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 فصل چهارم 
 آزادی بیان و فکر 

 
افغانستان بوده و چه در  جا گفته آمدیم، چه تضمین آزادی بیان و فکر در قوانین اساسی جهان و  چه تا این هر آن 
ها، مرهون همین اصل »آزادی بیان و فکر« است  های همگانی با استفاده از این آزادی ی نشرات و رسانه نحوه 

ناپذیر بشری خوانده شده و در   های هفدهم و هجدهم آغاز یافت. آزادی بیان یکی از حقوق انفکاک که در سده 
رسمیت شناخته شده است. اما این حق مسلم   باورهای عقیدتی مختلف، این حق بهی قوانین مترقی و حتی  همه 

رفته قوام یافته و حتی تا همین اکنون هم با وصف همه  انسان، راه طوالنی را پیموده تا در جهان مترقی و پیش 
مانده و استبدادی  بها و مقررات و قوانین، با مشکالتی در همین جوامع، بگذریم از جوامع عق رفت ها و پیش تضمین 
یا تک  اثر هم در جوامع پیش حزبی، مواجه است که در فصل  و  رفته و هم در جوامع  های جداگانه در همین 

 رفته است. مانده و بسته، از آن به تفصیل سخن عقب 
دموکراتیک و  های  آزادی بیان و فکر )عقیده( یکی ازموضوعات عمده ولی پیچیده در هر نظام مخصوصاً نظام 

 شود. باشد که جزیی از حقوق اساسی و بشری افراد دانسته می ساالر می مردم 
حق آزادی بیان که آزادی عقیده نیز مترادف با آن تذکر داده می شود، در بسیاری باورهای عقیدتی نیز به آن  

 کند:  سوره بقره حکم می  256ی اشاره شده است. پروردگار عالمیان در آیه 
ُد ِمَن ال غَی ال اِك  »  ش  « یعنی »در دین اجباری نیست راه درست و راه نادرست هردو روشن  راه فِی الّدیِن قَد  تَبَیَن الرُّ

شود که پروردگار عالمیان راه درست و نادرست را به بشریت  ی مبارکه به وضاحت دیده می شد«. در این آیه 
 نشان داده و انتخاب را به بندگانش گذاشته است.  

های فردی به منظور تأمین عدالت اجتماعی است، هر  ساالر یا دموکراتیک، تضمین آزادی ر نظام مردم هدف ه 
 توان آن را یک نظام دموکراتیک خواند.  نظامی که فاقد چنین هدفی باشد نمی 

ی این  در قوانین اساسی و قوانین متممه شهر وندان  حیث حق فطری و اساسی  رفته این حق به در جوامع پیش 
کشورها تضمین گردیده است. سوابق شناخت حق آزادی بیان و عقیده و تضمین این حقوق به قرن هفده و هجده  

در سند    1860ی حقوق مدنی انگلستان در سال  بار در الیحه   گردد. مفهوم آزادی بیان برای اولینمیالدی بر می 
تاریخ آزادی بیان و روزنامهء    ( یوید سمیت،د)»آزادی بیان در پارلمان« و سند »حقوق مدنی اتباع و باشندگان«

طور اخص آزادی بیان را حق   مسجل شد و به  1860، و در جریان انقالب فرانسه در سال 1948گاردین برتانیه 
 کند:  ی یازدهم چنین قید می انفکاک ناپذیر انسان تأیید کرد. این اعالمیه، آزادی بیان و عقیده را در ماده 

تواند بر مبنای  ترین حقوق انسان است. هر تبعه می ها و نظریات یکی از باارزش زاد مفکورهی آ»مفاهمه و مکالمه 
که در قوانین  آن آزادانه سخن بزند، بنویسد، و چاپ نماید؛ ولی باید مسؤول سوءاستفاده از این آزادی، آن طوری 

گردد، باشد« تعریف و تصریح می 
1
  

چنان  به تصویب رسید، که هم   1948هانی حقوق بشر که در دهم دسمبر  ی جی نزدهم اعالمیه آزادی بیان درماده 
 کند:  المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تضمین گردیده، چنین حکم می در میثاق بین 

ی نظریات و عقاید را بدون مداخله دارد، و بنا برآن هرکس حق آزادی بیان را دارد  »هرکس حق ابراز آزادانه 
وجو، دریافت و نشر هرنوع اطالعات و نظریات بدون درنظرداشت مرزها، شفاهی،    این حق شامل آزادی جست 

باشد. تعمیل این حقوق مستلزم  ی دیگری می تحریری و یا چاپی، به شکل آرت )هنر( و یا از طریق هر رسانه 
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ها برای احترام  های خاص است و بنابرآن در مواقع ضرورت معروض به برخی محدودیت وجایب و مسؤولیت 

ی عامه خواهد بود«. به اعتبارحقوق دیگران و یا حفاظت امنیت ملی و یا نظم عامه و یا صحت عامه و یا روحیه 
2
 

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

ورزی نژادی و مذهبی«    ی »عداوت و کینهکه اهانت به مذهب تشخیص گردد، محدود ساخته شود؛ مثل مقرره 
 در برتانیه تصویب شد.   2006که در سال 

ی نزدهم میثاق  و در ماده   المللی و منطقوی به رسمیت شناخته شده است امروز آزادی بیان و عقیده در قوانین بین 
ی سیزدهم میثاق امریکا در  ی دهم میثاق اروپایی درمورد حقوق بشر، ماده المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده بین 

 ی نهم منشور افریقا در مورد حقوق مردم و انسان ها تثبیت گردیده است. مورد حقوق بشر و ماده 
ی حق آزادی بیان«  یی تحقیقی با عنوان »نکات توضیحی در باره ه دانشمند علوم سیاسی و حقوق، ف. هیرمند، مقال 

المللی روشنی  های بین شناختن حق آزادی بیان و فکر از طرف کنوانسیون   دارد که بر چگونگی روند به رسمیت
  ، هایی که بر آزادی بیان وضع گردیدهها و رعایت این اصول و برخی محدودیت انداخته و نکات مهم این کنوانسیون 
 یادداشت و توضیح داده است.  
گوید: سند مذکور که صرف حیثیت اعالمیه  ی جهانی حقوق بشر می اعالمیه ۱۹ی  آقای هیرمند در رابطه با ماده 

اند، مندرجات آن  را داشته، حایز اعتبار ارزشی بوده است، به این مفهوم که دولی که آن را امضا و تصدیق نموده 
اند، به عبارت دیگر  اند و در رعایت آن مختار بوده شناخته محتوای ارزشی می   حیث یک سند دارای را تنها به 

که    ی جهانی حقوق بشر الزامیت نداشته و هر کشور در تطبیق و رعایت آن مکلف نبوده تا آنرعایت اعالمیه 
وار و  مشرح، ماده المللی یا معاهدات به صورت  های بین ی متذکره در محتوی و مفاد کنوانسیون مندرجات اعالمیه 

ها، بعد از امضا و تعهد، به رعایت آن ملزم و خویش  شده به آن کنوانسیون   مند درج گردید و کشورهای ملحققاعده 
ها درج و تعهد شده است، به همان مفاهیم  چه در کنوانسیون ها و جوامع در برابر آن را مکلف ساختند؛ یعنی دولت 
 د و نه در مفاهیم عام خود اعالمیه. شونو تعابیر و تأویل آن، پابند می 

های اساسی«  های حقوق بشری، »کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی ها یا میثاق های چنین کنوانسیون از اولین 
ی دهم آن »آزادی بیان« به این صورت درج و تعهد گردیده  باشد. در این میثاق در ماده م. می 1953مصوب سال 

 است: 
ی اطالعات و  ها و اشاعه ی بیان دارد، این حق شامل آزادی دارابودن نظریات و دریافت هر کس حق آزاد  –1»

ها،  ی مراجع دولتی و قطع نظر از سرحدات است، این ماده مانع آن نخواهد بود که دولت ها، بدون مداخله اندیشه 
 نامه بنمایند.  داشتن اجازه  مؤسسات صوتی، تلویزیونی و سینمایی را مکلف به 

هایی است، ممکن است تحت تشریفات، شرایط،  که مستلزم تکالیف و مسؤولیتها به لحاظ این عمال این آزادی ا    –2
ی دموکراتیک به لحاظ مصالح  هایی قرار گیرد که به موجب قانون، نافذ شده است و در جامعه ها یا مجازات تصمیم 

گیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخالقیات،  امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سالمت عمومی، حفظ نظم و پیش 
طور محرمانه دریافت شده، یا حفظ اقتدار    حمایت از حیثیت یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطالعاتی که به

 ی قضائیه، الزم است«.  طرفی قوه و بی 
دیده است. کنوانسیون یا بنابراین حدود و ثغور آزادی بیان در نظام حقوق بشری اروپایی، معیّن و مشخص گر 

م. که افغانستان به آن ملحق گردیده و مکلف به رعایت آن  1966المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  میثاق بین
 ی »آزادی بیان« چنین مشعر است:خود در باره 19ی باشد، در مادهمی
 توان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و مؤاخذه قرار داد. کس را نمیهیچ -1»
ی اطالعات و افکار، از هر  هرکس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه   – 2

ی دیگری  توجه به سرحدات، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله قبیل، بی 
 به انتخاب خود باشد. 

بند    - 3 در  مذکور  حقوق  ماده    2اعمال  مسؤولیت این  و  حقوق  تابع  مستلزم  است  ممکن  لذا  و  است  خاص  های 
 های معیّنی گردد که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: محدودیت 

 الف( احترام حقوق و حیثیت دیگران 
 ب( حفظ امنیت ملی، عمومی یا سالمت و اخالق عمومی 

 دارد که:    اعالم می  آن   20ی ی میثاق مذکورماده به دنبال این ماده 
 هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است  - 1»
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هرگونه دعوت )ترغیب( به کینه )تنفر( ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به    – 2
 موجب قانون ممنوع است«.  

پیرامون    13ی  م. در ماده1978  االجرا از کاستاریکا، الزم   1969در»کنوانسیون امریکایی حقوق بشر« مصوب  
 حق آزادی بیان و استفاده از آن مواردی را اعالم نموده است که نکات مهم آن چنین است :  

ی اطالعات و افکار از  هرکس حق آزادی فکر و بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه  –1»
ی دیگر به  نوشته، چاپ، به صورت هنری یا به هر وسیله هر قبیل صرف نظر از مرزها، شفاهاً، به صورت  

 انتخاب خود شخص است. 
ا عمال حقوق مندرج بند قبلی، از قبل سانسور نخواهد شد؛ اما مستلزم تحمیل بعدی مسؤولیت است که در قانون    – 2

 برای تضمین امور زیر تصریح شده است:  
 الف( احترام به حقوق و حیثیت دیگران 

 منیت ملی، نظم عمومی یا صحت یا اخالق عمومی ب( حمایت از ا
 ها...، از ارتباطات و پخش افکار و عقاید محدود نخواهد شد. حق بیان از شیوه   –3
های عمومی....، جهت حفظ مصالح اخالقی کودکان و نوجوانان،  ها و تفریح نمایش   2قطع نظر از مندرجات بند  –4

 شوند. از قبل سانسور می 
ی ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تجاوز غیرقانونی یا  هرگونه تبلیغات برای جنگ و هرگونه تحریک کینه  –5

هر عمل مشابه غیرقانونی دیگری علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله نژاد، رنگ، مذهب،  
 زبان یا منشأ ملی باشد، بر اساس قانون قابل مجازات تلقی خواهد شد«. 

م. در نایروبی کینیا به تصویب رسیده است،  1981ها« که در سال  ان در»منشور افریقایی حقوق بشر و ملت چنهم 
 طور بسیار مختصر و مجمل حق آزادی بیان را به ترتیب آتی تصریح کرده است:   ی نُهم خود بهدر ماده 

 هر فرد حق دریافت اطالعات را خواهد داشت.    –1»
 هر فرد حق ابراز و انتشار عقاید خویش را مطابق قانون خواهد داشت«.   – 2

المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق امریکایی  به این ترتیب با درنظرداشت متن میثاق اروپایی حقوق بشر، میثاق بین 
تعهدشده در    شود که »آزادی بیان« قابل ا عمال و ها، دیده می حقوق بشر و منشور افریقایی حقوق بشر و ملت 

بنیادی  کنوانسیون  نیز چنان نیست که این حق  تمام دنیا، میدان بدون حدود و ثغور نیست و  های حقوق بشری 
ی المحدود داشته باشد و با کاربرد غیرمعیاری آن، حقوق بنیادی افراد و یا گروهی از افراد )جامعه و  گستره 
 های متنوع اجتماعی( دیگر، مصدوم گردد. گروه 
در مورد حدود آزادی بیان نگاه کنیم عناصرآتی تقریباً در میان تمام    عناصر مشترک این همه کنوانسیون اگر به 

 ها توجه داشت: ها مشترک است، عناصری که حین اجرای حق آزادی بیان باید حتماً به آن آن 
 حیثیت و کرامت انسانی افراد،  حقوق دیگران و توهین به ممانعت از تعرض به  -
 عت از تبلیغ علیه امنیت و نظم عمومی، امور ملی، صحت و اخالق عمومی، ممان -
 ممانعت از تبلیغ برای جنگ، تبلیغ برای نفرت به هر تنوع و فرقی که اتکا داده شده باشد،   -
 ممانعت از تبلیغ برای تبعیض بر اساس رنگ ، نژاد، مذهب، زبان منشأ ملی و...،  –
ها، به قدرت عامه  خصوص منشور حقوق بشری افریقایی و ملت برده شد، به ی که نام هایدر تقریبا تمام کنوانسیون   -

ی همان عناصر  ها در محدوده ی جامعه و نیاز آن و نیاز دولت ها( اختیار داده شده است که بنا بر روحیه )دولت 
 هایی را که ضرورت خواهد بود در »قوانین« خویش درج نمایند.  ها، ممانعت مندرج در کنوانسیون 
ی شان مناقض حقوق  برده در اخیر آن صراحت داده شده است که قوانین موضوعه های نام تقریباً در تمام میثاق 

تواند وضع گردد«. بنیادی شهروندان نمی 
3
   

ی  تواند یک عامل بالقوه ن معاصر است و می که آزادی بیان یک عامل کلیدی در انتشار اطالعات در زما در حالی 
هر  شان به های استبدادی سیاسی و مذهبی هر دو سعی دارند از تعمیل این حق توسط اتباع سیاسی هم باشد، نظام 

تواند بر آزادی دیگران  ی آن می گسیخته نحو ممکن جلوگیری کنند؛ ولی در عین زمان آزادی بیان به شکل لجام 
 شد. اثر منفی داشته با
های همگانی را به  ی داشتن رادیو و تلویزیون و رسانه گذاران این کشور اجازه ی امریکا بنیان در ایاالت متحده 

این  دلیل  به  ایاالت متحده  داخل  نداده دولت در  تأثیر قرار خواهدداد،  افکار عامه را تحت  تمام وسایط  که  و  اند 
دیوی صدای امریکا و رادیوی آزادی/ اروپای آزاد را که تنها  های همگانی غیردولتی است. ایاالت متحده را رسانه 

های تلویزونی هم بعضاً دارند،  کند. این رادیوها که حاال برنامه برای خارج از این کشور نشرات دارند، تمویل می 
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احصائیه  طبق  ندارند.  نشرات  حق  امریکا  داخل  سال  در  در  نشرشده    1761روزنامه،    1331،  2017های 
ها  ی این رسانه ی امریکا وجود دارد. همه استیشن رادیو در ایاالت متحده   15500تجارتی و بیش از    تلویزیون 

های بزرگ سهامی مردم، بدون دخالت مستقیم دولت، نشرات  که توسط شرکت همگانی یا شخصی است و یا این 
می  مالی  کمک  قسماً  آن  به  دولت  که  رادیویی  یگانه  و  )دارند  رادیوی  ”National Public Radio  “NPRکند   )

تواند و این رادیو هم حق تبلیغات دولت را  باشد که در سرتاسر ایاالت متحده شنیده شده می سراسری ملی، می 
ها را روی این وقایع و مسایل ملی و جهانی  ی روز و نظریات و تحلیل دادهای عمده تر روی ندارد؛ بلکه بیش 

 سازد. متمرکز می 
ی استقالل  ی اعالمیه ( و نویسنده 1809- 1801( سومین رئیس جمهور امریکا از ) Thomas Jeffersonرسن ) جف تامس 

های  این کشور و یکی از سرسپردگان آزادی بیان گفته بود: »اگر از من خواسته شود که آیا ما حکومت بدون رسانه 
ی دوم درنگ نخواهم  ی برای اختیارکردن گفته ی های همگانی بدون حکومت، من لحظه همگانی داشته باشیم و یا رسانه 

کرد«. 
4
   

 کند.  های همگانی از حاکمیت دولت، در یک جامعه دموکراتیک تأکید می این مقوله بر اهمیت آزادی رسانه 
ی حقوق مدنی را در ایاالت  ی اصلی الیحه ی اول قانون اساسی امریکا که نخستین ضمیمه از ده ضمیمه ضمیمه 
 کند: از طرف کانگرس تصویب شد چنین حکم می  1791دسمبر سال   15دهد، و در امریکا تشکیل می ی متحده 

ی آن، یا محدودیت بر آزادی  »کانگرس نباید قانونی در خصوص تأسیس یک مذهب، یا ممانعت بر ا عمال آزادانه 
 رفع شکایات، وضع کند«.  خواهی ازحکومت برای    بیان، یا حق مردم برای اجتماعات صلح آمیز و ممانعت بر داد

 کند: ی قانون اساسی امریکا این پنج اصل آزادی را تضمین می بنابرآن نخستین ضمیمه 
شدن کانگرس از  آمیز و حق دادخواهی را با مانع آزادی مذهبی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمعات صلح 

 کند. ایجاد محدودیت برای آزادی بیان، تضمین می 
های همگانی و  داران رسانه ی پروفیسور کاظم آهنگ استاد ژورنالیزم در دانشگاه کابل و یکی از سابقه به عقیده  

 های نشراتی افغانستان: تدریس ژورنالیزم و آمریت در دستگاه 
انند  مند نداشته است و یا هم امکانات وسیع را مقدر عالقه »شاید هیچ یک از جمالت دیگر در تاریخ امریکا این 

 ی اول قانون اساسی امریکا، میسر نساخته باشد«. ضمیمه 
هایی دارد و شامل چه  تواند این است که آزادی بیان چه گستردگی و یا چه محدودیت سؤالی که مطرح بوده می 

 تعبیرهایی است؟ 
ی »بیان« به معنی  باشد؛ چون واژه شود، می چه گفته و یا نوشته می شود که آزادی بیان یعنی آن ترینه فکر می بیش

»پیدا و آشکار شدن، فصاحت زبان، سخن آشکار و فصیح« )فرهنگ عمید( آمده است و البته نوشتن هم بیان  
ی اول قانون اساسی برای  خصوص در ضمیمه گذاران قانون اساسی امریکا و به گفتار و تفکر است. اما بنیان 

تر شده و تنها  پهنای حفاظت از آزادی بیان در عصر حاضر گسترده آزادی بیان، تعریفی از »بیان« داشتند، ولی 
 شود.  به زبان گفتاری محدود نمی 

ی هرگونه مثال،  گفتن، ارائه »واژهء »بیان« اکنون شامل تمام انواع، یعنی زبان، اشارات وحرکات هنگام سخن 

حیث یک »عمل بیانی« تلقی می شود«. زبانی و یا غیرزبانی، به 
5
 

 به دوستش نوشت:  1786گامان آزادی بیان در سال گذاران و پیش سن یکی از بنیان جفرتامس 

که از دست برود«. تواند مگر این های همگانی اتکا دارد، و این آزادی محدود شده نمی »آزادی ما بر آزادی رسانه 
6
 

(Stephen J Wermiel استیفن ویرمل استاد حقوق و قانون اساسی و ضمیمه ) اساسی امریکا در    ی اول قانون
ی ژورنالیزم در یک گزارش تحقیقی  داران مجرب عرصه سی و یکی از سابقه یونیورستی امریکا در واشنگتن دی 

کند  های همگانی با این نقل قول از تامس جفرسن این تحقیق خویش را با این سؤال آغاز می در مورد آزادی رسانه 
حیث ستونی از آزادی و سدی مستحکم علیه استبداد دیده  ای خبری به هکه بیش از دو قرن بعد، آیا هنوز هم رسانه 

 شوند؟ می 
مردم امریکا به این باورهستند که    45دهد که تنها %نشان می   2019اکتوبر سال  نظرسنجی بنیاد گالوپ در ماه 

امروزی به یک میدان  ی  های خبری در جامعه گوید رسانه دهند. این بنیاد می های خبری منصفانه گزارش می رسانه 
ی اول قانون اساسی امریکا  هایی که ضمیمه ها و آزمون نبرد مداوم مبدل شده است. ویرمل پس از آوردن مثال 

 
 1371 -همگانی در افغانستان های  آهنگ، آزادی رسانه های همگانی و نخستین سانسورهای رسانه -4
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گیری  ی عالی امریکا برای تفسیر و تعبیر این ضمیمه رسیده، نتیجه یی که در این ارتباط تا محکمه گذشتانده و دعاوی 
 کند که: می 

اس »ضمیمه  قانون  اول  رسانه ی  آزادی  تضمین  برای  امریکا  گسترده اسی  تغییرات  آزمون  از  همگانی،  ی  های 
های اجتماعی،  تکنالوژی و نشرات عصر حاضر، اشکال انتشار طرز بیان، و تغییرات برجسته و مداوم در ارزش

«. در آمده است. در آینده هم استحکام این ستون پایدار دموکراسی، مورد آزمون قرار خواهد گرفت به 
7
   

ی  ی فعالیت و مبارزه ها داده شده و یا در نتیجه یی است که به رسانه های واالی ژورنالیزم امروزی آزادی از ارزش 
ها البته مثل تمام امتیازات و  دست آمده است. این آزادی گیر ژورنالیستان، و مدافعان حقوق اساسی مردم به پی 

رد، بدون حد و حصر نیست و قیود و مقرراتی را دانشمندان این  های دیگری که انسان قرن بیست و یکم دا آزادی 
 اند. رشته و متخصصان حقوق بر آن وضع کرده 

شود« بدین ترتیب  یابد که آزادی دیگران آغاز می ی معروفی است که »آزادی شما در سرحدی پایان می مقوله  
ها از آن  عقیده مثل هر حق دیگری که انسان ترین جوامع آزاد و دموکراتیک حق آزادی بیان و رفته حتی در پیش 

 مند هستند، مطلق نیست و محدودیت هایی دارد.  بهره 
حفظ توازن بین حق آزادی بیان از یک طرف، و ضرورت امنیت ملی، گفتار و سایر آثار شایسته و با مورد، 

ً گویی و حسن نیت از جانب دیگر، بسیاری اوقات متناقض واقع میحقیقت های مترقی  در نظام  شود مخصوصا
 حقوقی.   

کند و اگر چنین آزادی بدون  هیچ کشوری در جهان آزادی مطلق بیان و عقیده را به اتباع و باشندگانش اعطا نمی 
تواند و کشور قادر نخواهد  حد و حصری را اعطا نماید باشندگانش را در مقابل بدگویی و تهمت حفاظت کرده نمی 

 هایی ضروری است.  د. بنابرآن بعضی اوقات چنین محدودیت بود اسرار حیاتی را حفاظت کن 
 

 موارد محدودیت بر آزادی بیان  
ها  های آزادی بیان روشنی انداخته شد؛ اما چون چنین محدودیت که پیش از این بر بعضی از محدودیت با وصف آن 

اجتماعی هر جامعه است، مخت و  عقیدتی، فرهنگی  قانونی،  بر موازین اخالقی،  اشاره  مبتنی  بر مواردی  صر 
 ها است: شود که شامل این محدودیت می 

 )تشهیر( بدگویی، تهمت و افترا و نسبت خیانت به کسی دادن؛  
 بیانات تهدیدآمیز علیه اشخاص؛   ▪
 احترامی به محکمه؛  گفتن در محکمه و بی دروغ  ▪
 انگیز برمبنای نژاد، مذهب و برتری جنسی؛  بیانات نفرت  ▪
 تخلف از حق طبع و نشر آثار علمی و هنری )کاپی رایت(، عالیم تجارتی و افشای اسرار تجارتی؛   ▪
 افشای اسرار دولت و یا اطالعات محرمانه؛   ▪
 دروغی که باعث سراسیمگی مردم گردد؛   ▪
 زدن صلح و آرامش را تحریک کند؛  »جنگ لفظی« که برهم  ▪
 افگنی؛  جویانه، خائنانه و تشویق دهشت بیانات فتنه  ▪
 آلودگی صدا؛   ▪
 ی مذهبی یک شخص؛  مقدسات، ارتداد و الحاد، کوشش برای تغییر عقیده کفرگویی و توهین به  ▪
 مقدسات و انتشار صور قبیحه؛  احترامی به وقاحت و بی  -
 ز تبار و ملیت کسی در انترنیت.  نشر اطالعات انتقادی ا -

ها از طرف تمام کشورها الزامی نیست  موضوعات ذکر شده نبوده و هم رعایت آن ها منحصر به البته این محدودیت 
 . 

هایی  های عقیدتی و مذهبی و فرهنگی و مطابق قوانین و مقررات حاکم، محدودیتارزشهر کشور و ملت نظر به  
 کند.  عقیده وضع میرا بر آزادی بیان و 

ها بر وقاحت و زشتی و تهمت و بدگویی، عمالً  هایی که در باال از آن یاد شد، محدودیت ی محدودیت از جمله 
حیث محدودیت بر آزادی بیان، نافذ بوده، گرچه با درنظرداشت تعریفی که از این دو محدودیت شده،  همیشه به 

 قابل بحث تواند بود. 
شود عدم انتقاد از اسالم است و براساس  هایی که در کشورهای اسالمی شدیداً رعایت می یکی دیگر از محدودیت 

ی یک فرد  چنان کوشش برای تغییردادن عقیده شود. هم قانون کفرگویی و اهانت به اسالم مورد مجازات دانسته می 
های جدید  غربی، جنبش   شود. حتی در کشورهایمسلمان به دین دیگری نیز در کشورهای اسالمی جرم پنداشته می 
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شوند و در کوشش برای  ی مذهبی افراد مواجه می ی تغییر عقیده هایی در زمینه مذهبی در اکثر موارد با محدودیت
 شوند.  ی افراد، به مجبورساختن و تهدیدکردن این افراد، متهم و مجرم پنداشته می تغییر عقیده 

سو، که این موضوع مورد بحث قرار  به این   18و    17از قرن    با نظر گذرا بر سیر تحول حق آزادی بیان و عقیده
یابیم که این پدیده نیز مانند  هایی هم در قوانین بعضی از کشورها و ملل متحد، داده شد، در می گرفت و تضمین 

هر تحول مدنی دیگر، نه تنها با مشکالت عمده و گسترده مواجه بوده؛ بلکه در بسیاری موارد، حتی همین امروز  
شان را از این حق  ها و کشورهایی هستند که نه تنها مردم که در قرن بیست و یکم قرار داریم، هنوز هم جامعه 

بندند  شدن به این حق موجود گردد، آن را هم می   یی هم برای قایل   اند، بلکه اگر روزنه ناپذیر محروم کرده   انفکاک 
نمی  را  این زمینه  در  تفکر  را می دیکتاتوری دهند.  و مجال  میانه،  های سیاسی و مذهبی زیادی  توان در شرق 
 شرق آسیا نام برد.   کشورهای افریقایی، جنوب و جنوب

ی غربی نیز بعضی اوقات مورد تهدید قرار  رفته از جانب دیگر آزادی بیان حتی در کشورهای پیشتاز و پیش 
تفاده از اصطالح معروف و مطلوب »منافع ملی«  کنند با اسها سعی می گیرد و این زمانی است که حکومت می 

اهداف  هایی برآورده که هدف چنین حکومت های همگانی تحمیل کنند. در حالی قیودی بر نشرات رسانه  ساختن 
ترین کشورها نیز  رفته توان حتی در پیش ها است. چنین اقداماتی را می سیاسی و منافع گردانندگان این حکومت 

که با داشتن چنین وسایط، افکار عامه را  که حکومت به دلیل این ی امریکا در حالی ت متحده مشاهده کرد. در ایاال
دارشدن دموکراسی و ابراز نظر آزاد مردم خواهد  تحت تأثیر تبلیغات حکومت قرار خواهد داد و باعث خدشه 

یا رسانه گردید، هیچ نوع وسیله  تلویزیون،روزنای ارتباط همگانی و  مه، نشرات دیگر چاپی و  یی مثل رادیو، 
های نشراتی تلویزیون و یا چاپ وجود دارد که از اشخاص بانفوذ و یا حزب  دیجیتالی در اختیار ندارد. اما دستگاه 

 کنند. ها مسیر نشرات آن را تعیین می کند که تمایالت سیاسی گردانندگان این رسانه بر سراقتدار پشتیبانی می 
آزادی در جوامع دموکراتیک و پیش  استفاده از  با  تنها  نه  شده در قوانین  های تضمین رفته مطبوعات و نشرات 

شود، بلکه در عین زمان  نمای جامعه شناخته می صداها و یا آن طوری که گفته شد فانوس ره حیث صدای بی به 
برای تحقق  که وسیله و ابزار دیگری برای واردکردن فشار  خصوص آنانی مدافع حقوق اساسی و مدنی جامعه به 

یی این امتیازات و افتخارات را اصل ازادی بیان و عقیده به مطبوعات و  کند؛ و همه شان ندارند، عمل می حقوق 
 نشرات فراهم کرده است 

 
 صاص دارد دنبال  می کنیم اخت های همگانی مفهوم آزادی رسانه   حث را در بخش جهاردهم که به ب  این
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