دی و پیامادهای ناشای از   هم بر دانش و آگاهی خود بیف اید و هم قربانی نقض کنندگان ایان آزا ها،  رسانه
آن نشود. بدین منظور برای آن که مخاطب در دام سوء استفاده کنندگان و ناقضان آزادی بیان و اطالعات 
 گرفتار نشود، نیازمند است تا کلیه حقوق مربوط به خود در این زمینه را بداند و بدان آگاه شود.این آگااهی 

نخست، آشنایی و پیشگیری، بدین معنای  : ظاهر شود تواند در جهت حفظ حقوق مخاطب به دو صورت می
روزناماه نگااری    آشنا باشد، بر فرض این کاه ها  که هرقدر مخاطب با حقوق و امتیازات خود در برابر رسانه

بخواهد به حقوق وی تعرض کند یا از او در جهت اهداف خود یا نشریه خود سوء استفاده کند، مخاطب باا  
ند در آستانه ارتکاب نقض حقوق خود توس  روزنامه نگار به وی هشادار داده و  توا می آگاهی از این حقوق

هاا   هر قدر مخاطب از شیوه منع کند. دوم، آمادگی مخاطب برای دفاع از حقوق خود، بدین صورت که او را
تواناد از خاود دفااع کناد.      مای  مادی و معنوی خود آگاه گردد، به همان اندازههای  و طرق جبران خسارت

ابراین، هدف از آشنایی با حق حریم خصوصی و حق پاسخگویی، استقالل مخاطب در برابر مطبوعاات و  بن
 باشد.  می دفاع از حریم و شخصیت وی

کتاب حاضر، سعی کرده با بررسی قوانین ایران در زمینه حقوق مخاطب در حاوزه حاریم خصوصای و    
ن المللی و قوانین مطبوعاتی برخی کشاورها،  حق پاسخگویی اشخا  در مطبوعات، و با اشاره به اسناد بی

 وضعیت ایران را در این حوزه بررسی و تحلیل کند.



از آنجایی که، تاکنون، درمورد حقوق مخاطاب مطبوعاات، تحقیاق مساتقلی صاورت نگرفتاه اسات،        
بحا    بنابراین در این کتاب تالش شده تا حد امکان با بررسی دقیق تر قوانین داخلی و اسناد بین المللای، 

متفاوت و در عین حال کامل تری از حقوق مخاطب ارائه دهد. البته ناگفته نماند که درباره حقوق بنیاادین  
 بشری از قبیل آزادی بیان،آزادی دریافت اطالعات، احترام به حریم خصوصای و... بحا  و بررسای هاایی    

ات بیشاتر در ماورد هماان    فراوانی صورت گرفته و کتب متعددی تألیف شده است، اما این کتب و تحقیقا 
هاا   حفاظت از آن در رسانههای  حقوق بالذات بح  کرده اند و در مورد چگونگی حق حریم خصوصی و راه

یا چگونگی دست یابی به حق پاسخ و تصحیح مطلب مفصل یا جامعی بیان نکرده اند. با ایان حاال، ایان    
هاای   نقد و نظر خوانندگان ع یا  در چاا   به لطف ها،  کتاب خالی از نقص نیست، امیدواریم که این نقص

 گردند. بعدی رفع
این کتاب مشتمل بر سه فصل است. فصل اول در پنج گفتار به کلیات و مفاهیم پرداخته، بدین گوناه  
که در گفتار اول تعریف و مفهوم حقوق مخاطب، گفتار دوم به مبانی حقوق مخاطب، گفتار سوم به مناابع  

به انواع مخاطب و در گفتار پنجم به ضمانت اجارای ناشای از نقاض حقاوق     حقوق مخاطب، گفتار چهارم 
 مخاطب اشاره شده است.

فصل دوم در پنج گفتار به حق حریم خصوصی اشخا  در مطبوعات پرداخته است. بدین شاکل کاه   
حریم خصوصی، گفتار دوم به تاریخچه حریم خصوصی، گفتاار  های  درگفتار اول به مفهوم، ماهیت و حوزه

م حریم خصوصی در قوانین راجاع باه مطبوعاات در ایاران باا نگااهی باه قاوانین مطبوعااتی برخای           سو
کشورها،گفتار چهارم به حریم خصوصی اشخا  و آزادی بیان در مطبوعات و گفتاار پانجم باه مصاادیق     

 حریم خصوصی اشخا  در مطبوعات با ذکر برخی از قضایا و آراء مطبوعاتی پرداخته است.
سه گفتار به حق تصحیح و پاسخگویی اشخا  در مطبوعات اشاره کارده اسات بادین    فصل سوم در 

گونه که در گفتار اول به ماهیت حق تصحیح و پاسخگویی، گفتار دوم به حاق تصاحیح و پاساخگویی در    
 حقوق ایران و گفتار سوم به اشکال حق پاسخگویی در مطبوعات پرداخته است.

بی شائبه اساتادان ع یا  باه خصاو  از     های  و مساعدتها  ز مشاورهدانیم ا می در پایان، بر خود الزم
جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان، جناب آقای دکتار محمدرضاا ویاژه و سارکار خاانم دکتار رویاا        

ارائه نمودناد. همچناین از   ای  ارزندههای  معتمدنژاد تشکر نماییم، که در غنا بخشیدن به این اثر، راهنمایی
ای میر حسینی مدیر فرهیخته و علم دوست انتشارات آوای نور و کارکناان زحماتکش آن   زحمات جناب آق
 با لطف و نیکویی کار انتشار این کتاب را پی گرفتند و به انجام رساندند.  کنیم که می سپاسگ اری
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