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 44/40/3412                                                               جلیل غنی
 

 آنهای  عقیده ومحدودیتآزادی بیان و
 

نظام های دیموکراتیک و مردم  نظام مخصوصا  پیچیده درهرازموضوعات عمده ولی  عقیده یکیآزادی بیان و
 ان آزادی بیان رکن اساسی یک نظام. همچنشود ساالریست که جزئی از حقوق اساسی و بشری افراد دانسته می

هر  .تأمین عدالت اجتماعی استمنظور ه بدیموکراسی تضمین آزادی های فردی هدف هر و دیموکراتیک است  
 .ک خواندیتتوان یک نظام دیموکرا هدفی باشد نمیکه فاقد چنین نظام و مرام دیموکراتیکی را 

ها تضمین قوانین متممۀ این کشور قوانین اساسی و در اتباعاساسی  ع پیشرفته این حق بحیث حق فطری ودر جوام
مفهوم  گردد و میهجده بر هفده و به قرنو تضمین این حقوق  عقیده. سوابق اعتراف حق آزادی بیان واست گردیده

و  ( 1) پارلمان در سند آزادی بیان در 1860ر سال انگلستان دالیحۀ حقوق مدنی  در برای اولین بارآزادی بیان 
آزادی بیان اخص  بطور مسجل شد و 1860 سال  درانقالب فرانسه  جریان در باشندگانو  سند  حقوق مدنی اتباع 
 کند:  زدهم چنین قید میمادۀ یا عقیده را درآزادی بیان و  ،عالمیهاین ا .ید کردیانسان تارا حق انفکاک نا پذیر

مبنای  تواند بر می تبعهزشترین حقوق انسان است. هر ارمکالمۀ آزاد مفکوره ها و نظریات یکی از با  " مفاهمه و
این آزادی طوریکه در قانون تعریف  استفاده از وءل سواید ولی باید مسؤآن آزادانه سخن بزند، بنویسد، و چاپ نم

 (3)"باشد.میگردد، 
حقوق بشر که در سال  یاعالمیۀ جهان مادۀ نزدهم شود در که با آزادی عقیده مترادف تذکر داده میآزادی بیان 
چنین حکم  ز تضمین گردیدهنی ( 2بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ) میثاق  و همچنان در به تصویب رسید، 1046
 کند: می
  

آزادی بیان را دارد این حق  قحهرکس ن آبر وبنا دارد،را بدون مداخله  آزادانۀ نظریات و عقاید کس حق ابرازهر" 
شفاهی،   ،هامرز دون در نظر داشتب اطالعات و نظریاتهر نوع  ، دریافت و نشرجوو  آزادی جستشامل 

مستلزم وجایب  تعمیل این حقوق باشد.  میسانۀ دیگری ر طریق هر و یا از هنر() ، بشکل آرتتحریری و یا چاپی
ها برای احترام به اعتبار  در مواقع ضرورت معروض به برخی محدودیتهای خاص است و بنا بران  لیتوو مسؤ

 (4) "خواهد بود حقوق دیگران و یا حفاظت امنیت ملی و یا نظم عامه و یا صحت عامه و یا روحیۀ عامه
 

مطابق به قوانین و مقررات خود شان  ها شوردی بیان و عقیده وضع گردیده و ککه بر آزا یاز محدودیت هاییکی 
کنند، آزادی عقیده است مخصوصا  در کشور های  های عقیدتی و فرهنگی حدود آنرا تعیین می متکی بر ارزش

کنند. در ادامۀ همین بحث خواهیم  اسالمی که طبق احکام مذهبی قوانین اهانت به اسالم را وضع و آنرا تطبیق می
عقیده وضع شده است و زادی آ های بر محدودیت بی و نظامهای غیر مذهبی نیزهای غردید که حتی در کشور 

هستند  این حق بر خوردار تعریف باال می بینیم که افراد با آنکه از . و درهر دور عقیده ممنوع استیای تغیاجبار بر
گردد رعایت  مقرارتی را که درین زمینه ها وضع می باشند و باید قوانین و استفاده ازاین حق هم می وءل سومسؤ
 .نمایند

                                                           

  3448و روزنامۀ گاردین برتانیه  دیوید سمیت، تاریخ آزادی بیان -1
 3448کولمبیا مارچ حقوق  یونیورستی  تابخانۀ حقوق  فاکولتۀآرتور دبلیو دایموند، ک -3
   1088مارچ  32و انفاذ آن  در  1088مجمع عمومی ملل متحد  در دسمبر  (ای -334 4) مصوبۀ -2
 1046پتمبر  ملل متحد  س -4
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 شود که ت ولی دیده میآمده اس مترادف با آزادی بیان های بین المللی ها و تعریف عموم میثاقردزادی عقیده آ
وقی الئیک یا غیر های حق بعضی نظام های حقوقی متکی بر مذهب و در نظامآزادی بیان شاید در بعضی از 

مذهبی که  ومقررۀ عداوت و کینه توزی نژادی ، محدود ساخته شود مثل که اهانت به مذهب تشخیص گرددمذهبی 
  در برتانیه تصویب شد. 3448در سال 
بین مادۀ نزدهم میثاق  در وآزادی بیان و عقیده در قوانین بین المللی و منطقوی برسمیت شناخته شده است امروز 

مورد  امریکا در، مادۀ سیزدهم میثاق مورد حقوق بشر در، مادۀ دهم میثاق اروپائی سیالمللی حقوق مدنی و سیا
  ده است. یدیت گرها تثب و انسان مورد حقوق مردم  افریقا در مادۀ نهم منشور و بشر حقوق
باالقوۀ تواند یک عامل زمان معاصراست و می اطالعات در انتشار درحالیکه آزادی بیان یک عامل کلیدی  در
هر نحو شان ب اتباعد از تعمیل این حق توسط سعی دارن دومذهبی هر های استبدادی سیاسی و نظام سی هم باشد،سیا

دیگران اثر داشته آزادی  تواند بر آن میگسیختۀ  بیان به شکل لجامآزادی عین زمان ایند ولی درگیری نمجلوممکنه 
بدین ترتیب حتی  " شودبد که آزادی دیگران آغاز مییاایان می سرحدی پ " آزادی شما درباشد. مقولۀ معروفیست که 
 . ی داردبیان و عقیده مطلق نیست و محدودیت هاموکراتیک حق آزادی یآزاد و ددر پیشرفته ترین جوامع 

زشت، تحریک بغاوت و  ات نفرت انگیز، اظهارات وقیحانه ودرست و غلط، بیاناین محدودیت ها  شامل اعالنات نا
 . است تهمت گوئی ودولت و بد اسرارافشای  شورش،
شایسته و با مورد، حقیقت  آثار سایر و گفتار ،از یک طرف و ضرورت امنیت ملیتوازن بین حق آزادی بیان حفظ 

   . مترقی حقوقی های شود مخصوصا  در نظام بسیاری اوقات متناقض واقع می ،حسن نیت از جانب دیگرگوئی و 
که این حق معروض وجود آمد ، این درک هم برفته شدگ عقیده تحت غورو آزادی بیان ورۀ که مفک آغازیاز همان 

اندکی بعد از آنکه تضمیناتی در مورد حق آزادی بیان و عقیده در قانون اساسی  آت است. ااستثن به محدودیت ها و
 آنانیدر فرانسه  درن  نافذ گردید.  بدین ترتیب بالاین آزادی  داده شد، محدودیت ها هم برتحده فرانسه و ایاالت م

 گردیدند.  حتی اعدام می شدند و نی میگرفتند، زندا می زدند مورد تهدید و تعجیز قرار میکه بر ضد انقالب سخن 
ن آ دربه تصویب رسید که  1806گری در سال  آشوب در مورد فتنه جوئی و ه ایالیحتحده ایاالت م حالیکه در در
 جرم تشخیص گردید. مورینأ، و بدخواهانه علیه حکومت و یا مو نوشتن دروغ، افتضاح آمیز نشر
 

بدون کند و اگر چنین آزادی  اعطا نمیانش اتباع و باشندگه عقیده را ب جهان آزادی مطلق بیان و هیچ کشوری در
 کشور قادر نخواهد بود ند وتوا مقابل بدگوئی و تهمت حفاظت کرده نمی انش را درباشندگرا اعطا کند  حصر حد و
 .ستا ودیت های ضروریبعضی اوقات چنین محداء  تی را حفاظت نماید. بنحیا اسرار

 

 :این قرار استکه محدودیت ها شامل آن میشود از مواردی
 ؛دروغ نسبت خیانت به کسی دادنه تهمت زدن، ب (ء، تهمت و افتراگوئیبد)رتشهی 
 ؛بیانات تهدید آمیز علیه اشخاص 
 ؛امی به محکمهدروغ گفتن در محکمه و بی احتر 
 ؛و یا ترجیحات جنسی مبنای نژاد، مذهب نگیز برات نفرت ابیان 
 ؛تجارتی و افشای اسرار ، عالیم تجارتیت(رایکاپی ) علمی و هنری آثار و نشر  حق طبع تخلف از 
  ؛دولت و یا اطالعات محرمانه اسرارافشای 
 ؛دروغی که باعث سراسیمگی مردم گردد 
  ؛آرامش را تحریک کند هم زدن صلح وبر"جن  لفظی" که 
 ؛دهشت افگنینانه و تشویق ، خائبیانات فتنه جویانه 
 ؛آلودگی صدا 
 ؛عقیدۀ مذهبی یک شخصر یالحاد، کوشش برای تغی توهین به مقدسات، ارتداد و کفر گوئی و 
 ؛که مجاز نیست ییجا توزیع تبلیغات مذهبی در 
 ؛یحهبق ر صوراشنتا به مقدسات وقاحت و بی حرمتی و 
 ؛بعضی جای ها رسخنرانی بدون اجازه د 
 ؛بعضی از مکاتب عامه در آشکارهای مذهبی و یا عبادت  پوشیدن لباس 
 ؛یهودیاندسته جمعی  کشتار از بیانات نژاد پرستانه، انکار 
 انترنیت در انتقاد از ملیت کسیاطالعات  نشر. 



  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

ا حتمی نیست. رعایت آنها از طرف تمام کشور ههم نحصر به موضوعات ذکر شده نبوده وها م البته این محدودیت
 محدودیت، مقررات حاکمه مطابق به قوانین و های عقیدتی و مذهبی و فرهنگی و رزشبه اهر کشور و ملت نظر 

   عقیده وضع میکند.آزادی بیان و بر را یهای
 یهای ست و حکم محدودیتجوامع غربی مد نظر بوده ا درها معیار بیشتر ،رفت آن تذکر که از یهای محدودیت در

عقیده آزادی بیان و محدودیت ها برجملۀ  اتی که ممکن در یک جامعۀ غربی درجهانی را ندارد. هستند موضوع
نها که انتقاد از نه ت  ،مخصوصا  در جهان اسالم ،ولی در بسیاری جوامع دیگر، همجنس بازی انتقاد از باشد، مثال  

 خورد میهمان جوامع برهای عقیدتی و فرهنگی  ارزش وقوانین آن طبق شود بلکه با  ته میسدان چنین عملی مجاز
و روی همین دالیل است که حق آزادی بیان و عقیده یک حق دانست این محدودیت ها را جهانی توان  شود. لذا نمی

دیگری  هنرموسیقیی دان و یا هر نقاش و زمند اعم اهر نویسنده، گوینده، هنر حصر نیست. مطلق و بدون حد و
  کند. وضع میۀ او گردد که دولت متبوع ز قوانینی میها و اطاعت ا مکلف به تعمیل محدودیت
 ، گر چه با درتهمت و بدگوئی وزشتی  وقاحت و د محدودیت ها برآن یاد ش باال از که در یاز جملۀ محدودیت های

آزادی مطلق  بحیث محدودیت برعمال  همیشه ، قابل بحث بوده استودیت شده محد این دو تعریفی که ازنظر داشت 
 ، نافذ بوده است. بیان

اسالم است و براساس قانون  قاد ازشود انت می شدیدا  تعقیب میهای اسالکشور ی که دریها محدودیت از یکی  دیگر
ر عقیده دادن یک فرد مسلمان ی. همچنان کوشش برای تغیشود ته میمورد مجازات دانسانت به اسالم اه کفرگوئی و

مذهبی ، جنبش های جدید های غربیکشور درحتی  شود. جرم پنداشته میهای اسالمی کشور نیز دربه دین دیگری 
اوقات در کوشش ها برای برخی  شوند و قیدۀ مذهبی افراد مواجه میعریزمینۀ تغی در یهای با محدودیت اکثرا  
 .دشون پنداشته میومجرم گردند  می ساختن و تهدید نمودن افراد متهم به مجبورعقیدۀ افراد ریتغی

ک و حقوقی گردیده و  ث بحث های اکادمیآن یاد آوری گردید باعکه از  ییاه هر یک از موارد محدودیت
مراجع مدافع وضع  که اشخاص و طوری دارند همانل های طرفداران رفع چنین محدودیت ها استدال دانشمندان و
گفتار، کردار، نشرات و  ی درلجام گسیختگ ها و جلوگیری از محدودیتودیت ها دالیلی برای تعمیل چنین این محد
 ارائه می، ارزشهای فرهنگی دیگران مقدسات ومنظور رعایت حق دیگران و احترام به ه بهنری  و آثارعلمی 
 دارند.

 

بحث  هجده به اینطرف که این موضوع مورد قرن هفده و و عقیده از حق آزادی بیان تحول  سیر بر ییگذرا با نظر
می داده شد، دررفت  که تذکر طوری همان ،متحد ملل وها کشور ضی ازقوانین بع گرفت و تضمیناتی هم در قرار

در بسیاری  مواجه بوده بلکه گسترده نه تنها به مشکالت عمده و ردیگانکشاف مدنی  یابیم که این پدیده نیز مانند هر
مردم شانرا هنوز هم جوامع و مللی هستند که نه تنها  ،داریم امروز که در قرن بیست و یکم قرارحتی همین  ،موارد
هم آنرا  دردگ وجودمهم برای قایل شدن به این حق  ه ایبلکه اگر روزن محروم کرده اند، ق انفکاک نا پذیراین ح از

شرق  توان در می را زیادیوری های سیاسی و مذهبی ه دیکتاتدرین زمینه را نمی دهند ک مجال تفکر می بندند و
 .نام برد جنوب شرق آسیاافریقائی، جنوب و های کشورمیانه، 

و قوانین  ها رف دولتطاست که از  یشود نه تنها محدودیت های ها دیده میاین کشور بعضی از اما آنچه که در
.  هاستست که دامنگیر این کشورا معضل دیگریها هم ، بلکه خود سانسوری گردد وضع می آن جوامع  حاکم بر

یجاد کرده اند. ات چنین جوامعی لیوهراسی است که قدرتمندان بی مسؤ این خود سانسوری ها هم ناشی از ترس و
نطاق مورد  و نویسنده و یا ناشرکند که  کفایت می افغانستان، مثال  جن  ساالری در ،این قدرتمندان انتقاد از یکی از
  . گز صدایش را کسی نشنوددیگر هرگیرد و بعضا  هم  رارتعجیز و تخویف ق

افغانستان رشد چشمگیری داشته و  گذشته که مطبوعات و رسانه ها در دست در ده سالاین  نمونه های زیادی را از
حد اقل حقوق بر کردن و تجاوز، دیده و شنیده ایم و لت و کوب تان تضمین گردیدهقوانین افغانس ق آزادی بیان درح
شد،  یت از ژورنالیستان نشراخیری که از طرف کمیتۀ حما آمار طبق ،انستانافغ سال جاری در نگار درخبر چهل

 سیتحسا آزادی بیان و مفهوم واقعی کار مندان ازهی عدم آگاجانب دیگر. ولی از اسناد درین زمینه است یکی از
ک نوع بی پروائی گردد که ی میموجب آن  ،کند جوامع انکشاف نیافته ایجاد می در آثار برخی نشرات وکه  یهای

رای ب . صورت بگیردجامعه های فرهنگی  ارزش ومقدسات  احترامی به اعتقادات وبی  به حقوق دیگران و
تشکیل مسیر طوالنی و زمانگیر  های نخستین را در مثل افغانستان که گامجوامعی  درچنین حاالتی  گیری ازجلو

های آموزشی  کورسلیمی نصاب تع م است آزادی بیان درالز ،یک جامعۀ دیموکراتیک و قانونمند بر میدارد
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ز به اطالعات الزمۀ جوانب حقوقی مجه ها افغانستان گنجانیده شود تا ژورنالیستی ها پوهنتونژورنالیستان و 
نقش موکراتیک و قانونمند ایجاد یک جامعۀ بیدار، دی منظورآگاهی دادن به  هنمائی ور و درآزادی بیان باشند 

 .ایفا کرده بتوانندرا  شان متبارز
 

نامه توان گفت که تعدادی از بر ، می، مخصوصا  نشرات تلویزیونیها به نشرات بیرون مرزی افغان یکوتاه با نظر
داشت نظر دارند، بدون در ه خود آنها از آزادی بیانمفهومی ک تعبیر و سفانه با استفاده ازأم متاه ها هداران این دستگ

اظهارات و نشراتی  ،های داخل افغانستان افغان های مقیم خارج و افغاناعتقادی  های مذهبی، فرهنگی و ارزش
حقوق دیگران تلقی تخلف بر و تجاوز فرهنگی و های اخالقی و دارند که بی احترامی مستقیم به مقدسات، ارزش

 .تواند شده می
ها گردانندگان برنامه  وکاران این دستگاه های نشراتی افغانی دررا بشمول دست انه ایالبته این موضوع بحث جداگان

برنامه  حدود حقوق خود و ه سازمدستگاه نشراتی و برنا تا هرند ک ایجاب می جامعه شناسان افغان و دانشمندان و
اخالقی و فرهنگی  و مذهبی های  نظرداشت حساسیت با در و حاکمهمقررات  به احکام قوانین وق ابمط اش را
 خم و پیچپر که تازه درین راه برنامه سازان داخل کشورلیستان و عده ژورنا آنرهنمای باشد برای  وه کرددرک 

 و تجارب گردانندگان این دستگاه های نشراتی برون مرزی را ندارند.دارند  قدم بر می
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