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حوزه : انتخاباتگروه : سیاسی

تاریخ : ۸۲/۰۵/۱۷ - ۱۴:۵۲شماره : ۸۲۰۵۱۶۰۰۲۱

محسني اژه اي :

در قانون مطبوعات حقوق
مطبوعات، مردم و حاكميت

لحاظ شده است
خبرگزاري فارس: نماينده قوه قضائيه در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: اين قانون نسبت به قوانين قبل از
جامعيت بيشتري برخوردار است و هم حقوق مطبوعات را رعايت كرده است هم حقوق مردم را و هم حقوق

حاكميت را.

محسني اژه اي نماينده قوه قضائيه در هيات نظارت بر مطبوعات در گفت و گو با خبرگزاري فارس،  گفت:
مطبوعات و نشريات از جهات گوناگون حائز اهميت اند. مطبوعات هم مي توانند باعث رشد و تعالي جامعه و

فرهنگ عمومي شوند و هم مي توانند اگر دراختيار افراد ناصالح قرار بگيرند به همان اندازه ضرر داشته باشند .
براين اساس، هم قانون اساسي و هم قوانين عادي به مطبوعات توجه ويژه دارد. قانون اساسي ما به گونه اي

تنظيم شده كه نه صاحب قدرت بتواند مطبوعات را در محدوديت و تنگنا قرار دهد و آزادي بيان و نشر را محدود
كند و نه افراد خائن و خالفكار و بي توجه بتوانند از اين رسانه سوء  استفاده كنند. محسني اژه اي كه به مناسبت

روز خبرنگار دراين گفت و گو شركت كرده بود در پاسخ به سئوالي در باره شرايطي كه باعث توقيف تعدادي از
مطبوعات در سال 77 شد گفت: در اواسط سال 77 فضاي حاكم بر مطبوعات شرايطي را پيش آورد كه بسياري

از دلسوزان جامعه و مسئولين در قواي مقننه، مجريه و قضائيه ، به اين نتيجه رسيدند كه در مطبوعات در
بسياري مواقع منافع و مصالح نظام زيرپا گذاشته مي شود و برخالف امنيت ملي حركت مي شود. ادبياتي كه در

مطبوعات و نشريات وجود داشت هيچ همخواني با ارزش هاي اسالم، نظام و فرهنگ ديني جامعه ما نداشت و
حتي در تعدادي از نشريات قانون هم به وضوح زير پا گذاشته مي شد. وي تصريح كرد: يكسال و نيم رايزني شد
و افراد مختلف در سطوح مختلف نظام تالش كردند راهي پيدا شود كه هم جلو افراد متخلف گرفته شود و هم

مطبوعات محدود نشوند و نه تنها تعطيل نشوند بلكه هرچه مي  توانند تكثير پيدا كنند. رئيس دادگاه ويژه
روحانيت افزود: در قوه قضائيه خيلي تالش كرديم بدون توقيف روزنامه ها ، آنها را متقاعد كنيم به قانون عمل

كنند. خود آقاي خاتمي هم در اين خصوص اقداماتي انجام دادند. ايشان افرادي از نمايندگان مجلس و دولت را
موظف كردند تا وضعيت مطبوعات را بررسي كنند. در قوه مقننه هم تالش هايي شد اما از هيچكدام نتيجه گرفته
نشد. وي افزود:جمع بندي مجموع رايزني ها و مشورت ها با آقايان در قواي مقننه و مجريه به اين نتيجه ختم

شد كه اول وزارت ارشاد فعالتر وارد قضيه شود، ثانيا قانون مطبوعات اصالح شود و قانون جامع تري نوشته
شود و ثالثا هيات نظارت عالوه بر احراز صالحيت وظيفه نظارت دقيق بر فعاليت مطبوعات را هم انجام دهد.

محسني اژه اي خاطرنشان كرد: پس از يكسال و نيم تالش و رايزني و طي نمودن همه راه ها ، نتيجه اي نگرفتيم
و آنهايي هم كه با تعطيلي مطبوعات مخالف بودند،  فضاي حاكم بر مطبوعات را نمي پسنديدند و آنها هم همان
انتقادهاي ما را داشتند ولي راه حلي ارائه نمي كردند. محسني اژه اي نظر خود را در باره قانون فعلي مطبوعات و
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مقايسه آن با ديگر قوانين مطبوعات گفت: در طول مسئولتيم با اين قانون و اهالي مطبوعات زياد كار كرده ام.
من اين قانون را نسبت به قانون قبل از انقالب و قانون مصوب شوراي انقالب و قانون سال 64 ،  داراي
جامعيت بيشتر و كارآمدتر مي دانم. جامعيت اين است كه با توجه به دو دهه تجربه در كشور،  هم حقوق

مطبوعات و هم حقوق مردم و هم حقوق حاكميت در آن لحاظ شده است. وي افزود: هيات منصفه،  هيات
نظارت و معاونت مطبوعاتي در هيچ دوره اي مثل دوره اخير فعال نبوده اند . در هيچ دوره از ادوار هيات نظارت

اين مقدار مجوز صادر نشده است و نظارت از همه ادوار گذشته بهتر بوده است. با همين قانون ، بيشترين
جلسات با هيات منصفه تشكيل شده است و با همين قانون حقوق بسياري از مطبوعات تامين شده است.

محسني اژه اي، تغيير تعداد تركيب هيات منصفه را در كيفيت عملكرد هيات مثبت ارزيابي كرد. محسني اژه اي با
بررسي قانون فعلي مطبوعات تصريح كرد: در اين قانون دفاع از حقوق مردم كه بدليل ابهامات قانون قبلي با
مشكالتي مواجه بود بهتر انجام مي شود و حقوق پرسنل مطبوعات نيز پيش بيني شده است. محسني اژه اي با

انتقاد از سوء استفاده برخي صاحبان نفوذ و قدرت سياسي از مطبوعات گفت: يكي از مواردي كه در دوره اخير
بر آن تاكيد شده، اعمال ماده 16 است چرا كه در گذشته برخي افراد به هر دليل تقاضاي مجوز نشريه مي كردند

ولي پس از اخذ مجوز منتشر نمي كردند. وي افزود: همچنين با انتشار نامنظم برخي نشريات در اين دوره
برخورد مي شود. محسني اژه اي همچنين از صدور مجوز انتشار نشريه خارج از نوبت توسط هيات نظارت براي
صاحبان مناصب سياسي و واگذاري آنها به غيرانتقاد كرد. وي افزود :در شرايطي كه برخي متقاضيان سالها در

انتظار صدور مجوز مي مانند دادن امتياز به برخي صاحب منصبان هيچ توجيهي ندارد ولي متاسفانه هيات
نظارت به اين مساله توجه نميكند. خاطرنشان مي شود، متن تفصيلي گفت و گوي نماينده قوه قضائيه در هيات

نظارت بر مطبوعات با خبرگزاري فارس در روزهاي آينده منتشر خواهد شد. انتهاي پيام/


