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   ۷۸.۸۲..۸۲۷       جلیل غنی هروی

 آزادی بیان و فکر
 

این عنوان به خصوص پس از سقوط دادن حکومت طالبی و رویکار شدن نظام جدید سیاسی در  افغانستان در 
آزادی بیان و فکر یکی از  .سر زبانهاست ،با برداشت های متفاوت از آن بیشتر از هر وقت دیگر 2001سال 

و  چاپ نمودمدر امریکا « نالیزم دوست یا دشمن مردمژور»نگارشی است که اخیرا با عنوان فصول برجسته 
هموطنان عزیز قرار خواهد  به دسترس و تکمیلکار است که بزودی در افغانستان  نیز زیر این اثر چاپ دوم
که « ان آنالینآریانا افغانست» مشی نشراتی جدید ویبسایت بود برگیزهء نوشتن این مطلب نظری نگرفت. ا

گر چه در سایر ویبسایت ها نیز درج این اصل دیده می  .کید گردیده استدران بر پیروی و رعایت این اصل تٔا
 شود.

یکی از حقوق  آغاز یافت و اکنون میالدی در سده های هفدهم و هجدهم« آزادی بیان و فکر»اصل تاکید بر
مترقی و حتی باورهای عقیدتی مختلف، این حق برسمیت همه قوانین اک نا پذیر بشری خوانده شده و درانفک

شناخته شده است. اما این حق مسلم انسان، راه طوالنی را پیموده تا در جهان مترقی و پیشرفته قوام یافته و 
همین مقررات و قوانین، با مشکالتی درحتی تا همین اکنون هم با وصف همه تضمین ها و پیشرفت ها و 

 وامع عقب مانده و استبدادی و یا تک حزبی، مواجه است.جوامع، بگذریم از ج
حق آزادی  بیان که آزادی عقیده نیز مترادف با آن تذکر داده می شود، در بسیاری باور های عقیدتی نیز  به 

 : می فر مایدسوره بقره   652آن اشاره شده است. پروردگار عالمیان درآیه 
پیدا شد  راست راهی از کج یست  در دین اجباری ن»  یعنی« فی اٌلدین قد تبیٌن الُرشُد من الغی ال اکراه  »

درین آیۀ مبارکه به وضاحت دیده می شود که پروردگار عالمیان راه درست و نا درست را به  1«.راهی
 است.  ده بشریت نشان دا

هدف هر نظام مردم ساالر یا دموکراتیک، تضمین آزادی های فردی به منظورتأمین عدالت اجتماعی است و 
 هر نظامی که فاقد چنین هدفی باشد نمی توان آنرا یک نظام دموکراتیک خواند. 

م سوابق شناخت حق آزادی بیان و عقیده و تضمین این حقوق به قرن هفده و هجده میالدی برمی گردد. مفهو
در سند "آزادی بیان در پارلمان" و  1860آزادی بیان برای اولین باردرالیحهءحقوق مدنی انگلستان در سال 

، و  )8491دیوید سمیت، تاریخ آزادی بیان و روزنامهء گاردین برتانیه   (سند "حقوق مدنی اتباع  وباشندگان
دی بیان را حق انفکاک نا پذیر انسان مسجل شد و بطور اخص آزا 1860در جریان انقالب فرانسه در سال  

 تایید کرد. این اعالمیه، آزادی بیان و عقیده را در مادهء یازدهم چنین قید می کند:  
" مفاهمه و مکالمهء آزاد مفکوره ها و نظریات یکی از با ارزشترین حقوق انسان است. هر تبعه می تواند بر 

ماید ولی باید مسؤول سوء استفاده از این آزادی، آن طوریکه مبنای آن آزادانه سخن بزند، بنویسد، و چاپ ن
  " 2درقوانین تعریف وتصریح  میگردد،  باشد

به تصویب رسید، که همچنان  8491دهم دسمبر  آزادی بیان درمادهء نزدهم اعالمیهء جهانی حقوق بشر که در
 م می کند: در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  نیز تضمین گردیده، چنین حک

" هرکس حق ابراز آزادانهء نظریات و عقاید را بدون مداخله دارد، و بنا برآن هرکس حق آزادی بیان را دارد 
این حق شامل آزادی جست و جو، دریافت و نشر هر نوع اطالعات و نظریات بدون در نظر داشت مرزها، 

انهء دیگری می باشد. تعمیل این حقوق شفاهی، تحریری و یا چاپی، بشکل آرت )هنر( ویا از طریق هر رس
مستلزم وجایب و مسؤولیت های خاص است و بنا بران در مواقع ضرورت معروض به برخی محدودیت ها 
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برای احترام به اعتبارحقوق دیگران و یا حفاظت امنیت ملی و یا نظم عامه و یا صحت عامه و یا روحیهء 
 "3عامه خواهد بود

آزادی عقیده در عموم میثاق ها و تعریف های بین المللی مترادف با آزادی بیان آمده است ولی دیده می شود که 
آزادی بیان شاید در بعضی از نظام های حقوقی متکی برمذهب، ودربعضی نظام های حقوقی الئیک یا غیر 

داوت و کینه ورزی نژادی و مذهبی که اهانت به مذهب تشخیص گردد، محدود ساخته شود مثل مقررهء "ع
 در برتانیه تصویب شد.   6002مذهبی" که در سال 

در مادهء نزدهم میثاق  .منطقوی به رسمیت شناخته شده استامروز آزادی بیان و عقیده در قوانین بین المللی و 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادهء دهم میثاق اروپائی درمورد حقوق بشر، مادهء سیزدهم میثاق امریکا 

 در مورد حقوق بشر و مادهء نهم منشور افریقا در مورد حقوق مردم  و انسان ها تثبیت گردیده است. 
حدود و  ع آزد و پیشرفته وضع و نافذ است مطلق نبوده ودر جوامکه آزادی بیان و فکر مثل تمام آزادی های 

م که  8422معیین ومشخص گردیده است. کنوانسیون یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  آنثغور
خود در بارهء "آزادی بیان" چنین  84 افغانستان به آن ملحق گردیده و مکلف به رعایت آن می باشد، در مادهء 

 مشعر است:
 هیچ کس را نمی توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و مؤاخذه قرار داد. -8 »
هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعهء اطالعات و افکار، از هر  – 6

قبیل، بی توجه به سرحدات، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیلهء 
 ری به انتخاب خود باشد.دیگ

این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع  6اِعمال حقوق مذکور در بند  – 3
  گردیده است.عیینی گردد که در قانون تصریح محدودیت های م

ندان نمی تواند که قوانین موضوعهء شان مناقض حقوق بنیادی شهرو صراحت داده شدهها تقریباً در تمام میثاق 
  4«وضع گردد.

در حالیکه آزادی بیان یک عامل کلیدی در انتشار اطالعات در زمان معاصر است و می تواند یک عامل 
باالقوهء سیاسی هم باشد، نظام های استبدادی سیاسی و مذهبی هر دو سعی دارند از تعمیل این حق توسط اتباع 

درعین زمان آزادی بیان به شکل لجام گسیختهء آن می تواند بر شان به هر نحو ممکنه جلوگیری نمایند ولی 
 آزادی دیگران اثر منفی داشته باشد.

در ایاالت متحده  امریکا بنیان گذاران این کشور  اجازهء داشتن رادیو و تلویزیون ورسانه های همگانی را به 
و تمام وسایط  قرار خواهد داد، نداده اند تاثیربه دلیل اینکه افکار عامه را تحت  ،دولت در داخل ایاالت متحده

دولتی است. ایاالت متحده رادیوی صدای امریکا و رادیوی آزادی/ اروپای آزاد را که سانه های همگانی غیرر
تنها برای خارج از این کشور نشرات دارند، تمویل می نماید. این رادیو ها که حاال بر نامه های تلویزونی هم 

 .نشرات ندارندل امریکا حق بعضا دارند، در داخ
ل نویسندهء اعالمیهء استقال (و1809-1801) رئیس جمهورامریکا سومین (Thomas Jefferson)تامس جفرسن 

اگر از من خواسته شود که آیا ما حکومت بدون »آزادی بیان گفته بود: این کشور و یکی از سر سپردگان 
مگانی بدون حکومت، من لحظهء برای اختیار نمودن گفتهء رسانه های همگانی داشته باشیم و یا رسانه های ه

5«دومی درنگ نخواهم کرد
  

ضمیمهء اول قانون اساسی امریکا  که نخستین ضمیمه از ده ضمیمهء اصلی الیحهء حقوق مدنی رادرایاالت 
 از طرف کانگرس تصویب شد چنین حکم می کند: 1791دسمبر سال  15متحدهء امریکا تشکیل می دهد، ودر
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-آهنگ، آزادی رسانه های همگانی و نخستین سانسور های رسانه های همگانیی در افغانستان    8328  
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بر  ممانعت براِعمال آزادانهء آن، یا محدودیت در خصوص  تاسیس یک مذهب، یا کانگرس نباید قانونی »
و ممانعت بر داد خواهی ازحکومت برای رفع شکایات،  -آزادی بیان، یاحق مردم برای اجتماعات صلح آمیز

 « وضع نماید.
 آزادی را تضمین میکند:بنا برآن نخستین ضمیمهء قانون اساسی امریکا  این پنج اصل 

آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمعات  صلح آمیز و حق داد خواهی با مانع شدن کانگرس  آزادی  مذهبی،
 تضمین می نماید. را  نمودن آزادی بیان، ازمحدود

چه سوالی که مطرح بوده می تواند اینست که  آزادی بیان چه گستردگی و یا چه محدودیت های دارد و شامل 
 تعبیر های است؟

اکثراً فکر می شود که آزادی بیان یعنی آنچه گفته و یا نوشته می شود، میباشد چون واژهء "بیان" به معنی "پیدا 
است و البته نوشتن هم بیان و آشکار شدن، فصاحت و زبان، سخن آشکار و فصیح" ) فرهنگ عمید( آمده 

ن در عصر حاضر گسترده تر شده و تنها به زبان گفتاری ولی پهنای حفاظت از آزادی بیا و تفکر استگفتار
 محدود نمی شود. 

واژهء "بیان" اکنون شامل تمام انواع، یعنی زبان، اشارات وحرکات هنگام سخن گفتن، ارائهء هرگونه مثال، »
 6«زبانی و یا غیر زبانی، به حیث یک "عمل بیانی"  تلقی می شود.

یی است که به رسانه ها داده شده و یا در نتیجهء فعالیت و مبارزهء ی آزادهای واالی ژورنالیزم امروزاز ارزش
پیگیر ژورنالیستان، و مدافعین حقوق اساسی مردم بدست آمده است. این آزادی ها البته مثل تمام امتیازات و 

نشمندان و قیود و مقرراتی را داو یکم دارد، بدون حد و حصر نیست آزادی های دیگری که  انسان قرن بیست 
 این رشته و متخصصین حقوق بر آن وضع کرده اند.

بدین ترتیب حتی در پیشرفته ترین جوامع آزاد و دموکراتیک حق آزادی بیان و عقیده مثل هر حق دیگری که 
 انسان ها از آن بهره مند هستند، مطلق نیست و محدودیت های دارد.  

منیت ملی، گفتار و سایر آثار شایسته و با مورد، ضرورت ا ن بین حق آزادی بیان از یک طرف،حفظ تواز
ازجانب دیگر، بسیاری اوقات متناقض واقع می شود مخصوصا در نظام های  ،حقیقت گوئی و حسن نیت

 مترقی حقوقی.    
 موارد محدودیت بر آزادی بیان                     

  خیانت به کسی دادن؛)تشهیر( بد گوئی، تهمت و افتراء، تهمت زدن، به دروغ نسبت  
 بیانات تهدید آمیز علیه اشخاص؛  
 دروغ گفتن  در محکمه و بی احترامی به محکمه؛  
 بیانات نفرت انگیز برمبنای نژاد، مذهب و یا ترجیحات جنسی؛  
 تخلف ازحق طبع و نشر آثارعلمی و هنری )کاپی رایت(، عالیم تجارتی وافشای اسرار تجارتی؛  
  یا اطالعات محرمانه؛افشای اسرار دولت و  
 دروغی که باعث سراسیمگی مردم گردد؛  
 جنگ  لفظی" که برهم زدن صلح و آرامش را تحریک کند؛"  
 بیانات فتنه جویانه، خائنانه و تشویق دهشت افگنی؛  
 آلودگی صدا؛  
  کفرگوئی وتوهین به مقدسات، ارتداد و الحاد، کوشش برای تغییر

  عقیدهء مذهبی یک شخص؛
  وبی احترامی به مقدسات و انتشار صور قبیحه؛وقاحت  
 .نشراطالعات انتقاد ازملیت کسی در انترنیت  

البته این محدودیت ها منحصر به موضوعات ذکر شده نبوده وهم رعایت 
 آنها از طرف تمام کشور ها التزامی نیست .

ن و مقررات حاکمه، هرکشور و ملت نظر به ارزش های عقیدتی و مذهبی و فرهنگی و مطابق به قوانی
 محدودیت هایی را بر آزادی بیان و عقیده وضع میکند.   

که این موضوع مورد بحث و عقیده از قرن هفده و هجده به اینطرف ر گذرابرسیر تحول حق آزادی بیان با نظ
سترده ، درمی یابیم که این پدیده نیز مانند هر انکشاف مدنی دیگر نه تنها به مشکالت عمده و گقرار گرفت

هم جوامع و قرن بیست و یکم قرار داریم، هنوزمواجه بوده بلکه در بسیاری موارد، حتی همین امروز که در 
کشور های هستند که نه تنها مردم شان را از این حق انفکاک نا پذیر محروم کرده اند، بلکه اگر روزنه ای هم 

دیکتاتوری های سیاسی ومذهبی زیادی را می توان . دبرای قایل شدن به این حق موجود گردد، آنرا هم می بندن
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و در افغانستان نام بر د که فقط همین دو روز ی، جنوب و جنوب شرق آسیا در شرق میانه ،کشورهای افریقائ
کمیدین معروف را در قندهار  طالبان عاری از هر گونه احساس انسانی و عاطفی و مخالف « خاشه» پیش 

ق و بر ضد هر نوع مزایای آزادی و مدنیت به شمول آزادی بیان و عقیده به هر گونه روزنهء افشای حقای
  شهادت رسانیدند.

در جوامع دموکراتیک و پیشرفته مطبوعات و نشرات  نه تنها  با استفاده از آزادی های تضمین شده در قوانین 
ن زمان مدافع حقوق شناخته می شود بلکه در عی «فانوس رهنمای جامعه»به حیث صدای بی صدا ها و یا 

وسیله و ابزار دیگری برای وارد کردن فشار برای تحقق است که  ی و مدنی  جامعه به خصوص آنانیاساس
همه ای این امیتیازات و افتخارات را اصل ازادی بیان و عقیده به مطبوعات و نشرات  .حقوق شان ندارند
 فراهم کرده است.
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