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فضای رسانهای– دیجیتال کثرت گرا :پیش شرط برای حل بحران
کووید 19
رؤيا

معتمدنژاد1

چکیده
اقدامات دولتها به منظور غلبه بر پاندمی کوويد  19بايد در چارچوب ضوووواب قوق
بشر ،دموکراسی و دولت قانونمند انجام بگیرد .و اما درگیر و دار بحران ،آن هم بحران مربوط
به سالمت عمومی ،برخورداری از آزادی بیان (شامل آزادی انتشار و پخش ،آزادی دريافت و
يا همان د ستر سی به اطالعات و آزادی ج ست و جو)که از ستونهای دموکرا سی به شمار
رفته از ضووروريات بودو و تی جنبۀ یاتی دارد ،نه تنها نبايد محدود شوودو بل ه بايد مورد
مايت هر چه بیشووتر قرار بگیرد .در اين تحقیق مجموعه فعالیتها و اقدامات سووازمانهای
منطقه ای بین المللی و ديگر نهادهای قوق ب شری در را ستای مايت قوی از آزادی بیان
در چنین وضعیت بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است .نهادهای ياد شدو يک صدا بر لزوم
ايجاد فضای رسانهای – ديجیتال آزاد مستقل و کثرت گرا به گونهای که آزادی روزنامه نگار،
آزادی مطبوعات  ،آزادی اينترنت محقق شوودو ،شووهروندان قادر باشووند به منابع اطالعاتی
متنوع دسترسی داشته باشند تأکید کردو اند .در دموکراسی گردش آزاد و شفاف اطالعات و
اخبار ،اعتماد عمومی را جلب کردو ترس و و شت شهروندان کم تر شدو ،خود جوش و با
رغبت تو صیههای دولتمردان در امر سالمت را عملی کردو و به اين ترتیب سالمت عمومی
ارتقا پیدا میکند .در نهايت به در هم تنیدگی آزادی رسوووانه ،اعتماد عمومی و سوووالمت
عمومی پرداخته شدو است .

واژ گان کل یدی :پا ندومی کوو يد  ،19آزادی ب یان ،آزادی روز نا مه ن گار ،آزادی
اينترنت ،ت نولوژیهای نوين ،سوووالمت عمومی ،اخبار نادرسوووت ،يونسووو و ،اتحاديه
ارتباطات دور ،شورای اروپا  ،گزارشگر ويژو آزادی بیان  ،سازمان ملل.
مقدمه

 - 1دانشیار دانش دة قوق و علوم سیاسی دانشگاو عالمه طباطبائی ro_motamed@hotmail.com
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در الی که با آغاز اِپیدمی عفونی ويروس کُرونا از پايیز و زمسووتان2سووال 2019
تقريباً تمام کشورهای جهان با چالشهای بی سابقه و معضالت بسیار مواجه شدند و
کمی ديرتر با گسترش بیماری در سطح جهانی شراي از و ضعیت اِپیدمی به وضعیت
ادتر پاندمی تبديل شد  ،سازمانهای منطقه ای بین المللی ،نهادهای قوق بشری،
گزارشگران ويژو ،نهادهای جامعۀ مدنی و غیرو بر لزوم تضمین دموکراسی ،قانونمداری
و قوق بشر در چنین شرايطی و از جمله و به خصوص بر اهمیت پاسداری از آزادی
روزنامه نگار ،آزادی ر سانهها ،د ستر سی آزاد به اينترنت ،جريان آزاد اطالعات و  ...که
در نهايت همگی منجر به تحقق ق د ستر سی مردم به اطالعات در زمان بحران می
شوند تأکید کردند3 .و ضعیت بحران نبايد بهانه ای برای اعمال محدوديت و سان سور،
جلوگیری از کار روزنامه ن گاران و رسوووانه ها ،فیلتر کردن اينترنت و غیرو باشووود4.
«رسووانهها بايد بتوانند آزادانه تمام ابعاد بحران را پوشووش دهند .روزنامه نگاران نقش
تعیین کنندو داشووته ،مسوويوولیت خاص در راسووتای مطلع سوواختن مردم به صووورت
دقیق و معتبر دارند .بايد بتوانند تصووومیمات اتخاد شووودو توسووو مقامات دولتی در
رويارويی با پاندمی را مورد برر سی قرار دهند»«5.با پو شش دادن م سيوالنه و ضعیت
بحران ،روزنامه نگاران مانع گسترش ترس و و شت در جامعه می شوند6».و اما اِعمال
محدوديت های متعدد در اين مقطع خاص زمانی از جمله برای کار روزنامه نگاران
برای آزادی بیان در شوووب ههای اجتماعی و برای دسوووترسوووی به اينترنت ،توسووو
دولتهای متعددی نظیر مجار ستان  ،رو سیه  ،آدربايجان ،رومانی ،بو سنی هرزگوين،

 . 2رؤيا معتمدنژاد« ،الزام دولت ها به تأمین جان و سالمت شهروندان با تأکید بر اپیدمی عفونی ويروس کرونا» ،
فصلنامۀ علوم خبری ،پايیز  ،1398شمارة.31
 . 3شورای اروپا ،سند تدوين شدو در  7آوريل «: 2020ا ترام به دموکرا سی ،دولت قانونمند و قوق ب شر در
چارچوب بحران سالمت کوويد »19
 . 4اعالمیه دبیرکل شورای اروپا خانم ماريا پژچینوويچ به منا سبت روز جهانی آزادی مطبوعات «دولتها بايد از
نقش مهم روزنامه نگاران در دموکراسیها به ويژو در زمان بحران مايت به عمل آورند»  30آوريل .2020
 . 5همان .
 . 6همان .
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ارمنسوووتان ،ترکیه و اِسووولونی و  ...از يک سوووو7و همزمانی اين رويدادها با سوووالروز
بزرگداشوووت روز ج هانی آزادی مطبوعات در  3مه  2020و نیز روز ج هانی جام عۀ
اطالعاتی و ارتباطات در  17مه  2020از سوووی ديگر ،مدافعین قوق بشوور را بر اين
داشووت در شوورايطی که شووهروندان بیشووتر از هر وقت جهت فش سووالمتی شووان و
مراقبت از خود نیاز به اطالعات دقیق معتبر و با کیفیت دارند ،اهمیت و نقش صووود
چندان آزادی بیان  ،روزنامه نگاری آزاد و آزادی اينترنت را يادآور شوند.
در اين جا به تعدادی از فعالیتهای بی شماری که در اين را ستا در سطوح بین
المللی منطقه ای و داخلی به صوووورت انتشوووار بیانیه  ،اعالمیه ،گزارش ،سوووند و يا
سووخنرانی و غیرو به منظور افشووا موارد نقا آزادی بیان در دوران بحران کُرونا و نیز
آگاو ساختن اف ار عمومی جهانی در مورد اهمیت ت ضمین آزادی ياد شدو در چنین
شوورايطی و به ويژو جلب توجه دولتها در خصوووص ويايو و مسوويوولیتهای قوق
بشری شان ،اشارو می شود.
 .1فعالیتهای انجام گرفته در سطح بین المللي:
الف  :یونسکو و برگزاری روز جهاني آزادی مطبوعات در عصر پاندمي
يونسو و8به عنوان نهاد سووازمان ملل که رسووالت ارتقا «جريان آزاد عقايد از طريق
کل مه و تصووووير» را به ع هدو دارد9،در طول بحران کوو يد  19ا قدا مات مت عدد در
را ستای مايت از آزادی روزنامه نگار و ر سانه ،آزادی بیان ،ق د ستر سی مردم به
اطالعات ،معرفی چالشهای جديد در پیش روی کار رسووانهها و روزنامه نگاران و ارائه
راو کارها ،مبارزو با اخبار نادرسووت و غیرو انجام دادو اسووت .فرا رسوویدن روز جهانی
آزادی مطبوعات در  3مه  2020نیز فرصووتی را فراهم آورد تا اين سووازمان بتواند به
 . 7رجوع شود به اعالميه كميسير حقوق بشر شوراي اروپا خانم دونيا ميجاتوويچ« ،آزادي مطبوعات را نبايد
هنگامي كه جهت مبارزه با پديدة اخبار نادرست در مورد ويروس كرونا اقداماتي اتخاذ مي گردند تضعيف كرد»
 3آوريل .2020
8 . www.unesco.org.
 . 9اساسنامه يونسكو در سال  1946به مورد اجرا در آمد.
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نقش و تأثیر مثبت روزنامه نگاران و رسووانهها هنگامی که سووالمت در بحران اسووت
بپردازد.
بزرگداشت روز جهاني آزادی مطبوعات  2020مقارن با پاندمي کووید 19
يادآوری می شود در سال  1993مجمع عمومی سازمان ملل به دنبال توصیه نامۀ
يون س و م صوب سال  3 ،1991مه را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات برگزيد.که
الب ته خود يونسووو و نیز ت حت تأثیر اعالم یه وي ندهو 10در مورد ت ثر و اسوووتقالل
ر سانهها که در سال  1991تو س روزنامه نگاران افريقايی صادر شدو بود قرار گرفت11
و اما بزرگدا شت روز جهانی آزادی مطبوعات به صورت سالیانه تو س اين سازمان
موجب میشووود تا اصووول بنیادی آزادی مطبوعات معرفی شوودو ،آزادی مطبوعات در
جهان مورد ارزيابی قرار گرفته ،از ا ستقالل ر سانهها مايت به عمل آمدو و همچنین
از روزنامه نگارانی که زندگی خود را در ین خدمت از دست دادو اند تقدير شود.
کنفرانس جهاني در مورد آزادی مطبوعات
همه سوواله به مناسووبت روز جهانی آزادی مطبوعات يونسوو و با هم اری ي ی از
کشوووورهای عضوووو ،کنفران جهانی در مورد آزادی مطبوعات را برگزار میکند .اين
کنفران که قرار بود از  22تا  24آوريل  2020در کشور هلند شهر الهه برگزار شود
به دلیل بحران کوويد  19به اکتبر  2020موکول شد.
پیامهای ارسال شده به مناسبت روز جهاني آزادی مطبوعات 2020
در بخ شی از پیام آقای گوتِرِش12دبیرکل سازمان ملل آمدو ا ست  «:شیوع پاندمی
کوويد  ،19شیوع اخبار نادرست را در پی داشت ...راو ل مطبوعات هستند  :اطالعات
. La Declaration de Windhoek.
0

1

 . 11كاظم معتمد نژاد و رؤيا معتمدنژاد ،حقوق ارتباطات  ،جلد يكم  :كليات  ،دفتر مطالعات و توسعه رسانهها ،چاپ
اول  ،1386صص .399
2

. Antonio Guterres.

1
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و تحل یل های بررسوووی شووودو  ،علمی و مبتنی بر واقع یت» .همچنین خانم
دبیرکل يونس و پیام زير را به مناسبت  3مه ارسال کرد« :در الی که پاندمی کوويد
 19همگی مان را در نگرانی و سردرگمی فرو بردو است  ،اطالعات آزاد برای رويارويی
با آن  ،فهمیدن آن ضروری است  ،اهمیت یاتی داشته چرا که اطالع رسانی موجب
میشووود افراد ابزار الزم را برای مقابله با بیماری در اختیار داشووته باشووند ،رفتارهای
منا سب در پیش بگیرند ...در اين زمان ساس و برای فرداها نیاز به مطبوعات آزاد و
روزنامه نگاران داريم » 14.
موضوع روز جهاني آزادی مطبوعات «15: 2020بازگو کردن رویدادها بدون
ترس و واهمه و به دور از منفعت طلبي»
رسووانههای مسووتقل نقش مهم در جوامع ايفا می کنند و بی ترديد تأثیر بسووزا در
پی شبرد برنامه تو سعۀ پايدار  2030که دارای  17هدف ا ست و از جمله هدف شمارة
 3آن که در پی ارتقا زندگی سووالم و با کیفیت برای همگان اسووت دارند16.در چارچوب
بحران کوويد  19اين مو ضوع از همه وقت ائز اهمیت بی شتری ا ست .روزنامه نگاران
نیاز دارند از اسووتقالل تحريريه ای برخوردار بودو تا بتوانند شووال شووان را به صووورت
رفه ای و اخالقی در خدمت منافع عمومی انجام دهند .اما تحت تأثیر فشوووارهای
دولتی از يک سو ف شارهای بخش خ صو صی از سوی ديگر ،اين ا ستقالل با خطر و
تهديد مواجه ا ست .عبارت «تحت سلطه» تو س يون س و در اين زمینه به کار گرفته

1 . Audrey Azoulay.
3
1 ."Relater des Faits Sans Crainte
4
ni Faveur" Ou "Journalisme Sans Crainte ni
Complaisance".
 . 15در کتاب روزنامه نگاری نوشته کاظم معتمدنژاد و ابوالقاسم منصفی ( ،)1372تهران  ،نشر سپهر ،نويسندگان
واژه روزنامه نگار «احسنت گو» را (برای  ) Faveurبه کار برده اند ..
 . 16اهداف توسعة پايدار  2030طي سپتامبر  2015به موجب قطعنامه  70/1مجمع عمومي سازمان ملل به
تصوييب رسيد.
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شووودو اسوووت17يعنی کنترلی که به گونههای مختلو بر رسوووانهها اِعمال میشوووود18.با
وجود شراي سختی که به آن اشارو شد ،روزنامه نگاری مستقل مقاومت کردو است .
نقش رسانهها از جمله برای بررسی بهتر وقايع و مبارزو با اخبار نادرست و همین طور
در دسوووترس قرار دادن اطالعات یاتی و نیز پاسوووخگو سووواختن مقامات دولتی و
شرکتهای خ صو صی از همی شه مهم تر ا ست .بايد از ر سانههای م ستقل مايت به
عمل آورد به نوعی که قادر باشند فارغ از ترس و واهمه و نیز منفعت طلبی نقش خود
را به خوبی ايفا کنند .اين موضووووع نه تنها در شوووراي بحران کوويد  19بل ه برای
سووالهای آتی نیز جهت تحقق دموکراسووی و توسووعۀ پايدار از اهمیت بسووزا برخوردار
بودو از ضروريات به شمار می رود .در اين خ صوص يون س و تو صیههايی به ترتیب به
مقامات دولتی ،سازمانهای بین المللی ،شرکتهای خصوصی که در فضای سايبر ايفا
نقش می کنند ،رسانهها و روزنامه نگاران ،نهادهايی که آموزش روزنامه نگاری را عهدو
دار هستند ارائه دادو است.
«روزنامه نگاری ،آزادی مطبوعات و کووید » 19

19

اين تحقیق موضوعی که در بهار  2020توس يونس و منتشر شد در هفت بخش
به ترتیب به موضوووعات زير در طول دورة بحران کُرونا پرداخته اسووت  :معضوول اخبار
نادرسوت ،اقدامات اتخاد شودو توسو شوب ههای اجتماعی برای مبارزو با اين پديدو،
نقش قابل توجه رسانههای مستقل در زمان بحران ،اقدامات محدود کنندة قوق بشر
توسوو دولتها ،خطر و تهديدهای گوناگون متوجه روزنامه نگاران به هنگام پوشووش
اخبار مربوط به بحران ،تأثیر اقتصووادی بحران بر زندگی روزنامه نگاران ،فرصووتهای
جديد و راو کارها برای مايت و تقويت روزنامه نگاری .در اين تحقیق بر نقش کلیدی
روزنامه نگاری و رسانهها در طول بحران تأکید شدو است  .از رسانههای آزاد و مستقل
1 . La "Capture" des Medias. 7
 . 18رجوع شود به سايت يونسكو ،بخش ارتباطات  ،خالصه اي از موضوع روز جهاني آزادي مطبوعات «بازگو
كردن حقايق بدون ترس و به دور از منفعت طلبی » در دسترس گذاشته شده است.
1 . Journalisme , Liberte de Presse
9
et Covid 19 Note Thematique de L'unesco,
2020.
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و رفه ای به عنوان منبع اطالعاتی «معتبر» و « یاتی» که با فاش سووواختن اخبار
نادر ست افراد را کمک کردو اند به اخبار و اطالعات واقعی د ست پیدا کنند ياد شدو
اسووت .رسووانههايی که موفق شوودو بودند موفقتر از شووب ههای اجتماعی عمل کردو
اعتماد مردم را جلب کنند.
روز جهاني دسترسي به اطالعات  2020مصادف با پاندمي کووید 19
از سال  2016هر ساله به همت يونس و روز  28سپتامبر مراسمی برای بزرگداشت
روز جهانی د ستر سی به اطالعات برگزار می شود20 .کمی ديرتر طی هفتاد و چهارمین
جلسوووۀ مجمع عمومی ،سوووپتامبر  ،2019سوووازمان ملل نیز اين روز را به عنوان روز
جهانی دسترسی به اطالعات به رسمیت شناخت .همزمانی بزرگداشت مراسم ياد شدو
در  2020با بحران کوويد  19موجب شد موضوع زير برای اين روز در نظر گرفته شود
« :دسووترسووی به اطالعات در زمان بحران» که خود در برگیرندة موضوووع فرعی زير
میباشد «دسترسی به اطالعات  :نجات جانها ،ايجاد اعتماد ،دادن امید» .بزرگداشت
اين مراسم فرصتی است تا بر نقش کلیدی دسترسی به اطالعات برای نجات انسانها،
کاهش تبعات پاندمی و تدار سیاستهای پايدار تأکید به عمل آيد.
اعالمیه مشترک کمیتۀ بین االمللي بیواتیک یونسکو و کمیسیون جهاني
اخالق دانش علمي و تکنولوژیهای یونسکو در مورد کووید  : 19مالحظات
اخالقي از منظر جهاني

21

کمیته و کمیسووویون ياد شووودو که به ترتیب نهادهای مشوووورتی بین المللی در
عرصووههای بیواتیک از يک سووو و اخالق علم و ت نولوژی از سوووی ديگر به شوومار
میروند ،در  26مارس  2020در شراي بحران کوويد  19اعالمیهای مشتر صادر و
از جمله بر موضووووعات زير تأکید کردند  :لزوم مبتنی بودن اقدامات اتخاد شووودو در
 . 20کنفرانس عمومی يونسكو ،در سال  2015روز  28سپتامبر را به عنوان روز جهانی دسترسی به اطالعات
برگزيد.
2 . Declaration du Cib – Comest
1 sur le Covid 19.
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وضووعیت به وجود آمدو بر علم و اخالق ،ضوورورت ايجاد ديالوگ میان رشووتهای میان
متخ ص صین علوم  ،اخالق ،سیا ست و قوق ،توجه به نیاز افراد آ سیب پذير ،پرداخت
به ضعوها و نابرابریهای موجود در عرصه سیستمهای سالمت و بهداشت  ،توجه به
ابعاد گوناگون ق بر سوووالمت که گذشوووته از قوقی که برای افراد به دنبال آوردو
ويايو و مسووويولیتها يی را نیز در مقابل برای افراد و برای جامعه به همراو میآورد22.
در مورد اطالعات منتشر شدو توس دولتمردان ،رسانهها و متخصصین علوم در مدت
زمان پاندمی ،تصريح شدو میبايست دقیق ،کامل ،بدون ابهام ،شفاف ،متنوع و کثرت
گرا با شند .انت شار اطالعات قابل فهم ،قابل د سترس ،صادق و شفاف موجب می شوند
شووهروندان بتوانند نه تنها از سووالمتی شووان فايت کردو بل ه در تضوومین سووالمت
عمومی نیز کوشوووا باشوووند .و اما در مورد ت نولوژیهای ديجیتال همچون تلفنهای
موبايل ،شب ههای اجتماعی  ،هوش م صنوعی ،قادرند نقش ائز اهمیت در مبارزو با
پاندمی ها ايفا کنند .البته پرداختن به ابعاد اخالقی ،اجتماعی و غیرو در موارد کاربرد
ت نولوژیهای فوق از ضووروريات به شوومار میرود  .بر لزوم ا ترام به ضووواب قوق
بشری در اين عرصه نیز تأکید به عمل آمدو است.
ب  :گزارشگر ویژة سازمان ملل در عرصۀ آزادی بیان و ابراز نگرانيهای وی از
موارد نقض آزادی بیان در زمان بحران

پاندمي23

در آوريل  2020گزارشوووگر ويژو سوووازمان ملل در زمینۀ ارتقا و مايت از ق بر
آزادی عقیدو و ق بر آزادی بیان ،آقای ديويد کِی24گزارشوووی تحت عنوان «پاندمیها
و آزادی عقیدو و بیان » منتشووور کردو و طی آن نگرانی خود را از اين که بعضوووی
اقدامات انجام گرفته توسووو دولت ها به منظور مبارزو با بیماری کُرونا ويروس با

 . 22رجوع شود به گزارش کميتۀ ياد شده در مورد «اصل مسئووليت فردی در عرصۀ سالمت» (.)2019
 . 23رؤيا معتمدنژاد و فرزاد باباخاني ،گزارشگران ويژة شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ،تهران  ،انتشارات
خرسندي.1399 ،
4

2 . David Kaye.
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ضوابطی همچون «قانونی بودن» « ،ضرورت» و «تناسب» مطابقت نداشته ابراز نگرانی
میکند25.
از بحران سالمت تا بحران آزادی بیان :
اِعمال سان سور از هر طريق که با شد مانع تحقق قوق و آزادیهايی ا ست که در
جوامع دموکراتیک به ر سمیت شناخته شدو اند در الی که اگر شراي به خ صوص
برای دسترسی به اطالعات فراهم بیايند ،بهداشت ،سالمت و یات انسانها ،استقالل
و مرانی مطلوب ارتقا پیدا می کنند .ايشووان اعتقاد دارد دسووترسووی به اطالعات،
اسووتقالل رسووانهها و ديگر قوق مربوط به آزادی بیان در روند مبارزو با بیماری ياد
شووودو و چالشهای پديد آمدو نقش و اهمیت بسوووزا دارد .در مواجهه با يک پاندمی
جهانی ،جريان آزاد اطالعات به دور از تهديد و سووورکوب و مجازات ،نه تنها موجبات
مايت از یات و سووالمتی انسووانها میشووود بل ه گفتمان و تصوومیم گیریهای
ضروری اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی بهتر انجام می پذيرند .نهاد تخصصی ياد شدو
مشوواهدو میکند که بسوویاری از دولتها از اوضوواع آشووفته به وجودآمدو به دنبال اين
پاندمی سو استفادو کردو ،به بهانههای مختلو به اِعمال فشار و سرکوب متوسل شدو
اند .از اين روست که سیاستهای اتخاد شدو توس دولتها در عرصۀ اطالعات و ارتباطات،
«بحران آزادی بیان» را نیز به دنبال آوردو ا ست .واقعیت اين ا ست هنگامی که اطالعات به
آنها دادو نمیشووود ،آن اعتماد الزم را به منابع خبری نداشووته چرا که اطالع رسووانیهای
انجام گرفته توس مقامات دولتی مبتنی بر پروپاگاند و اطالعات نادرست بودو ،شهروندان
نمی توانند در مقابل بیمای آن مايت کافی را از خود به عمل آورند.
رابطۀ تنگاتنگ آزادی عقیده و آزادی بیان با سالمت عمومي :
گزار شگر معتقد ا ست و ضعیت اورژان جهانی در عر صۀ سالمت نبايد بهانه ای
برای محدود سووواختن قوق و آزادی ها شوووود .در مورد آزادی بیان و جريان آزاد
 . 25گزارش  21صفحه اي مورخ بهار .2020
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اطالعات چارچوبها و ا ستانداردها مدت زمان طوالنی ا ست که م شخص شدو اند ،از
يک سو سازمان بهدا شت جهانی خ م شیهای تدوين شدو ای دارد که به مو ضوع
نحوة اطالع رسوووانی به هنگام پاندمیها اختصووواص يافته26و از سووووی ديگر و به ويژو
قوق منطقه ای و بین المللی در زمینۀ قوق بشوور بعد از پايان دو جنج جهانی به
تدريج ن ظام قوقی کا مل و مح می برای آزادی ب یان تدار د يدو اسوووت .ن27ظام
قوقی که به دنبال تفسووویر نهادهای قوق بشوووری28به ترتیب از اصووول  19اعالمیه
جهانی قوق ب شر  ،1948ا صل  10کنوان سیون اروپايی قوق ب شر  ،1950ا صل 19
میثاق بین المللی قوق مدنی و سیاسی  1966ش ل گرفته است .از طرف ديگر اصل
 29ق برخورداری از
 15میثاق قوق اقتصووادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوووب  1966به
پیشرفتهای علمی اختصاص يافته است .با تلفیق اصل  19ياد شدو و اصل  15میثاق
اقتصادی ،می توان گفت آزادی بیان شامل آزادی جست و جو ،آزادی دريافت و آزادی
انت شار اطالعات علمی ا ست30.بنابراين در شراي پاندمی کُرونا ،آزادی بیان شامل ق
جست و جو ،انتشار و دريافت اطالعات علمی نیز می شود.
دغدغه حول پنج موضوع محوری:
گزار شگر ويژو م شخ صاً از اِعمال محدوديتهای بی شمار در طول بحران در پنج
زمینه ابراز نگرانی کردو است31.
.1حق دسترسي به اطالعاتي که دولتها در اختیار دارند.

2 . World Health Organization
6 (who), Managing Epidemics: Key Facts About
Major Deadly Diseases (Geneve , 2018) , p.34.
 . 27رؤيا معتمدنژاد ،تقريرات درسی ارائه شده در دورۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر ،درس آزادی بيان ،دانشکدۀ
حقوق و علوم سياسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،سال تحصيلی .1399-1398
 . 28از جمله توسط نهادهاي قضايي همانند ديوان اروپايي حقوق بشر ،يا توسط نهاد شبه قضايي مانند كميتة
حقوق بشر سازمان ملل و غيره ...
 . 29پاراگراف  1بند ب آن .
 . 30رجوع شود به گزارش ياد شدة گزارشگر ويژة آزادي بيان  ،2020ص .3
 . 31گزارش ياد شده ص .7
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دولتها ملزم هستند در زمان پاندمی اطالعاتی را که در دست دارند به شهروندان
بدهند .اين توجیه که ا تمال دارد با دادن اخبار و اطالعات جامعه در و شوووت فرو
برود و درنتیجه از افشا آن امتناع میشود  ،چارة کار نیست .ق دسترسی به اطالعات
در شوورايطی که سووالمت عمومی با بحران مواجه اسووت از ضووروريات بودو ،دولتی که
شهروندان را از ارائه اطالعات معتبر محروم می سازد خطر را متوجه جان و سالمت
آنها میکند (تنها در شراي ب سیار ا ستثنايی ندادن اطالعات موجه ا ست) .بنابراين
اطالع ر سانی صحیح از جانب دولتها نه تنها شراي را مهیا می سازد تا شهروندان
قادر شوند تصمیم گیریهای الزم در مورد سالمتی شان انجام دادو بل ه زمینه فراهم
می آيد تا بتوان بر عمل رد مقامات دولتی نظارت داشووت و اطمینان اصوول کرد در
راسووتای منافع مردم قدم بر می دارند .در اين میان نقش رسووانههای آزاد و مسووتقل
ائز اهمیت ب سیار ا ست ،از يک سو شهروندان را از اخبار و اطالعات دقیق مربوط به
بحران مطلع می سوووازند و از سووووی ديگر دغدغههای آنها را به مسووويولین انتقال
میدهند .به اين منظور گذشووته از اين که اطالعات مربوط به پاندمی بايد به صووورت
روزانه و م ستمر تو س م سيولین به مردم دادو شود ،روزنامه نگاران م ستقل نیز بايد
بتوانند سوالهای خود را از آنها مطرح کنند.
.2دسترسي به اینترنت:
گزار شگر ويژو جايگاو مهمی برای ق دسترسی به اينترنت قائل شدو تا جايی که
فراتر از اهمیت آن برای اطالع رسوووانی به مردم ،بر نقش آن در تضووومین ق یات
باز بودن اينترنت و امنیت آن از پیش شووورط های آزادی بیان بودو به
تأکید میکند32.
خ صوص که امروزو ا سا ساً به تو س ابزار ديجیتال ا ست که افراد اطالعات و اخبار را
جست و جو ،دريافت و يا منتشر می کنند .در نتیجه مبادرت به فیلتر و يا قطع کردن
اينترنت آن هم در شوووراي پاندمی از جمله توسووو کشوووورهايی نظیر هند ،اتیوپی،
نه تنها بر آزادی بیان بل ه بر
بنگالدش ،عراق ،میانمار ،کامرون ،چاد ،گامبی و توگو33
 . 32گزارش ياد شده  ،ص .9
 . 33همان  ،ص .9
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جان و سالمت انسانها آثار سو می گذارد .عالوو بر اين در چنین شرايطی افراد رفه
ای همانند پزشوو ان ،محققان و غیرو نیز از دسووترسووی به اينترنت و اطالعات روز در
عرصۀ سالمت محروم می شوند .ايجاد محدوديت برای دسترسی به اينترنت هنگامی
موضووع شو اف ديجیتال نیز خود
که وضوعیت اورژانسوی بودو غیرقابل قبول اسوت 34.
مانعی بر سر راو تحقق آزادی بیان و در نهايت ق برخورداری از سالمت است .فراهم
آوردن زير سوواختهای الزم و نیز تقويت پهنای باند بدون شووک موجبات دسووترسووی
همگان به اينترنت پر سرعت را میسر می سازد.
.3حمایت و ارتقا رسانههای مستقل
همانطور که گفته شد روزنامه نگاری نقش مهم در اطالع رسانی به مردم در زمانی
که سووالمت عمومی با بحران مواجه اسووت دارد .هر چقدر رسووانههای آزاد و مسووتقل
بدون مانع و سووانسووور مورد مايت بیشووتر قرار بگیرند ،شووراي برای مسووتقل کرد
شهروندان به گونه ای که بتوانند در فضای باز و کثرت گرا به اطالعات و اخبار و عقايد
دستر سی دا شته قادر شوند اقدامات صحیح برای فش سالمتی خود و ديگران انجام
دهند ،بهتر فراهم می آيند .گزار شگر ويژو تأکید ب سیار بر ضرورت مايت از روزنامه
نگاران کردو ،الزم می داند موانع متعددی که بر سر راو رفۀ آنان وجود دارد از میان
بردا شته شوند35.برخورداری از آزادی بیان و نیز ر سانههای آزاد ،م ستقل ،کثرت گرا و
متنوع ،سوونتی يا نوين ،راو را برای ايجاد جوامع همه شوومول ،صوولح آمیز و معرفتی،
دموکراتیک ،قانونمدار ،مت ش ل از شهروندان مطلع و همین طور م سيولین پا سخگو
هموار می سازد.
.4اخبار نادرست در عرصۀ سالمت عمومي

 . 34گزارش ياد شده ص .11
 . 35گزارشگر ويژه عالوه بر اين كه در اين زمينه به بعضي از قطعنامههاي شوراي حقوق بشر سازمان ملل استناد
كرده ،به موانع ياد شده نيز ميپردازد.
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تا قبل از آغاز اِپیدمی کُرونا اقدامات گوناگون در راسوووتای مبارزو با انتشوووار اخبار
نادرسوووت انجام گرفته بودند36.ال در عصووور پاندمی کوويد  19اين پديدو در ابعاد
ب سیارگ ستردو تری صورت پذيرفته به نوعی که دبیرکل سازمان بهدا شت جهانی طی
اعالم کرد «اخبار نادرسووت با سوورعت بیشووتر از اين
سووخنرانی در  15فوريه 37 2020
ويروس انتشوووار پیدا کردو و به همان اندازو خطرنا هسوووتند» .پديدو ای که اين
نام بردو ا ست .اين بار انت شار اخبار نادر ست می
سازمان از آن به عنوان «اَنفودمی»38
تواند آثار جبران ناپذيری برای جان و سووالمت انسووانها داشووته ضوورورت مقابله با آن
بیش از پیش ا ساس می شود .از طرفی ديگر هنوز جای سيوال است که ترجیحاًکدام
روش را بايد به اين منظور برگزيد .گزار شگر ويژو آزادی بیان از يک سو دولتها و از
سوووی ديگر شووب ههای اجتماعی و موتورهای جسووت و جو را مورد خطاب قرار دادو،
ويايو و م سيوولیتها درامر مقابله با اخبار ياد شدو را به عهدة آنها گذا شته ا ست39.
در مورد دولتها معتقد ا ست نه تنها می باي ست خود شان از انت شار اخبار نادر ست
امت ناع ورز ند40بل ه بايد تالش به خرج دادو عالوو بر اين که با شوووهرو ندان ارت باط
شووفاف و صووادقانه برقرار می کنند اخبار و اطالعات معتبر و قابل اعتماد در دسووترس
آنها قرار دهند ،از رسووانههای آزاد و مسووتقل مايت کردو و نیز در صوودد تصووحیح
اخبار نادر ستی که ا تمال می رود به سالمت عمومی آ سیب بر سانند با شند .البته
اقدامات محدود کنندو ای که در را ستای مقابله با اخبار نادر ست اتخاد می کنند بايد
با رعايت ضواب قوق ب شری انجام گرفته ،ضروری ،متنا سب و تابع کنترل با شند
(کنترل تو س پارلمان و يا نهادهای داخلی قوق ب شری)41.همچنین ت صريح شدو به
 . 36رجوع شود به اعالميه مشترك گزارشگران ويژه در عرصة آزادي بيان در سال  2017در مورد آزادي بيان
و اخبار نادرست و همين طور تجربة قانونگذاري در اين زمينه توسط كشورهاي روسيه ،فرانسه ،ايتاليا ،مالزي،
پاكستان ،انگلستان و غيره.
 . 37كنفرانس مونيخ در مورد امنيت.
3 . infodemie.
8
 . 39گزارش ياد شده ص .13
 . 40به مواردي اشاره مي كند كه گاه بعضي از دولتها خود مبادرت به انتشار چنين اخباري مي كنند( .همان
ص .)14

 . 41در اينجا گزارشگر ويژو به روشی که کمیسر قوق بشر شورای اروپا در اين خصوص ارائه کردو
استناد می کند(دورتر به فعالیتهای کمیسر شورای اروپا پرداخته شدو است).
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بهانۀ مبارزو با اخبار نادرست نبايد مانع کار روزنامه نگاران و رسانهها شد و يا اينترنت
را فیلتر و يا قطع کرد .در مورد شب ههای اجتماعی و موتورهای جست و جو به عنوان
بازيگران مهمی که نقش بسوووزا در تنظیم جريان اطالعات و اخبار بر روی اينترنت
داشته ،بیش از پیش ملزم شدو اند اقدامات الزم جهت مبارزو با پديدة ياد شدو انجام
دهند .در ع صر پاندمی ب سیاری از آنها در اين را ستا ا ستراتژیهايی تدار ديدو اند،
تالش کردواند اخبار موثق در مورد بیماری کُرونا به شووهروندان ارائه دهند .گزارشووگر
ويژو که به کرات طی گزارشهای خود بر ويايو قوق ب شری شب ههای اجتماعی و
موتورهای جسووت و جو تأکید کردو42،اين بار نیز از آنها خواسووته به منظور تضوومین
ق بر سالمتی و ق یات شهروندان ،تالش کافی ب نند (از جمله از طريق نظارت
مسووتمر بر محتوا ،ديالوگ با مسوويولین در عرصووۀ سووالمت و با شووهروندان ،تدار
سیاستهای شفاف تر و غیرو).
.5استفاده از ابزار نظارتي برای کنترل پاندمي
ي ی از راوهای نوينی که جهت کنترل بیماری کُرونا در سووطح جامعه پیش گرفته
شدو است  ،به کار گرفتن ابزار نظارتی توس دولتها و بخش خصوصی است .به اين
ترتیب دادوهای شخ صی افراد در مورد و ضعیت سالمتی شان گردآوری شدو همین
طور ام ان رديابی افرادی که با فرد بیمار ارتباط داشووته اند فراهم میگردد و غیرو ...
در راستای ا ترام به ضواب قوق بشری توصیه شدو است اين نظارت در چارچوب
خاصووی انجام بپذيرد ،از جمله اين که به موجب قانون (قانون دقیق و قابل دسووترس)
بودو تنها در شووراي ضووروری و با رعايت اصوول تناسووب به منظور رسوویدن به هدف
م شروع مورد نظر ( مايت از سالمت عمومی) انجام بگیرد ،مدت زمان در نظر گرفته
به اين منظور محدود و معین بودو ،همین طور قوق افراد همچون ق بر اطالعات،
ق بر زندگی خ صو صی و ق بر مايت از دادوهای شخ صی مورد نظر قرار گرفته

 . 42به گزارشهای گزارشگر در سا لهای اخير رجوع شود.
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رعايت شوند .گزار شگر ويژو به تجربۀ ک شور کرة جنوبی در اين زمینه ا شارو کردو که
قوق بشری عمل کردو است43.
در چارچوب ضواب
پ  :اتحادیۀ ارتباطات دور و برگزاری روز جهاني ارتباطات دور و جامعۀ
اطالعاتي در عصر پاندمي
اتحاديۀ ارتباطات دور نهاد تخصصی سازمان ملل در عرصۀ ت نولوژیهای اطالعات
و ارتباطات اسووت44 .با  150سووال قدمت ،به دنبال امضووا اولین کنوانسوویون تلگرافیک
بین المللی در پاري در  17مه  1865تأسووی شوود45.از اين روسووت که  17مه به
عنوان روز جهانی ارتباطات دور و جامعۀ اطالعاتی شووناخته شوودو ،بزرگداشووت آن از
 1969تا کنون فر صت را فراهم میآورد تا هر ساله پی شرفتهای به عمل آمدو و نیز
کاستیها درعرصۀ ت نولوژیها معرفی شوند.
برزگداشت  17مه  :تکنولوژیها و کووید 19
و اما  17مه  2020برگزاری اين روز جهانی مصوووادف بود با پاندمی کوويد  19به
اين ترتیب مو ضوع نقش ت نولوژیها از 5Gگرفته تا هوش م صنوعی در زمان بحران
نیز مطرح شد .دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش به منا سبت اين بزرگدا شت پیامی
با محوريت ت نولوژیها و کوويد  19ارسووال  ،طی آن از ت نولوژیهای نوين اطالعات
و ارتباطات به عنوان ابزار قوی که قادر ه ستند ب سیاری از م ش الت به وجود آمدو را
بر طرف کنند ياد کردو ،همچنین ابراز رضوووايت میکند از اين که در مدت زمانی که
افراد مجبور بودو اند در قرنطیه به سر ببرند ،به کمک ت نولوژیها توان سته اند ارتباط
خود را با خانوادوشان با مدرسه  ،دانشگاو  ،پزش ان و غیرو فش کنند.

 . 43گزارش ياد شده  ،ص .17
. International Telecommunication
4
Union (www.itu.int).
 . 45در ابتدا با عنوان اتحاديۀ تلگرافيک بين المللی تأسيس شد.

4
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اعالمیۀ مشترک اتحادیه ارتباطات دور و سازمان بهداشت جهاني در راستای
بهره برداری از تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات برای غلبه بر پاندمي
 20آوریل 2020
پاندمی کوويد  19اولین پاندمی در طول تاريخ اسوووت که طی آن ت نولوژی ها و
شب ههای اجتماعی در ابعاد گستردو مورد استفادو قرار گرفته شدو اند ،افراد میتوانند
به اين گونه به رغم فاصوولههای به وجود آمدو به امور زندگی شووان پرداخته و نیز به
ي ديگر متصوول باشووند .اتحاديه ارتباطات دور و سووازمان بهداشووت جهانی هم اری
قديمی دا شته ،اين بار نیز م صمم بودو ت نولوژیهای نوين همانند هوش م صنوعی و
big dataرا جهت کمک به شوووهروندان (از طريق در دسوووترس قراردادن اطالعات
ضروری در عرصۀ سالمت)46و نیز کنترل بیماری کرونا ويروس به کار بگیرند.
موضوع روز جهاني ارتباطات دور و جامعۀ اطالعاتي: Connect 2030« :
تکنولوژیهای نوین اطالعات و ارتباطات در خدمت اهداف توسعۀ پایدار»
با انتخاب موضوووع فوق برای بزرگداشووت روز  17مه  2020اتحاديه ارتباطات دور
بار ديگر ارادو اش برای متصوول کردن تمام شووهروندان در سووطح جهان به اينترنت را
بیان  ،برلزوم به کارگرفتن ت نولوژیها در راسوووتای تحقق  17هدف برنامۀ توسوووعۀ
پا يدار سووواز مان م لل تأک ید دو بارو کرد47.بر نا مه «  » Connect 2030که طی
کنفران تام االختیار اتحاديه در  2018در دُبی به تصووويب رسووید به تعريو ديدگاو
جهانی مشوووترکی در راسوووتای کاسوووتن از شووو اف ديجیتال و نیز بهرو بردن از
ت نولوژیهای اطالعات و ارتباطات در خدمت اهداف توسووعه  2030پرداخته اسووت48 .
در الی که تنها  10سوووال تا موعد  2030باقی ماندو ،دو سوووالی که توسووو آقای

 . 46از جمله از طريق فرستادن پيام های بهداشتی بر روی موبايل..
 . 47قبالً به اهداف توسعۀ پايدار اشاره شده است.
 . 48قطعنامۀ  /200دُبی .2018
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گوترش دبیرکل سووازمان ملل «دهۀ عمل»49نام گرفت ،پاندمی کوويد  19موجب شوود
تا نقش مهم ت نولوژیها در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی بیشتر از همیشه نمايان شود.
ت  :کمیسیون پهنای باند در خدمت توسعۀ پایدار و پاندمي کووید 19
اين کمیسیون که در سال  2010توس اتحاديه ارتباطات دور و يونس و تأسی
شوود کشووورها را تشووويق میکند به پهنای باند دسووترسووی بهتر پیدا کردو با سوورعت
بیشتری موفق شوند اهداف توسعه پايدار  2030را محقق سازند .اين نهاد طی گزارش
سالیانه و ضعیت پهنای باند را در جهان مورد برر سی قرار دادو به ضعوهای موجود
گزارش  2019اين
پرداخته توصووویههايی جهت برطرف سووواختن آنها ارائه میدهد50.
کمیسیون ياد شدو اکی از آن است که تنها  53درصد از جمعیت جهان به اينترنت
د ستر سی دا شته در الی که میلیاردها ان سان هنوز به آن مت صل ن شدو اند .از طرفی
ديگر آن دسته نیز که به اينترنت وصل هستند به دلیلی پهنای باند ناکافی با مش الت
عديدو مواجه ه ستند ،قیمتهای گزاف برای ات صال نیز از ديگر موانع ب شمار میروند.
و اما در ع صر پاندمی جايگاو و اهمیت زير ساختهای پهنای باند بیش از پیش مورد
توجه قرار گرفته ،چرا که شوووراي را فراهم میآورند بتوان زندگی افراد بیشوووتری را
نجات داد از جمله از طريق اطالع رسانیهای به موقع و همین طور خدمات با کیفیت
بهتری در عرصۀ آموزش مجازی ،تجارت ال ترونی ی و غیرو به شهروندان ارائه داد .به
همین منظور طی يک گردهمايی اضطراری مجازی در  3آوريل  ،2020کمیسیون ياد
شدو برنامۀ عملی در مورد بحران کوويد  19ارائه داد که شامل توصیههايی در راستای
در اين برنامه که ول سه
بهبود هر چه بهتر و سريع تر و ضعیت پديد آمدو ا ست51 .
محور اصلی تدوين شدو  :اتصال قوی امن و مطمين ،دسترسی سهل و ارزان ،استفادو
امن از خدمات برخ در راسوووتای ايجاد جوامع آگاو و مطلع و آموزش ديدو ،خطاب
 20 . 49ژانويه .2020
5
.
Broadband
Commission
0
for
Sustainable
Development
(www.broadbandcommission.org).
5 . Covid-19 Crisis Broadband
1 Commission Agenda for Action for Faster and
Better Recovery.
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کمیسیون به شرکتهای خصوصی ،دولتها و رگوالتورها ،سازمان ملل ،نهادهای مالی
بین المللی ،دانشگاوها ،سازمانهای غیردولتی ،جامعۀ مدنی و غیرو است .هدف عنوان
شدو ا ستفادة بهینه از پتان سیل پهنای باند جهت فائق آمدن بر م سائل به وجودآمدو
بعد از بحران بودو که اين مهم منوط به تقويت هم اری میان بازيگران ياد شدو است.
ث  :حمایت دیگر نهادها از جریان آزاد اطالعات در شرایط بحران پاندمي
در اين جا به تعداد ديگری از اعالمیهها و بیانیههايی که به منظور مايت هر چه
قوی تر از قوق بشر ،آزادی بیان و عناصر آن در اوضاع بحران کوويد  19صادر شدو
اند اشارو میشود:
 .1اعالمیۀ کمیسر عالی سازمان ملل در عرصۀ قوق بشر  6مارس  2020که طی
آن بر ضرورت ا ترام به کرامت انسانی و قوق بشر در طول مدت زمان بحران
پاندمی تأکید به عمل آمدو است.
 .2اعالمیۀ مشتر سه گزارشگر ويژو آزادی بیان سازمان ملل ،سازمان امنیت و
هم اری اروپا و کمیسیون قوق بشر سازمان دولتهای آمري ايی  19مارس
«( 2020دولتها بايد از دسترسی به اطالعات و جريان آزاد اطالعات طی پاندمی
مايت کنند»)52.
 .3اعالمیۀ مشتر چندين گزارشگر ويژة سازمان ملل در عرصۀ قوق بشر  16مارس
«( 2020دولتها نبايد از اقدامات اورژانسی اتخاد شدو سو استفادو کردو  ،قوق
بشر را نقا کنند»)53
 .4اعالمیۀ مشتر گرووهای دوستداران امنیت روزنامه نگاران (چهار گروو نیويور
 ،ژنو ،وين و پاري ) در مورد امنیت روزنامه نگاران و دسترسی به اطالعات طی
بحران کوويد  15 ،19آوريل 54 .2020

 . 52به ترتيب آقايان ديويدکی ،هارلم دزير و اديسيون النزا.
 . 53از جمله و به ترتيب گزارشگران در عرصۀ آزادی بيان ،حق بر سالمت ،وضعيت مدافعين حقوق بشر ،حق
برخورداری از مسکن مناسب و غيره.
5 . Les Groupes des Amis de la
4 Securite des Journalistes.
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اعالمیۀ مشتر ائتالف برای آزادی برخ متش ل از  31کشور در مورد «کوويد
 19و آزادی بر روی اينترنت»  26مه 55 . 2020
اعالمیۀ مشتر ائتالف برای چند جانبهگری  20آوريل ( 2020در مورد اوضاع
بحران مربوط به کوويد 56)19
اعالمیۀ اتحاديه اروپايی راديو تلويزيون  3آوريل  2020که طی آن بر نقش آزادی
بیان  ،آزادی رسانهها ،جريان آزاد اطالعات و اخبار و به ويژو جايگاو راديو تلويزيون
خدمت عمومی در مدت زمان بحران کوويد  19تأکید شدو است 57 .
اعالمیۀ کمیسیون قوق بشر سازمان دولتهای امري ايی58به همراو گزارشگر
ويژة آزادی بیان اين سازمان که طی آن از موارد نقا آزادی بیان طی پاندمی
کوويد  19ابراز نگرانی شدو ،از دولتها ی عضو سازمان دعوت به عمل آمدو از
آزادی ياد شدو مايت کنند 18 ،آوريل .2020
اعالمیۀ سازمان غیردولتی عفو بین الملل  12مارس  2020در مورد «اقدامات
اتخاد شدو برای مقابله با کوويد  19و ويايو دولتها در عرصۀ قوق بشری»
بخشی را به دسترسی به اطالعات ،شفافیت و سانسور اختصاص دادو است59 .

 .2تأکید سازمانهای منطقهای بر ضرورت تضمین آزادی فعالیتهای رسانهای
و روزنامه نگاری طي مدت زمان بحران :شورای اروپا:

60

اين سازمان منطقهای دارای  47دولت ع ضو که ا سا ساً اهداف قوق ب شری را
پیش میبرد ،از سوووال ها قبل دغدغۀ فش آزادی بیان را در زمان بحران داشوووته
است61.ال در عصر بحران کُرونا نیز بر اين مهم اصرار کردو است.
5 .La Coalition Pour la Liberte5 En Ligne .
5 . L Alliance Pour Le Multilateralisme.
6
5 .L Union Europeenne de Radio
7 Television.
5 . Inter- American Commission
8 on Human Rights.
5 . Amnesty International. 9
6 www.coe.int
0
 . 61رجوع شود به خط مشیهای کميتۀ وزرا شورای اروپا در مورد «حمايت از آزادی بيان و اطالعات در زمان
بحران» مصوب  26سپتامبر .2007
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کمیسر حقوق بشر شورا خانم میجا توویچ

طی اعالمیهای62اهمیت کار روزنامه نگاران و ر سانه گران در زمانی که سالمت در
بحران است را خاطرنشان ساخته ،اضافه میکند که بايد از آنها مايت به عمل آورد
نه اين که مانع کارشان شد.
آزادی مطبوعات  ،آزادی رسووانه همین طور دسووترسووی به اينترنت نبايد به بهانه
مبارزو با پديدة اخبار نادرسووت مختل گردند .اقدامات اتخاد شوودو توس و دولتها به
منظور مبارزو با اخبار نادر ست در زمان بحران  ،میباي ست ضروری ،متنا سب و تحت
کنترل مسووتمر قرار بگیرد (از جمله کنترل توسوو پارلمانها و يا نهاهای ملی قوق
بشوووری)63.همچنین به مناسوووبت سوووالروز جهانی آزادی مطبوعات ،طی اعالمیهای64
کمیسر ياد شدو از روزنامه نگاری آزاد و با کیفیت به عنوان عنصر مهم دموکراسی ياد
کردو ،از نقش و ز مات روزنامه نگاران و ر سانه گران که چه در شراي عادی چه در
شراي بحران در خدمت منافع عمومی بودو  ،اطالعات معتبر به شهروندان ارائه دادو
در پی دفاع از واقعیت و عدالت هسووتند .روزنامه نگارانی که از اوقات و زندگی شووان
مايه گذا شته و از جمله موارد سو ا ستفادو از قدرت ،ف ساد  ،جرم و يا بی عدالتیها را
افشوووا میکنند65.آزادی مطبوعات که در قوانین اسووواسوووی و معاهدات بین المللی نیز
پیش بینی شدو از اهمیت ب سزايی برخوردار بودو و نیاز ه ست از امنیت ،ا ستقالل و
تأمین مالی روزنامه نگاران مايت قوی تری به عمل آيد .با وجود اين که در دهۀ
اخیر ف ضای ر سانهای با چالشهای ب سار روبرو بودو و ت ثر ر سانهای با تهديد مواجه
ا ست ،اماکماکان روزنامه نگاری از جايگاو مهم برخوردار بودو ،نقش « یاتی»66دا شته،
دارد و خواهد داشت67.
-

رئیس کمیتۀ وزرا شورای اروپا اقای دیوید زالکالیاني

 . 62اعالميۀ  3آوريل  2020که باالتر به آن اشاره شد .
 . 63همان .
« . 64حمايت از مطبوعات آزاد ،مستقل و مطمئن»  30آوريل .2020
 . 65همان .
6 . C Etait, Reste et Continuera
6 D Etre Vital.
 . 67همان .
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نیز به مناسووبت روز جهانی آزادی مطبوعات اعالمیهای صووادر و طی آن از آزادی
بیان ،مطبوعات آزاد و جريان آزاد طاالعات معتبر به عنوان عناصووور مهم يک جامعه
68فاهیم و ارزش هايی که در عصووور بحران پا ندم یک
دموکرات یک واقعی ياد کرد .م
جهانی ا ضر تی م صداق بی شتری پیدا کردو اند .امروز بی شتر از هر وقت مردم بايد
بتوانند به اطالعات دقیق و معتبر د ستر سی دا شته با شند ،در نتیجه ضروری ا ست
رسوووانه ها بتوانند اطالعات الزم را آزادانه گردآوری کردو و منتشووور کنند .در آخر از
رسووانهها که در طول بحران در خ اول بودو و به اطالع رسووانی پرداخته اند قدردانی
کردو و در مقابل از دولت های عضوووو شوووورای اروپا دعوت به عمل آورد اصووول 10
کنوانسوویون اروپايی قوق بشوور  1950در مورد مايت از آزادی بیان ،رويه قضووايی
ديوان اروپايی قوق بشر در عرصه آزادی رسانهها و نیز خ مشیهای ياد شدو سال
 2007در مورد مايت از آزادی بیان و اطالعات در زمان بحران را رعايت کنند69.
-

کمیتۀ متخصصین شورای اروپا در عرصۀ «فضای رسانهای و اصالحات»

که نهاد فرعی کمیتۀ راهبری شورا در زمینۀ رسانهها و جامعۀ اطالعاتی بودو تازو
نیز هسووت ،اعالمیهای در مورد آزادی بیان در زمان بحران کُرونا صووادر کرد70.
تأسوی
طی آن از دولتهای ع ضو خوا سته شدو در شرايطی که شهروندان در نگرانی به سر
بردو سالمت عمومی در وضعیت اضطراری قرار دارد ،نقش مهم رسانههای مستقل را
به رسمیت شناخته آزادی آنها را محدود نسازند.
-

و اما به موجب سند یاد شده  7آوریل  2020مصوب شورای اروپا در مورد
« احترام به دموکراسي ،دولت قانونمند و حقوق بشر در چارچوب بحران
سالمت کووید » 19

به دولتهای عضووو رهنمودهايی دادو ش ودو تا در چارچوب بحران سووالمت کُرونا
قادر با شند دموکرا سی ،قانومندی و قوق ب شر را رعايت کنند .بخ شی از آن به لزوم
رعايت آزادی بیان و اطالعات و آزادی مطبوعات و دسوووترسوووی به اطالعات دولتی
 . 68اعالميه صادر شده در  30آوريل 2020
 . 69همان .
 . 70مارس . 2020
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 71موجب توصوویههای به عمل آمدو به نقش مهم رسووانهها و
اختصوواص يافته اسووت .به
روزنامه نگاران رفهای در پوشووش اخبار و اطالعات روز پاندمی به طور دقیق و موثق
اشووارو شوودو و اين که ضوورورت دارد اين اطالع رسووانی در چارچوب ا ترام به قواعد
بودو
رفهای و اخالقی صووورت گرفته ،در راسووتای تحقق «روزنامه نگاری مسوويول»72
از انت شار اخبار تأيید ن شدو و يا سطحی اجتناب شود .از طرفی ديگر د ستر سی مردم
به اطالعات رسوومی و دولتی بايد داکثری بودو هر نوع محدوديت در اين زمینه بايد
اما ن ته جالب توجه ديگری در اين سووند آمدو و آن
اسووتثنايی و متناسووب باشوود73 .
اين اسووت که ارتباطات و اطالع رسووانیها توسوو مقامات دولتی نبايد تبديل به تنها
کانال و منبع اطالع رسوووانی در مورد بحران کُرونا گردد .اين موضووووع عمالً منجر به
سووانسووور شوودو به طوری که نیازها و دغدغههای مشووروع مردم بدون پاسووخ میماند.
روزنامه نگاران ،رسانهها  ،متخصصین در امر بهداشت و سالمت ،عناصر جامعۀ مدنی و
اصوالً عموم مردم بايد بتوانند نه تنها مقامات دولتی را مورد انتقاد قرار دادو بل ه نحوة
ادارة اين بحران را توس آنها مورد بررسی قرار دهند .محدود ساختن پوشش بعضی
موضوعات ،توقیو رسانهها يا مسدود کردن ق دسترسی به سايتها و پالتفورمهای
برخ تنها در شراي ب سیار ا ستثنائی قابل توجیه ا ست .همین طور بحران به وجود
 74مخالفین سیا سی با شد.
آمدو نبايد بهانهای برای ساکت کردن اف شاگران اطالعات يا
هم اری دولتها با شب ههای اجتماعی و با ر سانهها در و ضعیت بحران نیز سودمند
بودو میتواند درارتقا کیفیت و اعتبار اخبار و اطالعات نقش داشووته باشوود .در نهايت
برای مبارزو با پديدة اخبار نادرسووت ،دولتها میتوانند عالوو بر مجازاتهای پَسووینی
کمپینهای اطالع رسانی تدار ببینند.
نتیجه گیری:
 . 71رجوع شود به صفحۀ  7اين سند .
7 . Un Journalisme Responsable.
2
. 73رجوع شود به کنوانسيون شورای اروپا در عرصۀ دسترسی مردم به اسناد دولتی مصوب سال . 2009
 . 74در مورد حمايت از افشاگران اطالعات از جمله رجوع شود به توصيه نامه کميتۀ وزرا شورای اروپا
مصوب سال . 2014
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همان طور که گفته شووود در شووورايطی که به دنبال پاندمی کوويد  19سوووالمت
عمومی با بحران مواجه بودو ضوورورت داشووته دولتها اقدامات الزم برای مقابله با اين
پديدو انجام دهند ،جامعۀ بین المللی بر لزوم ا ترام به ضوووواب قوق بشووور ،دوات
قانونمند و دموکرا سی در چنین و ضعیتی تأکید دا شته ا ست .در اين میان به ويژو بر
اهمیت آزادی بیان و عناصر آن که جز قوق بنیادی بشر به شمار میرود تأکید کردو
است .عناصر ياد شدو که به ترتیب آزادی انتشار ،آزادی دريافت و آزادی جست و جو
بودو در صورتی محقق میگردند که ف ضای منا سب برای ر سانههای م ستقل آزاد و
کثرت گرا ،آزادی اينترنت ،امنیت و آزادی روزنامه نگاران ،به دور از سوووانسوووور مهیا
با شد .ت 75ثر از عنا صر جدا ن شدنی دموکرا سی و قانونمداری به شمار رفته تا جايی که
گفته میشوووود رسوووانههای کثرت گرا  ،مسوووتقل و معتبر تضووومین کنندو و نگهبان
دموکراسی و دولت قانونمند هستند76 .
هر چقدر فضای رسانهای بازتر باشد ،جريان آزاد اطالعات بدون مانع محقق گردد،
میان ر سانه گران رقابت ايجاد شدو آن د سته که دغدغۀ اطالع ر سانی دقیق شفاف
م ستقل و با کیفیت را دا شته مورد ا ستقبال بی شتر قرار گرفته نیاز شهروندان که به
دنبال اخبار و اطالعات صحیح و موثق در دوران بحران هستند را بهتر تأمین میکنند.
77به همین دلیل اسووت گفته میشووود «اعتماد عمومی جدا ناپذير از سووالمت عمومی
 78همچنین از اين رو ا ست همان طور که باالتر گفته شد يون س و مو ضوع زير
ا ست» و
را برای روز جهانی د ستر سی به اطالعات  28سپتامبر  2020برگزيد « :د ستر سی به
اطالعات  :نجات جانها ،ايجاد اعتماد ،دادن امید» .در چنین ف ضای ر سانهای آزاد که
 . 75رؤيا معتمدنژاد  «،ضرورت تضمينی تکثر رسانه ای در عصر ديجيتال» ،فصلنامۀ علوم خبری ،پاييز ،1397
شمارۀ .27
 . 76قطعنامه پارلمان اروپا  3مه  2018در مورد تکثر و آزادی رسانه ها در اتحاديه اروپا .
 . 77رجوع شود به تحقيق موضوعی ياد شدۀ يونسکو «روزنامه نگاری ،آزادی مطبوعات و کوويد  »19بهار
 ،2020که طی آن اشاره شده به اين که در بحبوحۀ بحران کوويد  19روزنامه های آزاد و مستقل بهتر از شبکه
های اجتماعی عمل کرده با ارائه اخبار و اطالعات معتبر موفق شده بودند اعتماد مردم را جلب کنند (فصل 3
تحقيق) .
. 78رجوع شود به اعالميۀ ياد شده در مورد امنيت روزنامه نگاران و دسترسی به اطالعات صادر شده توسط گروه
های دوستداران امنيت روزنامه نگاران 15 ،آوريل 2020
) (La Sante Publique est Indissociable de La Confiance du Public
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دولت نیز اطالعات مربوط به وضووعیت سووالمت عمومی را در دسووترس روزنامه نگاران
قرار میدهد  ،شفافیت ايجاد ،اعتماد الزم جلب شدو از اقدامات و تو صیههای دولت
جهت مقابله با انتشووار ويروس از جمله ضوورورت رعايت فاصوولههای اجتماعی و غیرو،
پیروی بهتری ان جام میگیرد .در ن ها يت ويی فۀ فراهم آوردن شوووراي مطلوب برای
ش ل گیری فضای رسانهای – ديجیتال کثرت گرا به عهدة دولتهاست79 .
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