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 چكيده

از آزادي آرمان شكوهمند بشري است. هنگامي كه افراد صحبت از آزادي مي و مفاهيم مختلفي كنند تفاسير

هاي مختلفي ميان دهند. طيف گسترده مفهوم انتزاعي آزادي، سبب شده است كه بحث آن را مدنظر قرار مي

و آزادي  و جوامع گوناگون هم درگيرها رسانهاقوال گوناگون صورت بگيرد. آزادي بيان همين مسئله هستند

و مكان در زمان و با فرهنگ ها اي ادعاي اند. گاهي جامعه هاي مختلف تفسير خود را ارائه كرده هاي متفاوت

و گاهي اختناق نصيبها رسانهآزادي كامل براي  همها رسانهداشته است و چنين اكثرا بين اين بوده است

و البته خودسانسوري.  دو

و بين ها از حضور مطبوعات در عرصه گذشت قرن پس از و سازمان المللي، دولت هاي اجتماعي ها به فكر ها

حد البته قبل از اين نيز حقوق ارتباطات بين افتادند.المللي ارتباطات اد نظام حقوق بينايج الملل در

و... وجود داشت، لكن اين حقوق ارتباطات فيزيكي،  و زميني دچار تغييرات ماهوي شد ارتباطات دريايي

 هاي اخير در دهه،المللي هاي بين اما عالوه بر كوشش تا به حقوق ارتباطات جمعي تغيير پيدا كند.

هم كشورهايي كه تقريباً از فرهنگ و اكثراً در منطقه جغرافيايي نزديك به هاي شبيه به هم برخوردار بودند

و مصوبات درون منطقه كردند به فكر عهدنامه زندگي مي ها با همت كشورهاي اي افتادند. اين تالش ها

و پس از آن و همچنين كشورهاي آمريكايي، آفريقايي، به ترتيب اروپايي شروع شد اتحاديه عرب، آسيايي

 تصميماتي اتخاذ كردند.كشورهاي اسالمي 

را در اين مقاله سعي دارم با بيان چگونگي شكل و اشتراك اين نظامات با گيري اين تصميمات، نقاط افتراق

و اطالعات«تمركز صرف بر   بررسي كنم.» آزادي بيان
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 مقدمه

و اطالعات همانند واژه و عملكرد»ديآزا«آزادي بيان و نه يك پديده مطلق. معني يك مفهوم نسبي است

و اطالعاتآزادي  و در عصر كنوني تحت فرهنگ بيان و نظام در طول تاريخ و اقتصادي ها هاي سياسي

و پژوهشي و مختلف، متفاوت بوده است. از جنبه علمي، فلسفي نيز ما يك تعريف جامع از آزادي بيان

و رسانهكه مورد قبول اطالعات و رديف همه دانشمندان رشته ارتباطات بندي ها باشد، نداريم. سنجش

و دست بيانآزادي  اندركاران علوم اجتماعي نتوانسته است اين پس از نيم قرن چالش در ميان كارشناسان

و تعريف عالمگير به وجود آورد. به همين دليل دولت و سازمان معما را حل كرده، يك فرمول ي ها برا ها

المللي هاي بين اند به توافقاتي با هم برسند. سازمان قانونمند كردن نحوه ارتباطات مؤثر بر خود، سعي كرده

و هم و كشورهاي نزديك به هم از لحاظ جغرافيايي هاي چنين فرهنگي از طرف ديگر تالش از طرفي

را ترين تالشممهخصوص، اند. در اين اي در جهت توافقات بين كشورها انجام داده گسترده شوراي«ها

در50كه اكنون در حدود1»اروپا  آن عضويت دارند، انجام داده است.كشور

1-Council of Europe 
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 ابزارهاي حقوقي شوراي اروپا: بخش نخست

و وسعت تصميم و مصوبه قدمت هاي درباره آزادي اطالعات، در مقايسه با سازمان» شوراي اروپا«هاي ها

و آفريقايي بسيار بيشتر است. مقررات هاي مهم شوراي مذكور در اين گذاري بين الدول كشورهاي آمريكايي

( زمينه، در چارچوب مي)1هاي مختلفي كه در شكل  اند. صورت گرفته،كنيد مشاهده

و آزادي1  هاي بنيادي . عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر

و آزادي« در رم به امضاي 1950نوامبر4، كه در2»هاي بنيادي عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر

از نمايندگان دولت و اعالميه جهاني«به مورد اجرا درآمد، مكمل 1953نوامبر3هاي اروپاي غربي رسيد

مي» حقوق بشر مي محسوب شود، اهداف اين عهدنامه به شرح شود. آنگونه كه از مقدمه عهدنامه استنباط

 زير است:

 پيشرفت وحدت اروپا�

 هاي اروپايي معرفي مظاهر مشترك دموكراسي�

»اعالميه جهاني حقوق بشر«تضمين جمعي برخي از حقوق�

نه به عبارت ديگر دولت و آزاديهاي اروپايي با الحاق به اين عهدنامه، به تنها حقوق »رسميت«هاي آن را

مي،شناسند مي را بلكه كوشش شوراي«نمايند. به همين منظور از سوي» تضمين«كنند كه احترام به آن

 بيني گرديد: پيش با عناوين زير نهادهاي خاصي» اروپا

 كميسيون حقوق بشر�

 ديوان اروپايي حقوق بشر�

 كميته وزيران�

2-European Convention on Protection Human Rights and Fundamental Freedoms 
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) »شوراي اروپا«ابزارهاي حقوقي–)�شكل

و آزادي«بسياري از حقوقدانان معتقدند كه به سبب دارا» هاي بنيادي عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر

بر بودن خصوصيت قرارداد بين و برخورداري از يك دادرسي قضايي واقعي، اعالميه جهاني حقوق«المللي

س ميثاق بين«و» بشر و هايي را كه داراي برتري دارد. زيرا شوراي اروپا، دولت» ياسيالمللي حقوق مدني

و به همين جهت در محدود ساختن حاكميت  مفهوم مشابهي از دموكراسي هستند، گرد هم آورده است

اين عهدنامه10توجه نگارنده به ماده)1388(معتمدنژاد، هاي نسبتاً كمتري روبروست. ها، با دشواري آن

و اطالعاتـ موضوع اين مقاله معطوف است كه درباره  سخن رانده شده است.ـ آزادي بيان

و آزادي��ماده  هاي بنيادي عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر

و در عهدنامه مذكور، مقررات ويژه و از جمله آزادي مطبوعات اطالعات اي در مورد حق آزادي بيان

 عهدنامه در اين زمينه، چنين مقرر داشته است:10بيني شده است. ماده پيش

و آزادي هاي بنيادي عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر

و حقوق بشر اعالميه شوراي اروپا درباره وسايل ارتباط جمعي

و اطالعات اعالميه كميته وزيران شوراي اروپا در مورد آزادي بيان

عهدنامه اروپايي تلويزيون فرامرزي

اعالميه شوراي اروپا درباره آزادي ارتباطات در اينترنت
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و آزادي دريافت يا انتقال1«� . هر كس داراي حق آزادي بيان است. اين حق، شامل آزادي عقيده

و بدون توجه به مرزهاست. ماده حاضر مانع  اطالعات يا افكار، بدون امكان مداخله مقامات دولتي

ها، مؤسسات راديو، سينما يا تلويزيون را به رعايت نظام كسب اجازه فعاليت، شود كه دولت آن نمي

»ملزم سازند.

و مسئوليت . به كار بستن اين آزادي2«� و مسئوليت ها متضمن تكاليف ها، هايي است. اين تكاليف

قاـ ها يا ضمانت اجراها ممكن است تابع برخي تشريفات، شرايط محدوديت بيني نون پيشكه در

و در يك جامعه دموكراتيك، اقدامات ضروري براي امنيت ملي، تماميت ارضي يا امنيت شده اند

و حيثيت يا  و پيشگيري جنايت، حمايت سالمت يا اخالق، حمايت شهرت عمومي، دفاع از نظم

و بي و جلوگيري از افشاي اطالعات محرمانه يا تضمين اقتدار قض حقوق ديگران اييه را طرفي قوه

ميـ دهند تشكيل مي ».گيرد قرار

و تعارضات ماده تفاوت  المللي با تصميمات بين10ها

و آزادي«10ماده آن از جهات گوناگوني با مواد مشابه»هاي بنيادي عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر

و سياسي«و» اعالميه جهاني حقوق بشر«در  تفاوت دارد:» ميثاق حقوق مدني

(جريان مبارزه ضدكمونيستي)اعالدر.1 پيشنهاد افزودن،ميه جهاني حقوق بشر، به دليل وجود مباحث روز

و آزادي بيان» حق بيان«بر» حق داشتن عقايد« و بنابراين براي هر كس حق آزادي عقيده پذيرفته شده بود

را اين تضمين دوگانه، تفاوت طرز رسيدگي حقوقي مربوط به هر كدام از اين آزادي اند. بيني كرده پيش ها

مي» عقيده«سازد. زيرا مشخص مي لح يك امر كامالً دروني به شمار و به همين واظرود به طور مطلق آزاد

مي» بيان«ناپذير است اما تعرض ي عقيده وضع ديگري پيدا و ضرورت حراست حقوق ديگران ا منافع كند

 هايي پديد آورد. تواند در اين زمينه محدوديت برتر از آن، مي
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مي» آزادي عقيده«اما در عهدنامه اروپايي، حق اساس آزادي بيان محسوب شود. به عبارت ديگر، آزادي بيان

و افكار را داراس ت.كسي است كه عقيده دريافت يا انتقال اطالعات

ف10. در ماده2 و آزادي انتقال اطالعات تضمين شدهعهدنامه اروپايي، آن قط آزادي دريافت و در اند

شوراي» مجمع پارلماني« 1970وجود ندارد. هر چند كه در سال» جستجوي آزادانه اطالعات«عنصر 

را» كميته وزيران«اروپا به  و آزادي جستجوي اطالعات مأموريت داد تا عهدنامه اروپايي را گسترش دهند

.در آن بگنجانند

اند. به اين هاي نسبتاً متعددي است كه به طور صريح مشخص نشده عهدنامه حاوي محدوديت10ماده.3

مي شود دولت طريق، موقعي كه گفته مي و تلويزيون را به تبعيت از نظام ها توانند مؤسسات راديو، سينما

سسه است؟ يا يك نظام كسب اجازه فعاليت ملزم سازند، آيا منظور كسب اجازه قبل از تأسيس يك مؤ

و سانسور بر توليد مورد توجه است؟  نظارت

هاي خود براي مشخص ساختن جزئيات به طور كلي تدوين كنندگان عهدنامه اروپايي با وجود تمام كوشش

آن محدوديت و دقيق ملل 1948اند. در صورتي كه كارهاي كنفرانس سال ها توفيق نيافته ها، به بيان صريح

هاي بهتري منتهي شده بخش آنان قرار گرفته بود، در اين زمينه به شيوه آزادي اطالعات كه الهام متحد درباره

(دنيس بارلت)  بود.

و حقوق بشر.2  اعالميه شوراي اروپا درباره وسايل ارتباط جمعي

مطبوعاتي مختلف كشورهاي اروپايي اقداماتي براي هماهنگ ساختن قوانين 1966شوراي اروپا از سال

و حقوق بشر«آغاز كرد كه منجر به تصويب  در سال» اعالميه شوراي اروپا درباره وسايل ارتباط جمعي

 گرديد.» مجمع پارلماني«در جريان اجالسيه عادي 1970

 متن اين اعالميه شامل سه بخش مختلف است:
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و استقالل- بخش اول و ساير وسايل ارتباط جمعي اختصاص يافته است. اين به شرايط حقوقي مطبوعات

 بخش شامل چندين بند به شرح زير است:

و بررسي مسائل مربوط به منافع عمومي، نقش اساسي به عهده� وسايل ارتباط جمعي در معرفي

 دارند.

 حق استفاده از آزادي بيان، بايد براي وسايل ارتباط جمعي اعمال شود.�

و� و افكار باشد و اشاعه اطالعات حق مذكور بايد متضمن آزادي جستجو، دريافت، انتقال، انتشار

اين امر، براي قوي عمومي وظيفه مربوط به انتقال اطالعات راجع به مسائل منافع عمومي در حدود 

و براي وسايل ارتباط جمعي، وظيفه تدارك آگاهي و متنوع منطقي عمهاي جامع ومي را درباره امور

 كند. ايجاب مي

در بندهاي بعدي نيز راجع به استقالل وسايل ارتباط جمعي در مقابل كنترل دولت، وضعيت سازمان داخلي

در وسايل ارتباط جمعي، حمايت از استقالل آن و آزادي فعاليت خبرنگاران ها در برابر خطرات انحصارها

مياحثي مطرح شده است كه در توضيح اين بندها خارجه مب كنم كه سازمان داخلي به اين مطلب بسنده

و استقالل عمل آن و همچنين انحصار وسايل ارتباط جمعي بايد آزادي بيان نويسندگان ها را تضمين كند

و نه مؤسسات خصوصي) نباشد. (نه دولت  اين وسايل دست هيچ گروهي

 اختصاص يافته است. اقدامات الزم براي تضمين مسئوليت مطبوعاتبه-بخش دوم

اقدامات ضروري براي حمايت فرد در برابر هر گونه مداخله عليه حق احترام زندگي در مورد-بخش سوم

 صحبت شده است. خصوصي وي

در مورد اين اعالميه ذكر اين نكته ضروري است كه مجمع پارلماني شوراي اروپا، اين اعالميه را به منزله

كه تلقي» اعالميه معرف هدف«يك  كميته«كرده است. يعني اين اعالميه حاوي نكات متعددي است

و يا سازمانمي» وزيران آن هاي حرفه تواند با استفاده از آن قوانين مربوط را تصويب كند اي را به انجام
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و دولت تشويق نمايد. منتهي اين اعالميه به هيچ وجه براي سازمان و تنها براي ها الزام ها ع مجم«آور نيست

 تعهدآور است.» پارلماني

و اطالعات.3  اعالميه كميته وزيران شوراي اروپا در مورد آزادي بيان

و سه بخش كه اين اعالميه داراي مقدمه در است در مقدمه اين صادر شد. 1982توسط كميته وزيران

و نقش احترام به اصول اخالاعالميه بر  و اطالعات در قي روزنامهضرورت مقابله با نقض آزادي بيان نگاري

 تأكيد شده است. حراست از اين آزادي

به بند نخست و اطالعات، به عنوان عنصر اعالميه بستگي قاطع كشورهاي عضو شورا به اصول آزادي بيان

 اشاره دارد. گرا بنيادي يك جامعه دموكراتيك كثرت

و است هايي هدف بيان كننده بند دوم مي كه شورا در زمينه اطالعات آن وسايل ارتباط جمعي دنبال كند. از

 توان به موارد زير اشاره كرد: جمله مي

ها ممنوعيت سانسور محتويات رسانه�

 گسترش دسترسي همگاني به اطالعات�

و� و بررسي آزادانه افراد درباره مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي توسعه امكان بحث

 فرهنگي

و خودمختار افزايش رسانه�  هاي مستقل

بر بند سوم هاي كشورهاي عضو شورا، در جهت دفاع از حق هر فرد براي ضرورت توسعه همكاري اعالميه

و پيشبرد تحقق اين آزادي از طريق آموزش و اطالعات و همچنين نقش اعمال آزادي بيان هاي مربوط به آن

و جريان آزاد اطالعات در كمك به تفاهم بين و شناخت بيشتر اعتقادها و احترام سنتالمللي هاي كشورها

و غنيبه  مي گوناگوني عقايد و توصيه كه سازي فرهنگ تأكيد دارد در خدمت بايد تكنولوژي ارتباطاتيكند

و اطالعات توسعه زمينه  باشد. هاي آزادي بيان
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 عهدنامه اروپايي تلويزيون فرامرزي.4

هاي پخش مستقيم تكنولوژي ماهوارهبراي هماهنگي با پيشرفت 1980شوراي اروپا از اواسط دهه

و فراملي، به تدارك يك سند حقوقي منطقه و در سال تلويزيوني عهدنامه اروپايي« 1989اي همت گماشت

اين عهدنامه مقررات مخصوصي هاي عضو شورا به تصويب رسيد. از سوي دولت»3تلويزيوني فرامرزي

و محدوديت ح راجع به آزادي بيان و همچنين ق همگان براي استفاده از اطالعات را داراست.هاي آن

 آزادي بيان

و آزادي عهدنامه اروپايي10تأكيد بر ماده در اين قسمت از عهدنامه عالوه بر هاي حراست حقوق بشر

آن تمام عناصر خدمات برنامه«بنيادي، بيان شده است كه  و محتواي ها، بايد به منزلت اي، از حيث شكل

و حق و شخصي انساني وق بنيادي ديگران، احترام بگذارند. اين عناصر به ويژه، نبايد مغاير اخالق حسنه

و قابليت برانگيختن  و همچنين نبايد به ارزشگذاري خشونت بپردازند خصوصاً حاوي صور قبيحه باشند

و كينه نژادي را دارا باشند. »تنفر

حق همگان براي استفاده از اطالعات

ا فراين قسمت از عهدنامه  مرزي حاوي نكاتي بدين شرح است:اروپايي تلويزيون

و گسترش مدام تكنولوژي� حق پيشرفت و ارتباطات بايد در خدمت پيشبرد هاي اطالعات

و افكار بدون توجه به مرزها به كار گرفته شوند .جستجو، دريافت...اطالعات

وارد شدن به ها به ايجاد تصميمات حقوقي ضروري به منظور جلوگيري از لطمه دولت�

و پخش از  حق همگان براي استفاده از اطالعات بر اثر اعمال حقوق انحصاري انتقال

و تلويزيوني  متعهدند. سوي يك مؤسسه راديو

.ابراي دفاع از فرهنگ اروپا در مقابل تهاجم فرهنگي آمريك»4اي نظام سهميه«ايجاد�

3-European convention on transfrontier television 
مي نظام سهميه-4 و تلويزيوني بايد به آثار اروپايي اختصاص يابد. بندي پخش برنامه كند كه حتما بيشترين سهم زمان اي بيان  هاي راديويي
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 ترنتاعالميه شوراي اروپا درباره آزادي ارتباطات در اين.5

و با ظهور تكنولوژي هاي جديد ارتباطي از جمله اينترنت، پس از عهدنامه اروپايي تلويزيوني فرامرزي

و تصويب  شوراي اروپا با توجه به استفاده روزافزون كشورها از شبكه جهاني اينترنت به فكر تدوين

افي جلوگيري از چالشامقررات مربوط به اينترنت بر تاد. بدين منظور كميته وزيران هاي حقوقي ناشي از آن

اصول هفتگانه اين را به تصويب رساند.» اعالميه آزادي ارتباطات در اينترنت« 2003شوراي اروپا، در سال 

 اعالميه بدين شرح است:

هاي عضو نبايد محتواهاي منتشر شده از طريق دولت:مقررات مربوط به محتواهاي اينترنت�

مي اينترنت را با محدوديت شوند، مقيد هاي خارج از آنچه براي ساير وسايل انتشار محتواها اعمال

 سازند.

دهي مشترك با ساير دهي يا نظام هاي عضو بايد خودنظام : دولتدهي مشترك دهي يا نظام خودنظام�

م  نتشر شده از طريق اينترنت را تشويق كنند.كشورها در مورد محتواهاي

يا : اقتدارهاي عمومي نبايد از طريق اقدامات كلي متوقفعدم كنترل قبلي دولت� سازي

و ساير ارتباطات اينترنتي بدون توجه به مرزها، جلوگيري كنند. صافي گذاري، از دسترسي اطالعات

مي ملي صالحيت(البته با در نظر گرفتن شرايط قانوني خاص كه مقامات  اين دهند.) دار تشخيص

و نوجوانان صافي  هايي نصب شوند. امر مانع آن نيست كه براي حمايت كودكان

هاي عضو بايد دسترسي همگان : دولتاز ميان برداشتن موانع مشاركت افراد در جامعه اطالعاتي�

و به قيمتي منطق اي غيرتبعيض به تمام خدمات اينترنتي را به گونه و تشويق كنند.آميز  ي، ترغيب

تدارك خدمات از طريق اينترنت، نبايد تنها به سبب: آزادي تدارك خدمات از طريق اينترنت�

هاي مجوز ويژه قرار گيرد. طبيعت وسايل انتقال مورد استفاده در اين زمينه، در حوزه شمول نظام

ي مناسب كه دسترسي دهندگان خدمات بايد اجازه داشته باشند در يك چارچوب مقررات تدارك

و بين آميز آنان به شبكه غيرتبعيض المللي ارتباطات دور را تضمين نمايند، به فعاليت هاي ملي

 بپردازند.
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: دهندگان خدمات براي محتواهاي منتشر شده از طريق اينترنت مسئوليت محدود تدارك�

منتشر شده به وسيله دهندگان خدمات را مجبور كنند بر محتواهاي هاي عضو نبايد تدارك دولت

مي اينترنت، كه آنان امكان دسترسي به آن آن ها را فراهم مي سازند، دهند يا ذخيره ها را انتقال

و فعاالنه به جستجوي اقدام مي و وضعيت نمايند، نظارت كنند هاي غيرقانوني هاي معرف فعاليت ها

ن خدمات، در حالتي كه وظيفه آنان دهندگا هاي عضو بايد مراقبت نمايند كه تدارك بپردازند. دولت

مي گذاري به موجب قانون و يا ايجاد دسترسي به اينترنت محدود شود، هاي ملي، به انتقال اطالعات

البته در صورتي كه وظيفه مسئول محتواهاي منتشر شده از طريق اينترنت تلقي نگردند.

مي تر باشد، دولت دهندگان خدمات وسيع تدارك در چارچوب قانون توانند هاي عضو

 از آنان داشته باشند. نظير مسدود كردن راه دسترسي به اطالعات غيرقانوني هايي درخواست

هاي عضو بايد به منظور تأمين حمايت افراد در برابر دولت: عدم افشاي هويت كاربران�

و افكار، اراده نظارت و تسهيل بيان آزاد اطالعات كاربران اينترنت هاي مستقيم بر ارتباطات اينترنتي

در مورد عدم افشار هويت آنان را محترم بشناسند. البته اين امر مانع اقدامات دولت در چارچوب 

 هاي كساني كه مسئول اعمال مجرمانه هستند، نيست. قانون براي يافتن نشانه

»اتحاديه اروپايي«ابزارهاي حقوقي

در6با مشاركت» مشترك اروپابازار«به منظور ايجاد 1957اتحاديه اروپايي در سال و كشور تشكيل شد

كشور برخوردار بوده است. قرارداد تأسيس آن با هدف لغو پرداخت حقوق25از عضويت 2007سال 

و سرمايه گمركي، از ميان برداشتن محدوديت ها در جهت حفظ هاي جريان آزاد كاالها، افراد، خدمات

آن رقابت در بازارهاي داخل پديد آمده است. ابزارهاي حقوقي اتحاديه اروپايي نيز بر اساس هدف اصلي

و توسعه آزادي فعاليت و از جمله آزادي فعاليت براي تأمين و در چارچوب اين هاي اقتصادي هاي ارتباطي

و تصويب شده )1388(معتمدنژاد، اند. هدف، تدوين

مي» اتحاديه اروپايي«ابزارهاي حقوقي ( را م2توانيد در شكل  شاهده كنيد.)
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)  ابزارهاي حقوقي اتحاديه اروپايي–)�شكل

 اصول بنيادي مقررات حقوقي اتحاديه اروپايي.1

مياصول بنيادي مقررات حقوقي اتحاديه اروپايي و«توان شامل سه اصل را آزادي جريان كاالها، اشخاص

هاي حقوقي مختلف دانست. اين اصول بنيادي در متن» آزادي رقابت«و» آزادي عرضه خدمات«،»ها سرمايه

و در مورد حقوق ارتباطات جمعي به طور  مصوب اتحاديه اروپايي، در زمينه حقوق ارتباطات به طور عام

د.ان خاص انعكاس يافته

و عرضه آزاد� آمده» رهنمود اتحاديه اروپايي درباره تلويزيون بدون مرز«در مقدمه: جريان آزاد

مي است كه جريان آزاد برنامه و بر همين مبنا تأكيد شده هاي تلويزوني يك اصل اساسي تلقي شود

مي هاي عضو، آزادي دريافت برنامه دولت«است:  از هاي تلويزيوني را تأمين و پخش كنند

هاي طرف توجه در رهنمود هاي عضو در قلمرو خود، بر اساس هماهنگي هاي ساير دولت برنامه

»آورند. حاضر، ممانعت به عمل نمي

و از جمله، فعاليت در فعاليت اصل رقابت آزادانه: رقابت آزاد� و هاي اقتصادي هاي ارتباطي

يه اروپايي استوار است. به موجب ماده اي، بر اساس مقررات مندرج در قرارداد تأسيس اتحاد رسانه

و اقدامي كه به تجارت بين دولت 81 يا اين قرارداد هر گونه تصميم و به ممانعت ها لطمه وارد كند

و  محدوديت رقابت در داخل بازار مشترك منجر شود، ممنوع گرديده است. ضرورت تأمين

در طات در جملههاي مربوط به ارتبا تضمين رقابت آزاد اقتصادي در فعاليت هاي زير كه

 رهنمودهاي مختلف اتحاديه اروپايي تصويب شده است، مشهود است:

مي�  تواند به رقابت در عرضه بازار مشترك، لطمه وارد كند. تبليغ بازرگاني گول زننده

اصول بنيادي مقررات حقوقي اتحاديه اروپايي

و اطالعات در اتحاديه اروپايي» منشور حقوق بنيادي«حق آزادي بيان
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مي� توانند به رقابت ضرورت مشخص كردن عملكردهاي راجع به تبليغات بازرگاني مقايسه را كه

 ند.آسيب برسان

و تأمين دسترسي گسترده دولت� هاي عضو بايد به منظور حمايت از حق استفاده از اطالعات

هاي پخش تلويزيوني رويدادهاي پراهميت براي جامعه، اقدامات ضروري انجام همگان به برنامه

 دهند.

در.2 و اطالعات  اتحاديه اروپايي» منشور حقوق بنيادي«حق آزادي بيان

فصول گوناگوني درباره حقوق بنيادي افراد جامعه در نظر گرفته شده است؛» منشور حقوق بنيادي«در

و .... با توجه به توجه صرف شامل فصلي مختص به منزلت انساني، آزادي ها، برابري، همبستگي، شهروندي

و اطالعات   ماده از اين منشور انتخاب شده است:2نگارنده به آزادي بيان

م به11اده در و اطالعات«كه  اختصاص يافته است، بيان شده است:» آزادي بيان

و انتشار.�1 و انتقال و آزادي دريافت هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي عقيده

و بدون توجه به مرزهاست.  اطالعات يا افكار، بدون امكان مداخله مقامات عمومي

و كثرت آزادي رسانه.�2 آنگراي ها  ها مورد احترام است.ي

 بيني شده است: نيز پيش» حق دسترسي به اسناد اداري«منشور،42همچنين بر اساس ماده

در� هر شهروند اتحاديه اروپايي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي سكونت يا داراي مقر كار

ك و ميسيون اروپايي را يك كشور عضو اين اتحاديه، حق دسترسي به اسناد پارلمان اروپايي، شورا

 داراست.
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 ابزارهاي حقوقي سازمان كشورهاي آمريكاييبخش دوم:

از»5سازمان كشورهاي آمريكايي« هاي، در دهه»شوراي اروپا«كشور در قاره آمريكا نيز مانند35مركب

و اطالعات اتخاذ كرده است. اخير تصميمات مهمي را براي حراست از آزادي ابزارهاي هاي عقيده، بيان

) مي3حقوقي مختلفي كه در اين منطقه از جهان تصويب شده است را در شكل  كنيد: ) مشاهد

)  ابزارهاي حقوقي سازمان كشورهاي آمريكايي–)�شكل

و وظايف انسان.1 ها اعالميه كشورهاي آمريكايي در مورد حقوق

( جمهوريدر المللي كشورهاي آمريكايي نهمين كنفرانس بيناين اعالميه در به تصويب)1948كلمبيا

و در ماده  مي4رسيده است �كند: خود تأكيد

و انتشار انديشه� و بيان  هاي خود را داراست. هر كس حق آزادي عقيده، جستجوي اطالعات

مي10ماده همچنين  شمارد: اعالميه مذكور حق زير را مشروع

و غيرقابل تعرض� آن حق هر فرد براي جريان آزاد مكاتبات  ها. بودن

5-Organization of American States (OAS) 

و وظايف انسان ها اعالميه كشورهاي آمريكايي در مورد حقوق

عهدنامه كشورهاي آمريكايي درباره حقوق بشر

اعالميه اصول آزادي بيان
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 عهدنامه كشورهاي آمريكايي درباره حقوق بشر.2

و اطالعات در كاستاريكا به امضا رسيد كه در آن به آزادي 1969اين عهدنامه در سال هاي انديشه، بيان

اين عهدنامه نكات زير مورد توجه قرار گرفته14و13توجه خاصي مبذول شده است. از جمله در ماده 

 است:

و اشاعه هر گونه هر فرد� و بيان دارد. اين حق، شامل آزادي جستجو، دريافت حق آزادي انديشه

و افكار، بدون توجه به مرزها، از طريق شفاهي يا نوشتاري، به شكل چاپي يا هنري يا هر  اطالعات

 نوع وسيله مورد انتخاب اوست.

ور قبلي قرار گيرد. اما اين امر تواند مورد هيچگونه سانس بيني شده در بند پيش، نمي اعمال حق پيش�

و براي موارد هاي متعاقب است كه به طور صريح از طريق قانون مشخص شده داراي مسئوليت اند

 زير ضروري هستند:

 احترام به حقوق يا شهرت ديگران- الف�

 حراست از امنيت ملي، نظم عمومي يا سالمت يا اخالق عمومي-ب�

يا آزادي بيان را نمي� وسايل غيرمستقيم، به ويژه با انحصارهاي دولتي يا خصوصي توان از طرق

و تدارك يا اختصاص كاغذ، طيف و تجهيزات مربوط به تهيه هاي امواج الكترومغناطيسي، ابزارها

و عقايد، محدود كرد. و جريان افكار  پخش، يا هر گونه اقدام ديگر به منظور ممانعت از انتقال

به نمايش� ، لطمه وارد شود، ممكن است2بيني شده در بند مقررات پيش هاي عمومي، بدون آنكه

و تنها براي نظام آن به موجب قانون ها، به منظور حمايت اخالقي دهي طرز ورود يا دسترسي به

و نوجوانان، تحت سانسور قرار گيرند.  كودكان

و� و تنفر ملي، نژادي مذهبي، كه حاوي هر گونه تبليغ به هواداري از جنگ، هر نوع دعوت به كينه

و همچنين هر گونه عمل غيرقانوني مشابه آن عليه هر فرد يا هر گروه از  تحريك به خشونت باشد

افراد معين، بر مبناي مالحظات مربوط به نژاد، رنگ، مذهب، زبان يا منشأ ملي يا هر نوع انگيزه 

 ديگر، به موجب قانون ممنوع است.

يا اتهامات افتراآميز مربوط به او در يك ارگان ارتباطي هر فرد كه از طريق عرضه مطالب نادرست�

و عرضه شده به مخاطبان عمومي، مورد هتك حرمت  و انتشاري تأسيس شده به صورت قانوني
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ها را از طريق همان ارگان، با توجه به شرايط واقع شود، حق دارد تصحيح يا پاسخ خود راجع به آن

 كند. بيني از طريق قانون، منتشر مورد پيش

هاي آميز را از ساير مسئوليت در هيچ حالتي، تصحيح يا پاسخ مذكور، عامالن انتشار مطالب تخلف�

 سازد. ها در برابر قانون، معاف نمي آن

و شهرت ديگران، هر نشريه يا مؤسسه مطبوعاتي،� به منظور تأمين حراست مؤثر از حيثيت

و تلويزيوني، داراي يك مديرمسئو ل خواهد بود. اين مديرمسئول از هيچ سينمايي، راديويي

و از هيچ وضعيت قانوني خاصي، استفاده نخواهد كرد.  مصونيتي برخوردار نخواهد بود

 اعالميه اصول آزادي بيان.3

نكات جالبي را در باب» اعالميه اصول آزادي بيان«كميسيون حقوق بشر كشورهاي آمريكايي با تصويب

و تضمين آزادي بيان مورد حاوي داليل،توجه قرار داده است. مقدمه اعالميه اصول آزادي بيان تأمين

و تصويب اصول است كه خود داراي نكات قابل توجهي به شرح زير است:  توجيهي تدوين

و تبادل نظر ممنوع است� .ايجاد هر گونه مانع براي آزادي مباحثه

،شده به وسيله دولت با اشاره به اهميت تضمين حق دسترسي افراد به اطالعات نگهداري�

 تأثير شفافيت هر چه بيشتر اقدامات دولتي در تقويت نهادهاي دموكراتيك بيان شده است.

و كامل آزادي بيان، جنبه اساسي دارد� يكي از ابزارهاي؛آزادي مطبوعات، براي اعمال مؤثر

و از طريق اين آزادي است كه افراد حق  خود ضروري دموكراسي مبتني بر نمايندگي است

و انتشار اطالعات را اعمال مي  كنند. براي جستجو، دريافت

شود بلكه يك حق بنيادي افراد به شمار ها شناخته نمي آزادي بيان يك نياز متعلق به دولت�

 رود. مي

 اصول اعالميه

را بند مختلف است كه نمونه13اعالميه اصول آزادي بيان داراي ميهايي از آن  كنيم: با هم مرور

و سلبي بيان در تمام شكلآزاد� و مظاهر آن، يك حق بنيادي نشدني فرد است. اين ها

 رود. آزادي عنصر ضروري موجوديت هر جامعه دموكراتيك نيز به شمار مي
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و افكار را منطبق به ماده� و اشاعه آزادانه اطالعات 13هر كس حق جستجو، دريافت

 عهدنامه آمريكايي حقوق بشر داراست.

ا� و دسترسي به طالعات نگهداري شده به وسيله دولت، يك حق بنيادي هر شخص است

 ها موظفند كه اعمال كامل اين حق را تضمين كنند. دولت

و غيرمستقيم در مورد نوع بيان عقيده يا اطالع منتشر� سانسور قبلي، مداخله يا فشار مستقيم

از شده از طريق هر وسيله ارتباطي شفاهي، نوشتاري، هنري، ديداري يا الكتروني، بايد

 طريق قانون ممنوع شوند.

قوانين راجع به حمايت از اطالعات شخصي، نبايد موجب ممانعت يا محدوديت جستجو�

و انتشار اطالعات مربوط به منافع عمومي شوند.

و كنترل وسايل ارتباطي، بايد تحت شمول انحصارها يا تسلط� هاي مربوط به مالكيت

 شته باشند.قوانين ضدانحصار قرار دا
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و مصوبات بخش سوم: »اتحاديه آفريقايي«تصميمات

و اطالعات توجه خاصي پيدا به آزادي 1980از اوايل دهه»6سازمان اتحاديه آفريقايي« هاي عقيده، بيان

در بيني اين آزادي كرد؛ به طوري كه عالوه بر پيش و خلق«ها نيزاي، اعالميه»7ها منشور آفريقايي حقوق بشر

 به تصويب رسانيد.» اصول مربوط به آزادي بيان«راجع به 

) »اتحاديه آفريقايي«ابزارهاي حقوقي-)�شكل

در آزادي.1 و اطالعات و خلق«هاي عقيده، بيان »ها منشور آفريقايي حقوق بشر

و 1981اين منشور كه در سال27و9ماده در هاي دولتدر كنيا به تصويب مجمع رؤساي كشورها

و اطالعات نكات زير پيش آفريقايي رسيد، راجع به آزادي �بيني گرديده است: هاي بيان

 هر كس داراي حق اطالعات است.�

و مقررات را داراست.� و نشر عقايد خود در چارچوب قوانين �هر كس حق بيان

و آزادي� و اخالق حقوق و هاي هر كس با رعايت احترام ديگري، احترام به امنيت جمعي

�شوند. منافع عمومي اعمال مي

6-Organization of African Union (OAU) 
7-African charter on human and people's rights 

و اطالعات در و خلقها«آزادي هاي عقيده، بيان »منشور آفريقايي حقوق بشر

آفريقا اعالميه اصول مربوط به آزادي بيان در
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 اعالميه اصول مربوط به آزادي بيان در آفريقا.2

اهميت آزادي بيان در تحكيمبر مورد تصويب قرار گرفته است، 2002كه در سال در مقدمه اين اعالميه

و پيشبرد توسعه ملي كشورهاي  و حقوق بشر، تسهيل سوادآموزي، حفظ هويت فرهنگي دموكراسي

تأكيد شده است. همچنين بر اهميت اساسي آزادي بيان به منزله يك حق انساني فردي، يك سنگ آفريقايي

و آزادي و وسيله تأمين احترام به تمام حقوق بشر  هاي بنيادي تأكيد شده است. محك دموكراسي

با16اين اعالميه حاوي ذكر تمامي بخش است كه هر كدام حاوي بندهاي مختلفي است. به طور نمونه

مي بخش  كنيم: ها، برخي از بندها را مرور

 تضمين آزادي بيان.1

به� و افكار، و انتشار اطالعات و از جمله حق جستجو، دريافت و اطالعات آزادي بيان

صورت شفاهي، كتبي يا چاپي، به شكل هنري يا از هر طريق ارتباطي ديگر، حتي در 

و سلب ا فراسوي مرزها، يك حق بنيادي و يك عنصر ضروري دموكراسي نشدني نساني

 است.

 مداخله در مورد آزادي بيان.2

بيني گردد، در خدمت هر گونه محدوديت در مورد آزادي بيان، بايد از طريق قانون پيش�

و در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشد.  منافع مشروع قرار گيرد

و عقايد.3  گوناگوني اطالعات

و وسا دسترسي تكثرآميز به رسانه� پذير هاي آسيب يل ارتباطي ديگر، از جمله براي گروهها

و همچنين گروهو حاشيه و فرهنگي. اي شده، مانند زنان، كودكان، پناهندگان  هاي زباني

 آزادي اطالعات.4

و نگهداري به وسيله سازمان� هاي هر كس داراي حق دسترسي به اطالعات مورد تدارك

 عمومي است.
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و نگهداري سازمانهر كس داراي حق دسترسي به اطال� هاي خصوصي عات مورد تدارك

 را كه براي اعمال يا حمايت حق ضرورت دارند، داراست.

و تلويزيون خصوصي.5  راديو

و مستقل خصوصي را مورد تشويق قرار دهند. دولت� و تلويزيون متنوع ها بايد بخش راديو

و تلويزيون، مغاير حق آزادي بيان اس ت.انحصار دولت در زمينه راديو

و تلويزيون عمومي.6  راديو

و تلويزيوني خدمت عمومي، بايد تضمين گردد. استقالل تحريريه�  اي مؤسسات راديو

و ارتباطات دور نهادهاي نظام.7 و تلويزيون  دهي راديو

در فرآيند تعيين اعضاي نهاد نظام� و شفاف باشد، مشاركت جامعه مدني را دهي، بايد آزاد

و از سوي هيچ  ونه حزب سياسي خاصي، تحت كنترل واقع نشود.گ برداشته باشد

 هاي چاپي رسانه.8

 هاي تحميل كند. هاي چاپي، نبايد به حق آزادي بيان محدوديت هيچ نظام ثبت نام رسانه�

اي هاي رسانه شكايت.9

 اي است. دهي مؤثر بهترين شيوه پيشبرد استانداردهاي عالي رسانه خودنظام�

 گرايياي پيشبرد حرفه.10

و اشتغال به روزنامه از طريق رسانهحق بيان شخصي� هاي نگاري، نبايد مورد محدوديت ها

 قانوني غيراصولي قرار گيرد.

ها جلوگيري از حمله به همكاران رسانه.11

و تهديد عليه همكاران رسانه حمالتي از قبيل دست زدن به قتل، آدم� و ربايي، ارعاب ها

و امحاءكن ساير كساني كه حق آزادي بيان خود را اعمال مي و همچنين تخريب ند

و تجهيزات ارتباطي، استقالل روزنامه و جريان آزاد اطالعات تسهيالت نگاري، آزادي بيان

 برند. براي همكاران را از ميان مي
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در دولت� و ها موظفند براي جلوگيري از چنين حمالتي، اقدامات مؤثر به عمل آورند

و مجازات عامال صورت وقوع آن و تداركها، به تعقيب ون دهندگان حمالت بپردازند

 دهندگان را فراهم آورند. ها براي آسيب امكانات جبران آن

ها حمايت از شهرت.12

 هاي عمومي بايد خواسته شود تا حد باالي انتقادها را تحمل كنند. از چهره�

 اقدامات جنايي.13

به هاي جنايي مربوط به محتواي رسانه ها بايد تمام محدوديت دولت� منظور تأمين ها را

 منافع مشروع عمومي در يك جامعه دموكراتيك، مورد تجديدنظر قرار دهند.

 اقدامات اقتصادي.14

و انتشار آگهي دولت� هاي رسمي به عنوان وسيله ها نبايد از قدرت خود در مورد توزيع

 ها استفاده نمايند. مداخله در محتواي رسانه

و تجهيزات گزار حمايت از منابع خبري.15  شگريو لوازم

، نبايد به ها، جز در موارد منطبق با اصولي كه در قانون آمده استهاي رسان همكاران حرفه�

ك و تجهيزات مورد استفاده در ار افشاي منابع خبري خويش يا قبول بازرسي لوازم

 نگاري، ملزم گردند. روزنامه

 اجراي اصول اعالميه.16

خل«هاي امضاكننده دولت� و را»هاقمنشور آفريقايي حقوق بشر بايد تمام مساعي الزم

و اثربخشي عملي اصول مذكور، معمول دارند.  براي اجرا
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و اقدامات كشورهاي عضو اتحاديه عرببخش چهارم:  تصميمات

در6از سوي نمايندگان 1945در سال»8اتحاديه عرب« و سوريه كشور مصر، عربستان، عراق، اردن، لبنان

با درباره حقوق بشر هيچ تالشي در جهت تصويب قطعنامه 1968قاهره تأسيس شد ولي تا سال  اي

هايي كه صورت گرفت، اما به دليل موضوع حقوق بشر صورت نگرفت. پس از آن هم با وجود تالش

شوراي اين اتحاديه موفق 1994هاي عضو، موفقيتي حاصل نشد تا آنكه در سال كشوربين اختالفات

منشور كشورهاي عربي«هاي عضو براي پذيرش طرح، توافق دولت1994اي در سال شدند در جلسه

به» درباره حقوق بشر كشور22را كسب كند. اما اين منشور هم از سوي كشورهاي عضو اتحاديه عرب كه

المللي حقوق ده بودند، به تصويب نرسيد. ده سال پس از آن، متن آن براي انطباق بيشتر با اصول بينرسي

و با مجموعه اصالحاتي كه در منشور مذكور صورت پذيرفت، كيفيت آن  بشر، مورد تجديدنظر قرار گرفت

و اطالعات آورده نش  ده بود.بهبود يافت. منتهي در اين منشور، هيچ صحبتي از آزادي بيان

و پيشبرد سياست 2003از اوايل سال» شوراي اتحاديه عرب« هاي تحت تأثير تحوالت جديد جهاني

هايي براي بازنگري در متن نخستين منشور كشورهاي عربي المللي مبتني بر اصول حقوق بشر، اقدام بين

 درباره حقوق بشر كردند.

ودا» منشور كشورهاي عربي درباره حقوق بشر«متن جديد منشور ياد30ماده است. ماده53راي مقدمه

و مذهب را پيش و اعمال اين آزادي شده، حق هر فرد براي آزادي فكر، وجدان به بيني نموده است ها

 بيني شده در قوانين را مجاز شناخته است. استثناي موارد پيش

و32در ماده گر منشور، حق اطالع و بيان، مورد توجه قرار  فته است:آزادي قيده

8-Arab League 
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و انتشار اطالعات� و همچنين حق جستجو، دريافت و بيان و آزادي عقيده منشور حاضر، حق اطالع

 كند.و افكار از طريق هر وسيله ارتباطي، بدون توجه به مرزها را تضمين مي

و آزادي� و ممكن است تنها ها بايد در انطباق با ارزش اين حقوق هاي بنيادي جامعه اعمال شوند

از محدوديتمورد  هايي قرار گيرند كه براي تأمين احترام به حقوق يا شهرت ديگران يا حمايت

و اخالق عمومي، ضرورت دارند.  امنيت ملي، نظم عمومي، سالمت همگاني
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و اطالعات در كشورهاي آسياييبخش پنجم:  آزادي بيان

آن، بر خالف بقيه مناطق كه ابزارهاي در كشورهاي آسيايي ها ها در مورد حقوق بشر از سوي دولت حقوقي

و سازمان تصويب شده است، انجمن هاي غيردولتي وابسته به جامعه مدني به تدارك ابزارهاي حقوقي ها

( پرداخته مي5اند. ابزارهاي حقوقي كشورهاي آسيايي را در شكل  كنيد. ) مشاهده

)  ابزارهاي حقوقي كشورهاي آسيايي–)�شكل

ها منشور آسيايي حقوق بشر: منشور خلق.1

 200در كره جنوبي به تصويب رسيده است، حاصل تالش چندين ساله 1998اين منشور كه در سال

در مقدمه خود ضمن تأكيد بر حمايت از مجموعه» منشور آسيايي حقوق بشر«سازمان غيردولتي است.

و«،»11حق دموكراسي«،»10حق صلح«،»9حق زندگي«حقوق بشر، موارد ديگري نظير  حق هويت فرهنگي

مي» 12آزادي وجدان  افزايد.و... را بدان

و چرايي منشور منشور آسيايي حقوق بشر با تاريخچه و آزادي در كشورهاي آسيايي اي از اقتدارگرايي

مي حقوق بشر توسط سازمان  كند. هاي غيردولتي در اين قاره بحث را آغاز

9-����������������
10 -�����������������
11 -���������������������
12 -�������������������������������������������������������

منشور خلقها: منشور آسيايي حقوق بشر

»اعالميه آزادي بيان در جنوب آسيا«طرح
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به بخش  آزادي بيان پرداخته است كه در زير به آن اشاره شده است:هايي از اين منشور

مي� و رفاه مردم ... دولت كه اعالم و كند مسئوليت اصلي توسعه را به عهده دارد، بايد انساني، باز

و كثرت كه جوابگو باشد. شرط الزم احترام به حقوق بشر، يك نظام مداراجو گراست. چنان نظامي

و بكوشند تا به اين طريق، ديگران را قانعهدر آن مردم آزادانه ديدگا هاي فكري خود را بيان كنند

 ها محترم شمرده شوند. سازند. نظامي كه در آن، حقوق اقليت

و دولت� ها نبايد به معناي توسعه اقتصادي به كار گرفته شود. منظور از توسعه، توسعه براي افراد

ها حق آزادي فرهنگي، آزادي بيان بنابراين انسان عينيت يافتن كامل توان بالقوه شخص انسان است.

درو اشاعه توانايي و فكري خويش را دارا هستند. اين حق به معناي حق مشاركت هاي فرهنگي

و مؤيد آن است كه دولت و اجتماعي است هاي ها حق دارند چگونگي سياست امور عمومي

و بدون هرگ و فرهنگي خود را آزادانه و سلطهاقتصادي اجتماعي آميز، مشخص ونه منشأ بانفوذ

 سازند.

»اعالميه آزادي بيان در جنوب آسيا«. طرح2

و محققان اين اعالميه هم مانند ديگر منشور آسيايي، توافقات بين دولت ها نيست بلكه گروهي از متفكران

و بنگالد (شامل كشورهاي پاكستان، هند، مالديو، بوتان، سريالنكا، نپال هاي اخير در سالش)آسياي جنوبي

و آزادي اطالعات در كشورهاي اين منطقه و گسترش آزادي بيان ، انديشه براي بهبود شرايط پيشرفت

و تصويب ابزارهاي حقوقي منطقه هاي اند. كميته مشتركي از كارشناسان سازمان اي را دنبال كرده تدوين

به طور نمونه به چند آسيا را منتشر سازد.اعالميه آزادي بيان در جنوب 1996مختلف توانست در سال 

و اطالعات در اين اعالميهمورد از   اشاره شده است: موارد مربوط به آزادي بيان

كه� و انتشار اطالعات، يك حق انساني گرانبهاست حق آزادي بيان، شامل حق جستجو، دريافت

دموكراتيك، جنبه اساسي دارد. هاي بنيادي در يك جامعه براي برخورداري انسان از ساير آزادي

مي حق مذكور، همچنين پيش و سياسي به شمار  رود. شرط توسعه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

و ريشه� هاي نژادي اين حق بايد براي هر شخص، بدون توجه به جنسيت، رنگ، طبقه، مذهب، زبان

 يا اجتماعي، مليت يا ساير خصوصيات وي، تضمين شود.
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ب� مياعمال حق آزادي يك تواند مورد محدوديت قرار گيرد، اما تنها محدوديت يان هايي كه در

جامعه دموكراتيك، براي امنيت دولت يا امنيت عمومي، براي جلوگيري از جنايت، براي حمايت از 

سالمت همگاني يا اصول اخالقي، براي حمايت از شهرت يا حقوق ديگران، براي پيشگيري از 

بيافشاي عمدي اطالعات دري و طرفي قوه قضاييه افتي به صورت محرمانه يا براي حفظ اقتدار

 ضروري هستند.

هرگونه تضييق در مورد آزادي بيان، بايد از طريق قانون مقرر گردد. قانون مربوط به تضييق اين�

و بسيار صريح، تدوين شود.  آزادي، بايد تا حد امكان بسيار مشخص
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ابخش ششم: و  طالعات در اعالميه حقوق بشر اسالميآزادي بيان

در جريان نوزدهمين اجالسيه كنفرانس وزيران امور خارجه 1990در سال » 13اعالميه حقوق بشر در اسالم«

به22كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي در قاهره به امضا رسيد. ماده  اين اعالميه حاوي نكاتي

و اطالعات   است:شرح زير در خصوص آزادي بيان

هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شكلي كه مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان�

 دارد.

و نهي از منكر بر طبق ضوابط شريعت اسالمي دعوت كند.�  هر انساني حق دارد براي خير

به� و حمله و سواستعمال آن و سواستفاده تبليغات يك ضرورت حياتي براي جامعه است

و  كرامت انبيا يا به كارگيري هر چيزي كه منجر به ايجاد اختالل در ارزشها يا مقدسات

 متشتت شدن جامعه يا زيان يا متالشي شدن اعتقاد شود، ممنوع است.

حس� و يا هر چيزي كه منجر به برانگيختن هر نوع برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي

 تبعيض نژادي گردد، جايز نيست.

13 -Declaration of human rights in Islam 
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ن و  گيري تيجهبحث، بررسي

و و افتراق پس از توصيف قوانين مربوط به مناطق گوناگون جهان، تأملي هر چند اندك بر نقاط اشتراك

 اي بر مناطق ديگر داريم. هاي هر كدام از اسناد منطقه برتري

را به نظر مي و اطالعات، در عين پيشگام بودن، پيشتازي خود رسد كه اسناد اروپايي در مورد آزادي بيان

و با ورود تكنولوژي و به مرور زمان هاي مختلف از جمله تلويزيون فرامرزي، ماهواره، حفظ كرده است

و اينترنت، نظام حقوقي به روزي را در نظر گرفته است.  يارانه

را رسد كه جزئي شوراي اروپا عالوه بر هماهنگ بودن با شرايط روز، به نظر مي ترين قوانين حقوق بشر

ص و به و همچنين نقض تر از بقيه اسناد منطقه ورت دقيقداراست و اطالعات اي موارد مربوط به آزادي بيان

 ها را مشخص كرده است. آن

اي هستند كه ضمانت اجراي اين اسناد را به وسيله نهادهاي خاصي همچنين اسناد اروپايي، تنها اسناد منطقه

 اند. تحقق بخشيده

و اطالع مياسناد آمريكايي آزادي بيان و ات هم به نظر رسد كه آزادترين قوانين مربوط به آزادي بيان

 اطالعات را دارا هستند. 

و اطالعات به دليل جالب توجه به نظر هاي مختلف آزادي بيان تفكيك بخشاسناد آفريقايي آزادي بيان

و همچنين به دليل تأكيد بر حفظ فرهنگ آفريقايي در كنار دموكراسي. مي  رسد

مياسناد اتح هاي اقتدارگرا در اين كشورها، با بيشترين زمان رسد به دليل وجود نظام اديه عرب به نظر

(شايد نزديك به نيم قرن) مواجه بود. در قوانين تصويب شده توسط اين اتحاديه به  ممكن براي تصويب

اع نظر مي و سعي بر هماهنگ شدن به هاي الميهرسد كه فرهنگ كشورهاي عرب در نظر گرفته نشده است

و فرهنگ عرب به ميان آمده است، به نظر مي به جهاني بوده است؛ زيرا در اكثر موارد كه نامي از دين رسد

و در روح قوانين موجود نمي  باشد. صورت شعاري بوده
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از سازماندر مورد قوانين كشورهاي آسيايي، نكته قابل توجه اين است كه هاي غيردولتي در خارج

و شايد به منظور وارد كردن فشار به دولته چارچوب دولت هاي خود سعي در نوشتن نظام حقوق بشرا

و در واقع جز در سايه اين فشار، به نظر نمي آسيايي كرده ها در جهت انجام اين نظام رسد كه دولت اند

 حقوقي تالشي انجام دهند.

اي به دليل وجوه اشتراك فرهنگي منطقهرسد كه اسناد به عنوان نتيجه بايد بيان كرد كه در كل به نظر مي

آن كشورهاي منطقه و دولت اي تطابق بيشتري با نظامات ها تالش بيشتري براي انجام اين ها داشته باشد

و مصوبات داشته باشند.  قوانين

و اطالع همچنين از اين نكته نبايد غافل شد كه اساس اسناد منطقه ات اي، اسناد اروپايي در مورد آزادي بيان

آن» منشور حقوق بشر سازمان ملل«است كه بر پايه  ها دارايو ميثاقين نوشته شده است كه البته نسبت به

 برتري در ضمانت اجراي قوانين است.
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