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چکیـده
احترام ،حمایت و اجرای حق آزادی بیاا باع واا ا یاا از حبا ا بایاادیا بسار از ا ی
کس رها ،اگرچع از ماظر برخ افراد مماا ا ت امری بدیه بع نظر بر د ،اما تحبق آ باع واعا
مستلزم تأئید اص ل و ت جیع مستدل و ماطب ا ت .شااخت جایگاه واالی آزادی بیا و مسئ لیت
مل و بیاالملل مرب ط بع صیانت از آ هم اماا تعرض و نبض خ د رانع را بع حداعل ر اانده
و عان گذار را از محدود اختا آ باز م دارد ،هم اومال هرگ نع م ازیا حصری بع ایاا حاق را
امری ا تثاای و تاب عی دات و ت جیهات خاص م نماید .ایا شااخت در پرت ی آگااه و ومال
کس رها بع تعهدات برخا تع از معاهدات بیاالملل  ،حب ا ورف بیاالملل و ع اود آمره مرتبط با
نسل اول حب ا بسر (حب ا مدن ا یا

) ،بع ویژه حق آزادی بیا حاصل م ش د.

ایا مبالع تالش م کاد با ا تفاده از روش عیاس بع تحلیل م ض ع بپردازد .بر ایا ا اس ،ابتادا
مبان تعهدات کس رها در ابزارهای ماطبعای و بیاالملل حب ا بسر را تسریح م کاد .اپ ،،باع
احصای محدودیتهای مسروع و عان ن عابال اوماال بار حاق آزادی بیاا و برر ا نظریاعهای
وم م ذیربط کمیتع حب ا بسر م پردازد .مبالع نهایتاً با تبییا ارکا مسئ لیت بیاالملل کسا رها
و چگ نگ ایجاد آ بع هاگام نبض و تعدی حق آزادی بیا بع پایا م ر د.
 واژگان کلیدی:
حق آزادی بیا  ،معاهدات بیاالملل  ،میثاا بیاالملل حب ا مدن ا یا ا  ،نظریاعهای وما م
کمیتع حب ا بسر ،مسئ لیت بیاالملل کس رها

مقدمه
آزادی اندیشه و بیاا ییای از آزادیهاای اساسای اسات ااه از دیادگاههای مختلا
مذهبی ،فلسفی ،اجتماعی ،اخالقی ،حقوقی و بینالمللی مورد بحث و بررسی واقع شده و در
قوانین داخلی و اسناد و پیما های بینالمللی انعیاس یافته و مورد حمایت قرار گرفته است.
فالسفه و اندیشمندا بزرگی همچو اانت ،هگل ،هاابز ،ک ،،روساو ،ولتار ،هوگاو ،پاوپر و
سارتر هر ادام با نگرش ،برداشت و تعری خود از «حق» و «آزادی» گامهاای بزرگای را در
شیلگیری و تیامل مفهاوم حاق آزادی بیاا و اندیشاه برداشاتهاند .جاا اساتوارت میال
میگوید" :اگر همه انسا ها ییسا بیندیشند و تنها یک تن با نظر همه مخال باشاد ،ااار
عموم در خاموش ارد اجباری آ یک تن به هما اندازه نارواست اه اگر او قدرت داشات
و نوع بشر را به زور خاموش میارد"( .میل)15: 1333 ،
"آزادی عقیده و بیا از ییدیگر جداشدنی نیستند ،آزادی نخست بادین معناسات ااه
یک شخص بتواند آ گونه اه میخواهاد فیار اناد و آزادی دوم ،آزادی اباراز و برمالاارد
عقاید و افیار برای دیگرا از راه وسایلی همچو سخن گفتن ،رسانهها ،مطبوعات ،آماوزش،
نمایش ،سینما ،رادیو و تلویزیو و ...است .این آزادیهای دوقلو برای شیوفاشد هر یک باه
دیگری نیازمند است"( .عباسای )151: 1311 ،حاق آزادی بیاا را از دیادگاههای مختلا
میتوا مورد مطالعه قرار داد .از نظر فلسفی و روانی میتوا گفت :انسا آزاد آفریده شده و
نیاز روانی به بیا افیار و اندیشاههای خاود دارد .یاا از نظار اجتمااعی ،آزادی بیاا سابب
برخورد و تعاطی افیار و رشد و شایوفایی اندیشاهها میشاود .از طرفای ،زنادگی اجتمااعی
ایجاب می اند اه برای اجرای هر حق مرزی در نظر گرفته شود تا هم آزادی دیگارا را باه
خطر نی ندازد و هم به منافع مشتر ،مردم و مصالح اجتماعی صدمه نزناد .پاس ،در مرحلاه
دوم باید دامنه اجرای حق و مرزهای آ را بررسی ارد ،بهگوناهای ااه محادودیتها سابب
سوءاستفاده مرااز قدرت قرار نگیرد و مرزهای آزادی باه حاداقل ممیان برساد( .ااتوزیاا ،
 )7: 1381حق آزادی بیا ییی از آزادیهای اساسی بشر است اه در اعالمیه جهانی حقوق
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بشر 1و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است .این حاق در ردیا
آزادیهای سیاسی مدنی و نسل اول حقوق بشر به شمار میرود و تعهادات دولتهاا دربااره
این دسته از حقوق از باب تعهدات به نتیجه است؛ 1یعنی دولتهای عضو میثاقهای مربوطه
متعهدند بدو مالحظه امیانات موجود و یا شرایط و اوضاع و احوال حاام بار جامعاه ،ایان
حقوق را تضمین و محترم بشمارند.
نیته مهم دیگر این اه اگرچه اسناد بینالمللی پایه حقوق بشر و نیز اساناد منطقاهای
حقوق بشر بر اهمیت حق آزادی بیا و مسئولیت اشورهای متعاهد برای مراعات و تضمین
آ بدو مالحظه امیانات موجود و یا شرایط و اوضاع حاام بر جامعه تأاید نمودهاند ،با این
حال ،اجرای این حق نیز همچو بسیاری از دیگر شقوق حقوق بشر مطلق نبوده و مشارو
و محدود به برخی نیات و مالحظات شیلی و محتوایی ،قاانونی و حقاوقی اسات ااه ا لاب
آ ها در بندهای مواد مختل اعالمیه جهانی حقوق بشار ،میثااقین ،ساایر انوانسایو های
بینالمللی و منطقه ای تصریح شده اسات .باه عباارت دیگار ،تحقاق ایان حاق باه اساتناد
مندرجات اسناد ذار شده وظای و مسئولیتهای خاص را نیز به همراه دارد .نوشتار حاضار
در پی آنست تا با بررسی جایگاه حق آزادی بیاا در اساناد بینالمللای ،منطقاهای و قاانو
اساسی جمهوری اسالمی ایرا و تبیین مفهوم و دامنه آزادی بیا گاامی در جهات حصاول
در ،عمیق تری از میزا و دامنه تیلی اشورها در احترام ،حمایت ،تضمین و تحقاق آ و
نیز مسئولیت اشورهای متعاهد در صاورت تعادی و نقای ایان حاق ااه در زماره حقاوق
بنیادین بشر محسوب میشود بردارد.
مبحث اول :حق آزادی بیان در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر
 .1منشور سازمان ملل متحد

3

منشور ملل متحد در برخی از مواد خود وظای اشاورها در حمایات از حقاوق بشار و
آزادیها و اعمال آ ها را مورد تصریح قرار داده است .بند ج ماده  73منشور مقارر مایدارد:
1

). Universal Declaration of Hunan Rights (UDHR
. Obligation of Result
3
. The Charter of the United Nations
2
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«تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بارای هماه بادو تماایز از حیاث نا اد،
جنس ،زبا یا مذهب و تشویق شناسایی ایان معناا ااه ملال جهاا باه ییادیگر نیازمناد
هستند» .همچنین در بند ب ماده  13منشور ،اماک باه تحقاق حقاوق بشار و آزادیهاای
اساسی برای همه بدو تبعیی از حیث ن اد ،جنس ،زبا و مذهب توسط مجمع عمومی باه
دولتها توصیه شده است.
در بند  3ماده  1منشور تحت عنوا اهداف ملل متحد نیز پیشبرد و تشویق احترام باه
حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگا بدو تماایز باه حیاث نا اد ،جانس ،زباا یاا
مذهب مورد تأاید قرار گرفته است.
همینطور مواد  55و  53منشور نیز به احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای
اساسی و تعهدات دولتها برای اتخاذ تدابیر کزم در این زمینه اشاره نموده و باتوجه به ایان
اه حق آزادی بیا ازجمله حقوق اساسی بشار میباشاد ،تأایاد منشاور در ماواد یادشاده
شامل تأاید بر احترام و ارتقای این حق نیز میگردد.
 .9اعالمیه جهانی حقوق بشر
حق آزادی بیا در ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر اه مهمترین سند بینالمللای و
اولین دستاورد امیسیو حقوق بشر سازما ملل متحد به شمار میرود ،مورد تصاریح قارار
گرفته است.
این ماده مقرر میدارد« :هر اس حق آزادی عقیده و بیا دارد و حق مزبور شاامل آ
است اه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در اسب اطالعات و افیاار و در
اخذ و انتشار آ به تمام وسایل ممین و بدو مالحظات مرزی آزاد باشد» .تعهدات دولتها
نسبت به این حقوق مطلق و قطعی است.
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،اگرچه در ظاهر به صورت یک اعالمیه تصویب شده اسات،
ولی باتوجه به تیرار آ در اسناد بینالمللی بعدی حقوق بشر و نیز تأاید بار اهمیات آ در
تمام قطعنامههای حقوق بشری صادرشده توسط مجمع عمومی ملال متحاد و امیسایو و
متعاقباً شورای حقوق بشر ،به خوبی روشن است اه مفاد آ جنبه حقاوق بینالملال عرفای
یافته است .در این خصوص ،حتی کزم به توضیح است اه امیسیو حقاوق بشار در ساال
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 1181در قضیه فیالرتگا به صراحت بیا میاند این اعالمیه باه عناوا یاک منباع قواعاد
حقوق بینالملل عرفی تلقی میگردد.
 .3میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

1

در بند  1ماده  11این میثاق درخصوص آزادی عقیده و بیا تصریح شده اسات« :هار
اس از حق آزادی عقیده و بیا بدو هیچگوناه مداخلاهای برخاوردار میباشاد .ایان حاق
مشتمل بر آزادی جستجو ،دریافت و رساند اطالعات و اندیشهها از هر نوع ،خاواه شافاهی،
اتبی ،چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از مالحظات مرزی میباشد» .کزم
به تأاید است اه در بند  1ماده  1میثاق عبارت )( (Ensureتضمین اارد ) باه ااار رفتاه
است .این واژه به خوبی تصریح میاند اه دولتهای عضو میثاق ملزم هساتند یاک رشاته
اقدامات ایجابی و مثبت را برای تحقق اامل حقوق حمایت شده تحت میثااق انجاام دهناد،
در نتیجه اافی نیست دولتی اظهار نماید اه در اعمال این حق مانع ایجاد نیارده و مداخلاه
ننموده است ،بلیه دولت میل است وسایل احقاق حق را فراهم اناد و بایاد هام باا وضاع
قوانین و مقررات ضروری در این عرصه و هم با ایجاد و تقویت یک سیساتم قضاایی ااارآ و
دارای ایفیت و قابل اتیا و مبتنی بار اصاول دمواراسای و شایستهسااکری زمیناههای کزم
برای احقاق حق افراد نسبت به حقوق انسانی خود را فراهم نماید.
در بند  3ماده  1میثاق (بخش ب) نیز تأاید شده است هار دولات عضاو ایان میثااق
متعهد می شود تضمین نماید اه مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری اه
به موجب مقررات قانونی آ اشور صالحیت دارد درباره شاخص دادخواساتدهنده احقااق
حق نماید و همچنین امیانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه دهد.
براساس ماده  38اساسنامه دیوا بینالمللی دادگستری ،معاهدات ییی از منابع حقوق
بینالملل میباشد .ییی از مهمترین وی گیهاا و ابعااد ایان منباع مهام حقاوق بینالملال،
تعهدات اشورها نسبت به اجرای معاهدات در حوزه خاص مورد بحاث اسات .گااه تعهادات
پذیرفته شده در برخی اسناد بینالمللی از وضوع و استحیام کزم برای اجرای قاطع ،دقیق و

. International Covenant on Civil and Political Rights

1
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تعری شده برخوردار نمیباشد .تعهدات پذیرفتهشده توساط اشاورها در میثااق بینالمللای
حقوق مدنی و سیاسی ییی از آنها است .در این میا  ،آرای دادگاههاا و مراجاع تعیینشاده
بینالمللی مثل امیته حقوق بشر 1برای حل و فصل اختالفات درخصاوص اجارای تعهادات
میتواند به ماهیت تعهدات اشورها و ارائه تصویر روشنتری از آنها و پیدایش اصول دقیاقتر
و اجراییتر منجر شود.
 .4اعالمیه هزاره 2منظم به قطعنامه
در اعالمیه هزاره مصوب  8ساتتامبر ( 1111در بناد  )11تحات عناوا حقاوق بشار،
دمواراسی و حیومت مطلوب اشاره شده است:
 به تمام اعالمیه جهانی حقوق بشر احترام بگذاریم و از آ حمایت انیم. جهت حمایت اامل و ترویج حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگایبرای همه در اشور تالش انیم.
 آزادی رسانهها برای اجرای نقش اساسی آ ها و نیز حق ماردم بارای دسترسای باهاطالعات را تضمین انیم.
 .5دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر وین  1993و سند مصوب آن(VDPA)3

در دومین انفرانس جهانی حقوق بشر اه در ژوئان  1113در ویان برگازار شاد و
سند پایانی آ تحت عنوا «اعالمیه و برنامه عمل وین» به تصویب رسید به آزادی بیا باه
عنوا یک عنصر جهانشمول اشاره شده است .در این انفرانس از جمله ،درخصوص ارتباا
یک جامعه دمواراتیک و مبتنیبر مردمساکری با آزادی بیا وفاقی عام حاصل شد و تأایاد
گردید تقویت و پیشبرد دمواراسی ،بر ابراز اراده آزاد افراد و اندیشهها و عقاید آ هاا مبتنای
میباشد.

1

. Human Rights Committee
. Millinume, A/RES/55/2
3
. Vienna Declaration and Programme of Action
2
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 .6اسناد بینالمللی منطقهای حقوق بشر
حق آزادی بیا در ماده  11انوانسیو اروپایی حقوق بشر مصوب  4نوامبر  1151رم،
در ماده  14اعالمیه آمرییایی حقوق و تیالی بشر مصوب  ،1148در مااده  13انوانسایو
آمرییایی حقوق بشر مصوب سال  1131منشور آفریقایی حقاوق بشار و ماردم مصاوب 13
ژوئن  1181و در ماده  11اعالمیه اسالمی حقوق بشر (اعالمیه قاهره مصاوب  )1111ماورد
تصریح قرار گرفته است.
 .7کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

1

در بند ال ماده  11انوانسیو اروپایی حقوق بشر آمده است« :هار ااس دارای حاق
آزادی بیا میباشد .این حق شامل آزادی داشاتن عقیاده ،دریافات و رسااند اطالعاات و
اندیشه بدو مداخله مقامات دولتی و بدو توجه به مالحظات مرزی میباشاد »...در بناد 1
این ماده نیز محدودیت های وارد بر حق آزادی بیاا در چاارچوب قاانو و در یاک جامعاه
دمواراتیک و مردمساکر به نفع امنیات ملای ،تمامیات سارزمینی یاا رفااه عماومی ،بارای
جلوگیری از بی نظمی و حفظ نظم عمومی و برای حمایت از بهداشات و اخاالق در صاورتی
اه ضروری باشد ،قید شده است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفاسیر خود از ماده  ،11حق آزادی بیا را ناهتنها شار
اولیه و مقدماتی برای تحقاق دمواراسای میداناد ،بلیاه آ را شار کزم و اساسای بارای
بهرهمندی افراد از بسیاری دیگر از حقوق و آزادیهای حمایتشده تحت انوانسیو اروپایی
تلقی میاند و آ را با اعمال ماده  3همین انوانسیو یعنی اصل دادرسی منصافانه بسایار
مرتبط میداند و نیز آزادی مطبوعات و آزادی بیا در قالب هنار و آااار هناری را مشامول
اعمال ماده  11مینماید .علنی بود محاام رسیدگیاننده باه جارایم مطبوعااتی و جارایم
مربو به آزادی بیا  ،منصفانه بود جریا دادرسای و بیطارف باود قضاات و اساتقالل
دستگاه قضایی نیز در ارتبا با اعمال این حق مورد تأاید دادگاه اروپایی حقاوق بشار قارار

. The European Convention on Human Rights.

1
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گرفته است 1.همچنین اعمال این حق ،با ماده  1انوانسیو (حق آزادی مذهب و عقیاده) و
ماده  5انوانسیو (بازداشت موقت) مرتبط دانسته شده است.
 .8کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969

2

در بند  1ماده  13این انوانسیو تصریح شده است« :هار ااس از حاق آزادی فیار و
بیا برخوردار میباشد ،این حق مشتمل بر آزادی جستجو ،دریافات و رسااند اطالعاات و
عقاید از هر نوع بدو توجه به محدوده مرزی ،چه به صورت شفاهی ،نوشاتاری ،چااپی ،باه
شیل هنر یا به هر وسیله دیگر به انتخاب افراد میباشد.
در بخش ال بند  1همین ماده نیز ،محدودیتهای حق آزادی بیا ذار شده است اه
عبارتند از :احترام به حقوق و حیثیت دیگرا  ،حمایت از امنیت ملی ،حمایت از نظم عمومی
یا رفاه همگانی و اخالق ،اه البته ضروری باشند و به وسیله قانو صاریحاً پیشبینای شاده
باشند .این انوانسیو از اعالمیه حقوق و تیالی بشر اه چند ماه قبال از تصاویب اعالمیاه
جهانی حقوق بشر در سال  1148توسط سازما اشورهای آمرییایی به تصویب رسیده بود،
الهام گرفته است و مفاد آ را به عنوا استانداردهای خود در این انوانسیو مورد اساتفاده
قرار داده است.
 .9منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب 1981

3

در ماده  1این منشور آمده است:
 .1هر فرد باید حق دریافت اطالعات را داشته باشد.
 .1هر فرد باید از حق بیا و اشاعه عقاید خود در چارچوب قانو برخوردار باشد.
 .11در اعالمیه اسالمی حقوق بشر (اعالمیه قاهره )1991
در بند ال ماده  11این اعالمیه آمده است« :هر انسانی حق دارد نظر خاود را باه هار
 .1برای مطالعه بیشتر در مورد قضایای رسیدگیشده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر رجوع انید به:
Gomein, Don, Short Guide to the European Convention on Human Rights Council of Europe
Press, 1995
2
. The American Convention on Human Rights
3
. The African Charter of Human Rights and Peoples
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شیلی اه مغایر با اصول شرعی نباشد ،آزادانه بیا اند» .بندهای ب و ج این مااده نیاز باه
نوعی با حق آزادی بیا مرتبط هستند .طبق بند د همین ماده :برانگیختن احساسات قاومی
یا مذهبی و یا هر چیزی اه منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعایی نا ادی گاردد ،جاایز
نیست .این اعالمیه به اعتبار عنوا و محتاوای آ ابتنااء بار اصاول و ارزشهاای شارعی و
مذهبی دارد و به صراحت در ماده  14آ ذار شده است « :الیه حقوق و آزادیهای مذاور
در این سند ،مشرو به مطابقت با احیام شریعت اسالمی است» .بناابراین ،محادودیتهای
مندرج در دیگر اسناد بینالمللی و جهانی و منطقهای برای اعمال حقوق و آزادیهاا در ایان
اعالمیه ذار نشده و تنها با احیام شریعت اسالمی مقایسه و انطباق داده میشود.
 .11نتیجهگیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بینالمللی

1

با بررسی اسناد بینالمللی نتیجه گرفته میشاود ااه حاق آزاد بیاا فقاط در معناای
خاص آ یعنی سخن گفتن و آزادی االم ) (Freedom of Speechبه ااار نمایرود ،بلیاه
مصادیق گوناگونی ازجمله حق دسترسی به اطالعات ،حق دسترسی به تینولوژیهای جدید
اطالعرسانی ازجمله اینترنت و دیگر شبیههای خبری ،حق دسترسی به ماهواره ،حاق آزادی
بیا در قالب آاار ادبی و هناری (همچاو نقاشای ،فایلم ،ساینما و تئااتر) ،حاق تبلیغاات
1

تجاری را نیز شامل میگردد .در واقع در مفهوم عاام عباارت )(Freedom of Expression

به اار میرود.
نیته مهم دیگری اه توضیح آ ضاروری باه نظار میرساد ایان ااه در تماام اساناد
بینالمللی و منطقهای (به جز اعالمیه قاهره) ،تأاید شده است ااه محادودیتهای وارد بار
اعمال این حق باید مطابق با قانو ایجاد شده باشد و اعمال آ محدودیتها در یک جامعاه
دمواراتیک ضروری باشند و نیز این محادودیتها حصاری هساتند ناه تمثیلای و دولتهاا
نمیتوانند با تفسیر موسع خود ،دامنه محدودیتهای وارد بر اعماال ایان حاق را گساترش
دهند.
 .1مطالب بند  11برگرفته از سایت
www.dadsetani.ir/Protals/dadsetani.ir/PaperAttch/501.htm
. Comercial Propaganda or Advertisement

2
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همچنین باید به رأی دیوا بینالمللی دادگستری در ساال  1171در قضایه بارسالونا
ترااشن اشاره نمود اه در آ تعهدات دولتها برای رعایت حقاوق اساسای بشار را ازجملاه
مصادیق تعهدات بینالمللی دولتها در قبال ال جامعه بینالمللای و از تعهادات کزماکجارا
برای همگا و عامالشمول ) (Erga Omnesمیداند و به صراحت تأاید میاند ااه مساائل
مربو به رعایت حقوق بنیادین بشر ،امروزه از صالحیت داخلی دولتها خارج شاده اسات و
به قلمرو صالحیت جامعه بینالمللای در آماده اسات و ایان امار از نتاایج تحاوکت حقاوق
بینالملل و ارتقا و اهمیت جایگاه بشر در نظام بینالمللی میباشد .
بنابراین حق آزادی بیا یک حق مطلق 1نیست ،بلیه مقید به قیود و شرایطی اسات و
ازجمله حقوقی نیست اه در فهرست حقاوق منادرج در بناد  1مااده  4میثااق بینالمللای
حقوق مدنی و سیاسی به عنوا حقوق یرقابل عادول و تخطیناپاذیر 1ذاار شاده اسات و
اگرچه اعمال این حق گاهی ممین است با دیگر حقوق تزاحم پیدا اند ولی این مقید باود
آ هیچ مغایرتی با جهانشمولی آ نخواهد داشت .از اینرو حقهاای محادود و مقیاد مثال
آزادی بیا هم میتوانند جهانشمول باشند ،البته نقش فرهنگهاا و مقتضایات خااص نظام
عمومی ،بهداشت عمومی و اخالق حسنه را نیز نباید نادیده گرفت .
 .12مبانی آزادی بیان در اسالم
در اسالم به عنوا یک دین و شریعت ،قبل از آمد اعالمیهها و اسناد حقوق بشاری،
آزادیهایی ازجمله آزادی بیا باه نحاو شایساتهای حمایات و تأییاد شاده اسات .اصاول و
ضوابطی اه فقیها و حقوقدانا مسلما با بهرهگیری از منابع اسالم در اختیاار گذاشاتند،
راهنمای بسیاری از مباحث ازجمله آزادی بیا اسات .نبایاد فراماوش اارد ااه زمیناههای
تاریخی بحث آزادی بیا و عقیده در رب بیشتر متأار از شرایط و فضایی بود اه الیسا بار
جوامع حاام ارده بود و رهایی از آ جز در تعری چنین آزادیهایی فراهم نمیگشت .اماا
در اسالم ،اصول متعددی این حق و بلیه در ماواردی ایان تیلیا را اساتوار داشاته اسات.
گفتار ،رفتار پیشوایا دین ،تأییدی بر حق آزادی بیا است اه ازجمله میتوا به موارد زیر
. Absolute Right
. Non-Derogable

1
2
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اشاره ارد:
دعوت به اندیشه ،تدبر و تعقل
اصل امر به معروف و نهی از منکر :در اسالم مسئولیت افراد از مسئولیت ااارگزارا
جدا نیست .اگر دولتها جامعه را اداره میانند مردم نیز عضو هما جامعهاند .نظارت مردم
بر اارگزارا از مواردی است اه در سیره حیومتی پیشوایا مسلما وجاود داشاته اسات و
مسلمانا بهوی ه در صدر اسالم در مقابل حیومت ،احساس مسئولیت میاردند و نظارت بار
اعمال زمامدارا را حق خود میدانستند «الیم راع و الیم مسئول عن رعیته».
اصل مشورت :اصل مشورت نیز ییی دیگر از مهمترین اصاول ماورد توجاه اساالم در
امور فردی ،اجتماعی و سیاسی است اه کزمه منطقی و طبیعی آ وجود آزادی بیا اسات.
قرآ اریم ،پیامبر (ص) را به مشاورت باا یاارا و اصاحاب فرماا میدهاد و در ساوره آل
عمرا میفرماید« :و شاورهم فیاکمر؛ با آنا مشورت ان».
حق انتقاد و نصیحت به زمامداران مسلمان :حق انتقاد ییی از نمونههای بارز حاق
آزادی بیا است .این حاق بارای ییایاک شاهروندا محفاو اسات و هار ااس میتواناد
دستگاه های مختل سیاسی اشور را مورد انتقاد قرار دهد .به رسمیت شناختن این حاق در
عمل ،زمامدارا را وادار میاند تا در پرهیز از نگاه تیزبین توده مردم و خردمنادا جامعاه،
چنا عمل انند اه امتر هدف انتقاد قرار گیرند.
 .13حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
در قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا به صاراحت از عباارت آزادی بیاا و اندیشاه
ذاری به میا نیامده است .در اصل  14قانو اساسی تنها به آزادی نشریات و مطبوعات در
بیا مطالب اشاره شده است ،در حالی اه هما طور اه پیشتر ذاار شاد حاق آزادی بیاا
عالوه بر مطبوعات و نشریات (و نوشتار به طور الی) ،تمامی بیانات و گفتارهاا و نیاز اعماال
این حق از طریق آاار هنری همچو نقاشی ،فیلم و تئاتر و یره را هم در بر میگیرد.
به موجب اصل  14قانو اساسی« :نشریات و مطبوعات در بیا مطالب آزادند مگار آ
اه م خلّ به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند .تفصیل آ را قاانو معاین میاناد» .کزم
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به ذار است اه نظام حقوقی مندرج در قاانو اساسای در اعماال حاق آزادی بیاا  ،نظاام
تنبیهی 1است و نه یک نظام بازدارنده پیشگیرانه.

1

نظام تنبیهی ،نظامی است اه با روح و فطرت آزادیخواهی هماهنگتر و موافقتر اسات.
در این نظام شهروندا بدو هیچگونه محدودیتی ،آزادیهای شناختهشده به موجب حقاوق و
قوانین موضوعه را اعمال میانند بدو آ اه میل باشند از مقامات اداری یا قضاایی ،اجاازه
قبلی اسب نمایند ،تنها محدودیتی اه وجود دارد آ است اه شاهروندا باه هنگاام اجارای
حقوق اساسی خود باید محدودیتهای مقررشده به وسیله قانو را رعایات نمایناد و اگار ایان
محدودیتها را رعایت نینند ،تنها دادرس و مقام قضاایی اسات (و ناه یاک مقاام اداری) ،ااه
ضمانت اجراهای مقرر در قانو را در مورد متخلفا اعمال میانند  .باه موجاب بناد  7اصال
سوم قانو اساسی ،تأمین آزادیهای سیاسای و اجتمااعی در حادود قاانو از وظاای دولات
جمهوری اسالمی ایرا است و دولت باید برای نیل به آ تمام امیانات خود را باه ااار گیارد.
بنابراین در حوزه اعمال حق آزادی بیا در یک نظام تنبیهی ،انتشار یک روزنامه یا نشاریه باه
اسب مجوز قبلی نیاز ندارد و تحت هیچ سانسوری نیز قرار نخواهد گرفت.
اما یک نظام بازدارنده یا پیشگیرانه ،نظامی است ااه اعماال و اجارای آزادیهاا در آ
منو به اسب مجوز قبلی است و این مجوز از یک مقام اداری و نه یک مقاام قضاایی بایاد
درخواست شود و همین مقام اداری در صورت لزوم میتواند اجرای حقوق را متوقا ساازد.
نظام بازدارنده را میتوا به خوبی در قانو انونی مطبوعات (مصاوب اسافندماه  1334باه
همراه طرح اصالحی مصوب سال  )1371مالحظه نمود .
طبق ماده  18این قانو « :انتشار نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی باا سارمایه
ایرانی و با اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسالمی آزاد است» .در هر حال طبق قاانو یادشاده انتشاار
مطبوعات نیازمند اسب پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اسات  .در قاوانین عاادی
ایرا همچو قانو مطبوعاات ،فعالیات احازاب ،جمعیتهاا و انجمنهاای سیاسای و صانفی و
انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی مصوب  1331/3/7نظام اامالً بازدارنده است.

3

1

. Punitive Regime
. Preventive Regime

2

 .3مطالب بند  13با بهرهگیری از منابع ذیل تنظیم شده است:
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نتیجهگیری این بخش در ذیل میآید:
با بررسی قانو اساسی و قوانین عادی اشور در مورد مؤلفههای حقوق سیاسای افاراد
ازجمله :حق آزادی عقیده ،مطبوعات و اطالعات و حق آزادی بیا مشخص میشود به ر ام
تصریح به عمل آمده در قوانین فوقالذار ،هیچ ضمانت ایفری صاریحی در رابطاه باا نقای
این حقوق پیش بینی نشده است .به همین لحا  ،باه ناچاار بایساتی باه مااده  571قاانو
مجازات اسالمی تمسک جست؛ در حالی اه به نظر نمیرسد به قانو مزباور در پاساخگویی
به نقص و سیوت قوانین ایفری نیز راهحل مناسبی باشد؛ چرا ااه ایان مااده ،صارفنطر از
الی بود  ،در برخی موارد ،قابل تطبیق نقی حقوق سیاسی افاراد نیسات و ایان در حاالی
است اه مواد  18و  11اعالمیه و میثاق ،صراحتاً بر لزوم پیشبینی و رعایت حقوق سیاسای
تأاید دارند (صالحی.)13 : 1388 ،
مبحث دوم :بررسی مقایسهای حق آزادی عقیده و بیان و قیـود و محـدودیت هـای
مترتب بر آن در معاهدات بینالمللی حقوق بشر
 . 1حق آزادی بیان
حق آزادی بیا باه اعتبااری از منظار حقاوق بشار بینالمللای ،ماادر ساایر حقاوق و
آزادیهای اساسی محسوب میشود .به نظر میرسد چنین تعبیری باه خااطر آ اسات ااه
بیا و ابراز نظر در تمامی اشیالش تنها وسیله و ابزار تحقق ارامت انسانی اه شاامل آزادی
برای انتخاب همه خوبیها (اماکت ،خیرها) میگردد ،میباشد.
در چارچوب ماهیت حق آزادی بیا و محدودیتهای مترتب بر آ در اعالمیه جهاانی
حقوق بشر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (میثاق اول) ،میثااق بینالمللای حقاوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (میثاق دوم) و همچنین انوانسیو بینالمللای امحاای الیاه

ال ) داتر ااظم معتمدن اد« ،حقوق مطبوعات ،بررسی تطبیقای مباانی حقاوق آزادی مطبوعاات و مقاررات تأسایس و
انتشار آ ها» ،جلد اول ،مراز مطالعات و تحقیقات رسانهها ،چاپ اول ،سال .1371
ب) داتر سیدمحمد هاشمی« ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرا » ،قسمت سوم تحت عنوا حقاوق اساسای ماردم،
انتشارات دانشیده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ،پاییز .1333
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اشیال ن ادپرستی و تعبیی ن ادی کزم است مواد مارتبط باا آ ازجملاه ماواد ذیال ماورد
تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
 .2ماده  28اعالمیه
هر فرد حق دارد از یک نظم اجتماعی و بینالمللی اه در آ

حقوق و آزادیهای ذاار

شده در اعالمیه بتواند به طور اامل محقق شود ،برخوردار گردد.
هما گونه اه از محتوا مستفاد مایشاود ،ایان مااده در بااره اساتحقاق هار ااس جهات
برخورداری از یک نظم اجتماعی و بینالمللی به عنوا چارچوب عمومی برای تحقق حقوق بشار
است .تعری حقوقی و معنایی مفهوم «نظم» به منظوماهای اشااره مایاناد ااه یاک تمامیات
کیتجزا بوده اه در آ تمام بخشهای تشییل دهنده درتواز و تناسب و به طور متقابل ییادیگر
را تقویت میانند .در نتیجه ،هر تفسیری از آزادی بیا اه در تعارض با اهداف و اصول منشاور و
مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر باشد به لحا حقوقی باطل و بی ارزش اسات .مااده  31اعالمیاه
جهانی حقوق بشر نیز ،به نحوی از انحاء ،تأایدی اسات بار ایان ااه هماه اقادامات (اعماال) در
مفهوم واقعی و تمامیتشا بایستی در هماهنگی و تناسب با اهداف منشور باشند.
 .3ماده  7اعالمیه
« همه از منظر قانو برابرند و حق دارند بدو هرگونه تبعیی از حمایات برابار قاانو
برخوردار شوند .همه استحقاق برخورداری از حمایت بالسویه در مقابال هرگوناه تبعایی در
نقی مفاد این اعالمیه و در مقابل هرگونه تحریک به اعمال چنین تبعیضای را دارناد» .ایان
ماده تأایدی است بر این اه تحریک به خشونت و تبعیی نمیتواند در هیچ حالتی پذیرفته
شود .اگر عمل تحریک تحت هر عنوانی از جمله حقوق آزادی مذهب یاا آزادی بیاا انجاام
شود ،چنین عملی قطعاً برخالف اهداف منشور و اعالمیه جهانی حقوق بشر میباشد.
 .4ماده  19اعالمیه
«هر اس حق آزادی عقیده و بیا دارد و حق یاد شده شامل آ اسات ااه از داشاتن
عقاید خود بیم و اضطراری نداشته باشد و در اسب اطالعات و افیار و در اخاذ و انتشاار آ ،
به تمام وسایل ممین و بدو مالحظات مرزی آزاد باشد".
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 .5ماده  19میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
بند « .1همه (انسا ها) حق داشتن عقیده مصو از مداخالت را دارند»
بند « .1همه آزادی بیا دارند ،این حق شاامل جساتجو ،دریافات و پخاش هار ناوع
اطالعات ،ایدهها و فارغ از (محدودیت) مرزها ،یا به صاورت شافاهی ،باه صاورت اتبای یاا
چاپی ،در قالب هنر ،یا هر رسانه دیگر مورد انتخاب خود ،میگردد».
بند « .3اجرای حقوق مندرج در بند  1این ماده در برگیرنده وظای و مسائولیتهاائی
میباشد .بنابراین اجرای آ ممین است مقید باه محادودیتهاای خااص باشاد ،اماا اینهاا
(محدودیتها) ،تنها آنهایی خواهند بود اه طبق قانو تعیین شده و ضروری میباشند».
 .6ماده  21میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
در بند  1میگوید «هرگونه تبلیغی برای جنگ طبق قانو ممنوع خواهد بود».
بند  .1هرگونه هواداری (طرفداری) از تنفر ملی ،ن ادی و مذهبی اه منجر به تحریاک،
تبعیی ،تخاصم یا خشونت شود طبق قانو ممنوع میباشد.
 .7کنوانسیون بینالمللی امحای کلیه اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی
ماده  4میگوید «اشورهای عضو (انوانسیو ) همه تبلیغات و همه سازما هایی را اه
بر مبنای ایدهها و نظریه های برتری یک ن اد یا گروهی از افراد با یک رنگ پوست یاا ریشاه
قومی ،یا آنهایی اه تالش میانند تنفر یا تبعیی ن ادی را در هر شیلی از آ توجیه نموده
یا ارتقا بخشند ،محیوم میانند ،و متعهد میشوند ،موازین فوری و مثبتی را تصاویب انناد
اه برای ریشهان ارد هم اشیال تحریک ،یا چنین تبعیضاتی طراحی شده است و در ایان
راستا با توجه اامل به اصول گنجانده شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر و حقاوقی ااه باه
صراحت در ماده  5این انوانسیو آورده شده از جمله اقدامات ذیل را به عمل آورند:
ال ) هرگونه انتشار ایدههای مبتنیبر برتری و تنفر نا ادی ،تحریاک تبعایی نا ادی،
همچنین همه اعمال خشن یا تحریک به چنین اقدامی علیه هر ن اد یاا گروهای از افاراد باا
رن گ پوست یا ریشه ن ادی دیگر و تأمین هرگونه امک به فعالیتهای ن ادپرستانه به شمول
تأمین مالی آ ها را یک جرم قابل مجازات توسط قانو اعالم میاند؛
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ب) سازما ها را ممنوع و همچنین تمامی فعالیتهای تبلیغااتی ساازما یافتهای ااه
موجب ارتقا و تحریک و تبعیی ن ادی میشوند را یرقانونی اعالم ارده و شرات در چناین
سازما ها یا فعالیتهایی را جرمی قابل مجازات توسط قانو می داند؛
ج) به مقامات یا مؤسسات دولتی ،محلی و ملی اجازه ارتقا یا تحریک تبعیی نا ادی را
نمیدهد" .
 .8ماهیت ،مصالح و اقتضائات حق
حق فیالحّد ذاّته یک هدف نیست ،بلیه ابزاری است برای حفاظت از ارامات فارد باه
عنوا یک موجود زنده مادی ،اخالقی و معنوی و نیاز اماال اجتمااعی در حیاات مشاتر،
بشری .بنابراین ،عنصر ابزاریت از مشخصات ذاتی سیستم حقوق است .شخصایت حقاوق در
قدرت آ ها برای خدمت به ارامت ،عدالت اجتماعی ،صلح و هارمونی ابناای بشار در ساتهر
عمومی توصی و تبیین میگردد.
در عین حال ،بسیاری از فالسفه قدیم و جدید و نیز حقوقدانا شامل پیاروا میاتاب
طبیعتگرایی و پوزیتویست (به عنوا مثال :امانوئل اانات ،دورااین ) (Dworkinو هاانس
السن و )...قائل به این بودند اه حقوق بالذاته نمیتوانند مطلق باشند و تحقق آ ها بایستی
در قالب مصالح و مقتضیات ستهر عمومی جامعه و برای اامیابی و خوبی مشاتر ،انساانیت
باشد .اگر حقوق در قلمروی عماومی نامحادود باشاد ،معیاوس عمال اارده و باا مصاالح و
اامیابی مشتر ،در جامعه بشری ضدیت میاناد .بناابراین ،فلسافه وجاودی حقاوق بشار
هما گونه اه در باک اشاره شد یعنی در خدمت استقالل و حاامیت فرد ،حفاظت از ارامات
انسااانی و امنیاات شااخص وی در چااارچوب مصااالح و اامیااابی و خیاار مشااتر ،ازجملااه
برخورداری از صلح و رفاه عمومی در جامعه بزرگ اه رشد آزادانه و اامل شخصیت انساانی
تنها در آ میسر میباشد ،موضوعیت پیدا میاند .در ایان چاارچوب ،سرشات حاق آزادی
بیا این است اه بتواند آزادی فرد برای بیا آزادانه عقایدش به روشهای مختلا ازجملاه
دریافت و انتقال آزادانه اطالعات در قالب مقتضیات و مصاالح اشااره شاده ،نیازهاای فرایناد
توسعه در یک جامعه بشری ،ملی یا بینالمللی را فراهم آورد.

 / 67فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،03زمستان  ،5031شماره 4

دقیقاً به این دکیل است اه اعمال حقوق باه طاور الای و حاق آزادی بیاا باه طاور
خاص ،مشرو به برخی از محدودیتها در چارچوب ماده  18اعالمیه جهانی حقاوق بشار و
مواد  11 ،11 ،18 ،11و  11میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسای و ماواد  4و  8میثااق
بینالمللی حقوق اقتصاد ی ،اجتماعی و فرهنگی است .به عبارت دیگر ،اجرا و اعماال حقاوق
به زبا اسناد اصلی حقوق بشر سازما ملل با خود "مسائولیتها و وظاایفی» را دارد .ایان
نیته به طور خاص مهم است اه محدودیتهای مقررشده در اسناد حقاوق بشاری ساازما
ملل دوباره در اسناد حقوق بشر منطقاهای مثال انوانسایو های حقاوق بشاری اروپاایی و
آمرییایی در بندهای مختل گنجانده شده است.
یک روش عملی به منظور تعیین سرشت و ماهیت حقوق بشار مقارر شاده در حقاوق
بینالملل ،تحلیل آ ها در رابطه با مواد متناظر در اسناد حقوق بشار مربوطاه در چاارچوب
سازما ملل و حتی سایر سازما های بینالمللای و منطقاهای ازجملاه اساناد حقاوق بشار
اروپایی و آمرییایی است .مصداق موردنظر به طور خاص محدودیتهای اعمالشده در قالاب
موادی اه فوقاً به آ ها اشاره شد و نیز مفااد ماوادی چاو مااده  11میثااق اول و مااده 4
انوانسیو بینالمللی امحای الیه اشیال تبعیی ن ادی میباشد .برمبناای آنچاه ااه ذاار
شد ،میتوا استدکل ارد اه منظور اصلی سیستم حقوق در سطوح منطقهای و بینالمللای
و ماهیت آ ها در محورهای ذیل قابل تعیین است:
ال ) تعهدات و پایبندی اشورهای متعاهد تحت قوانین بینالمللی حقاوق بشار بارای
احترام ،حمایت و اعمال حقوق و آزادیهای بنیادین.
ب) محدودیت تحمیلشده بر اعمال حقوق( ،مواد  11میثاق اول و  11اعالمیه جهاانی
حقوق بشر.)...،
ج) وظای و مسئولیتهای افراد ،گروهها و اشورها (ماواد  18 ،11و  11میثااق اول و
ماده  11اعالمیه)...،
د) افرا ها (زیادهرویها) و مخاطرات شدید ناشی از سوءاساتفاده از حقاوق (ماواد 11
میثاق اول و  4میثاق دوم و.)...
ه) سرشت و مقتضیات ذاتی نظام اجتماعی و بینالمللای (مااده  18اعالمیاه ،اهاداف و
اصول منشور سازما ملل.)... ،
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 .9محدودیتهای حق آزادی بیان
ااثریت مطلق فالسفه سیاسی مدر  ،اگرچه معتقد به حقوق فردی باه عناوا پایاه و
بنای زندگی بشریاند ،با این حال تصریح میانند اه این حق ممین است در یاک جامعاه
تحت شرایطی اه ذیالً به آ ها اشاره میشود محدود گردد:
 در وضعیت تضاد بین دو یا چند حق بنیادین، در وضعیت تضاد بین محتوای روشن یا نیمهروشن (مبهم) یک حق، در وضعیت تضاد بین یک حق بنیادین و خطر جدی و شدید تهدیداننده جامعه، در وضعیت تضاد بین حقوق و هنجارها و ارزشهای فرهنگی اساسی یک جامعه.این تصریحات ،ظاهراً مبنای بسیاری از اسناد حقوقی و سیاسی حقاوق بشار در تااریخ
متأخر را تشییل میدهد .در سطح حقوق بینالملل ،اولین عنصر اساس مفهوم «نظم» مقارر
در ماده  11اعالمیه جهانی حقوق بشر است .ماده ماذاور بادین قارار اسات« :هار شاخص
استحقاق برخوردار شد از یک نظم اجتماعی و بینالمللی ااه در آ حقاوق و آزادیهاای
مندرج در این اعالمیه محقق گردند را دارد».
اعالمیه و برنامه عمل وین ) (VDPAدر پاراگراف پنجم بخش اول خود تصریح میاند
اه همه حقوق بشر جهانشمول ،یرقابل تقسیم ،وابسته و مرتبط با هم هستند.

1

این تصریح ما را به این نیته میرساند اه نظم بینالمللی اه در بار گیرناده قاوانین و
سیستم حقوق بشر میباشد« ،یک تمامیت کیتجزاست».

1

در این «نظم» مشخصاً اعما ل هر گروه از حقوق در تعامل باا گاروه دیگاری از حقاوق
بوده و بنابراین تأایر متقابلی بر ییدیگر هم به روشهای منفی و هم به روشهای مثبات در
یک جامعه ،ملی یا بینالمللی دارد و دقیقاً به همین دلیل است اه مؤلفین اعالمیاه جهاانی

 .1بند  5بخش اول اعالمیه و برنامه عمل وین " 1113تمام حقوق بشر جهانشمول ،یرقابل انفیا ،و تقسایم و وابساته
و مرتبط با ییدیگرند .رهیافت جامعه بینالمللی با حقوق بشر بایستی جهاانی و در وضاعیتی منصافانه ،برابار ،در شاأ
مساوی و با تأایدی یینواخت باشد .در حالی اه اهمیت وی گیهای ملای و منطقاهای و پیشاینههای متناوع تااریخی،
فرهنگی و مذهبی بایستی مورد نظر قرار گیرند ،این وظیفه اشورهاست اه بهر م سیستم سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
ایشا  ،نسبت به ارتفا و حمایت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی اقدام نمایند".
. Indivisible Whole

2
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حقوق بشر و میثاقین در پی شناسایی حوزههایی اه واجد اهمیت اساسی در محیط عمومی
هستند ،بودهاند .محیط عمومی اه اعمال نامحدود حقوق در آ ها ممین اسات آااار منفای
آسیبزنندهای به بنیادهای جوامع انسانی وارد اند.
 .11قانونیبودن محدودیتها
در بررسی دقیق مواد ذیربط اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ااه در وضاعیتهای
خاص ،محدودیتهایی را مقرر میدارد میتوا دو گروه یا طبقهبندی حقوقی در این حاوزه
را شناسایی ارد:
 .1محدودیتها در شرایط عادی
 .1محدودیت اعمالشده در وضعیتهای وخیم و اضطراری (فسخ شد تحات مااده 4
میثاق اول).
در جمعبندی محدودیتهای مترتب بر حقوق بشر در بدنه اصالی قاوانین بینالمللای،
حوزههای ذیل میتوانند مبنایی برای اعمال آ ها توسط اشورها را فراهم انند.
ال ) برای احترام به حقوق ،شهرت و اعتبار سایرین (حقاوق و آزادیهاای بنیاادین در
ارتبا با ماده  18میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی)؛
ب) برای حمایت از امنیت ملی؛
ج) برای حمایت از نظم عمومی )(Ordere Public؛
د) برای حمایت از بهداشت عمومی؛
ه) برای حمایت از اخالق عمومی؛
و) برای حمایت از رفاه عمومی.
بسیار مهم است در نظر داشته باشیم اه اشورها نه تنها میتوانناد حقاوق بنیاادین را
جهت حمایت از موارد فوق محدود انند ،بلیه موظفند به جهت حفظ منافع و خیر مشتر،
چنین محدودیتهایی را اعمال انند.
در طبقهبندی دوم ،برمبنای ماده  4میثاق اول ،اشاورها جادا از حفاظ محادودیتها،
حقوق و آزادیهای به لحا حقوقی ،مجاز به فسخ موقتی تعهدات حقوقی خود برای احترام
و مراعات برخی از حقوق بشر ازجملاه حاق آزادی بیاا میباشاند .در نتیجاه ،باه صاورت
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حقوقی و گسترده تصریح و اعتراف شده است اه چنانچه اعمال حق آزادی بیا واجد اااری
در تهدید خیر و منافع مشتر ،باشد ،این وظیفه اشورهاست اه نسبت به محادودارد آ
حقوق بنیادین مداخله و عمل نمایند.
 .11محدودیتها باید در یک جامعه دموکراتیک اعمال شود
محدودیتها را نمیتوا در یک وضعیت بیقانونی در جامعهای اه با حاامیت یاک فارد
اداره میشود اعمال نمود .این شرایط و اوضاع در اشوری به چشم میخورد اه نه مجلسی ،ناه
مشارات مردمی در دولت ،نه انتخاباتی و ناه حاامیات قاانونی وجاود دارد .ایان نیتاه بادین
معناست اه در جوامع مختل با فرهنگها و مذاهب متنوع روییردهاای متفااوتی نسابت باه
دمواراسی وجود دارد و این دقیقاً موضوع اصلی پاراگراف پنجم بخاش اول "اعالمیاه و برناماه
عمل وین" مصوب دومین انفرانس جهانی حقوق بشر در وین در  1113است.
 .12آزادی بیان ،سخنرانیهای تنفرآمیز و جرمانگاری
سیستم حقوق بشر از زما آ از به اار هیچگونه ساازواار بینالمللای عادالت ایفاری
جهت حمایت از تابعین حقوق بینالملل در زمینه حقوق بشر مقرر نداشت .نهادهای منشاور
پایه 1،سیستم حمایتی را عمدتاً در چاارچوب مؤسساات سیاسای بینالمللای مثال شاورای
امنیت سازما ملل ،مجمع عمومی ،شورای حقوق بشر و یره ،تعری اردناد .باه نهادهاای
معاهدهای 1نیز مأموریتی شبه قضایی 3برای نظارت بار تعهادات اشاورها تحات ابزارهاای
بینالمللی داده شده است .بعدها در دهه آخر قر بیستم ،دیوا ایفری بینالمللای )،(ICC
سیستم عدالت ایفری بینالمللی را برای رسیدگی به نقی فاحش حقوق بشر مثل جنایاات
جنگی ،جرایم علیه بشریت ،نسلاشی ،تبعیی و شینجه و یره تأسیس ارد .مظاهر نقای
فاحش حقوق بشر در مواد  7و  8اساسنامه دیوا تجسم یافته و توصی شده است.

1

. Charter-Based Institutions
. Treaty-Based Institutions
3
. Quasi Judicial
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از سوی دیگر ،مواد  11میثاق دوم و  4انوانسیو بینالمللی امحای الیه اشیال تبعایی
نیز مفادی دارد اه طی آ از اشورهای عضو میخواهد طی گستردهای از موارد نقی حقوق
بشر مثل تحریک به تنفر ،تحریک به تبعیی ن ادی و همچنین همه اقدامات خشاونتآمیز یاا
تحریک به چنین اقدامات علیه هر ن اد یا گروهی از افراد با رنگ پوست و ریشه قومیتی متفاوت
و نیز تأمین هرگونه امک به فعالیتهای ن ادپرستانه ازجمله تأمین مالی آ هاا را ،یاک جارم
قابل مجازات توسط قانو اعالم نمایند .یک بُعد حقوقی اه خیلی مهم اسات ،ایان اسات ااه
محتوای این مفاد تماماً درباره فیرها و ایدهها و طرفاداری اسات ااه ارتقاا یاا تبلیاق اقادامات
تنفرآمیز و خشن مبتنیبر ن اد و ماذهب و یاره را نماینادگی میاناد .ایان واژه حقاوقی در
ابزارهای حقوق بشری ،اشورهای عضو را ملزم به این نمیاناد ااه جرمانگااری را مناو باه
وضعیت “قریبالوقوع خشونت” مقرر در قطعنامههای ذیربط مجمع عماومی و شاورای حقاوق
بشر تحت عنوا “مقابله با نابردباری ،استریوتایتینگ منفی ،ملیو ،نمود ؛ تبعیی ،تحریک به
خشونت و خشونت علیه افراد مبتنیبر مذهب و عقیده بنمایند” .به تباع آ  ،اشاورهای عضاو
معاهدات (ابزارهای) اصلی حقوق بشر متعهد باه جرمانگااری ،ایادهها ،طرفاداریها و تبلیغاات
هستند اه منتج به اقدامات تنفرانگیاز و خشان ،تبعایی و ساایر اشایال نقای حقاوق بشار
میشوند .بنابراین ،میتوا چنین نتیجه گرفت اه دولتهایی اه تمایلی باه انجاام ایان تعهاد
نداشته و از جرمانگاری نقیهای مورد اشاره در ابزارهای حقوق بشری میگریزند ،مسئول ادامه
اقدامات مجرمانه علیه اعضای یک ن اد خاص یا پیروا مذهب خاصی میباشند.
 .13بررسی مقایسه ای تعهدات کشورهای عضو درقبال دو میثاق بینالمللی حقوق
مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
نخست کزم است جهت آشنایی بیشتر با بخشهای مربوطه دو میثاق ،ماده  1هراادام
عیناً ذار شود:
ماده  .2میثاق بینالمللی حقوق سیاسی ـ مدنی
دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند اه حقاوق شناختهشاده در ایان میثااق را
درباره الیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاامیتشا بدو هیچ گوناه تماایزی از قبیال نا اد،
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رنگ ،جنس ،زبا  ،مذهب ،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ،اصال و منشاأ ملای یاا اجتمااعی،
اروت نسبت یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین نمایند.
مثبت بودن ماهیت حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
دولت می باید برای تأمین حقوق اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای دسات باه اقادامات
ایجابی بزند ،مثل حق ذا و مسین.
فوری بودن تحقق حقوق سیاسی ـ مدنی
فرایندی بودن تحقق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
تعبیرات دو میثاق در بیان تعهدات به طور کلی متفاوت میباشد.
در میثاق حقوق مدنی ا سیاسی تعبیرات به شیلی تنظیم شده اه تاأمین حقاوق الازامآور
میباشد .مثل «هر اس حق دارد »...و یا «دولتهای عضو متعهد میشاوند .»...در حاالی ااه در
میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حقوق مذاور صرفاً شناسایی شدهاند.
مبحث سوم :کمیته حقوق بشر و بررسی بندهای ذیربط نظریه عمومی شـماره  94آن
درخصوص ماده  53میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی :آزادی عقیده و بیان
امیته حقوق بشر یک نهاد معاهدهایست اه به موجب ماده  18میثااق بینالمللای
حقوق مدنی و سیاسی ایجاد شده و متشیل از  18عضو از اتباع اشورهای متعاهد به میثااق
می باشد .ییی از وظای مهم این امیته تفسیر مفاد میثاق و روشن نمود دامناه و معناای
مواد آ و در نتیجه ،تعهدات اشورهای عضو از طریق تقریر و تصاویب نظریاههای عماومی
است« .1یک نظریه عمومی در حال حاضر به عنوا بیانیه عمومی قاانو محساوب میشاود
اه در ،مفهومی امیته از محتوای مواد خاصی را بیا مینماید و بادین ترتیاب راهنماای
خیلی مفیدی برای ماهیت هنجاری تعهدات بینالمللی حقوق بشر میباشد» .
بند  1نظریه عمومی « :34آزادی عقیده و بیا از شرایط صرفنظر نیردنی رشاد اامال
فرد است .این حقوق برای هر جامعهای بسیار کزم هستند 1.آنها سنگ بنای هر جامعاه آزاد
. General Comments
…. See Communication No. 1173/2003, Benhadj V. Algeria
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و دمواراتیک را تشییل میدهند .این آزادی ارتبا تنگاتنگی با هام دارناد ،باه نحاوی ااه
آزادی بیا رسانهایست برای مبادله و رشد عقاید».
بند  « :3آزادی بیا شر کزم برای تحقق اصول شفافیت و پاسخگویی است ااه آنهاا
نیز به نوبه خود برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر ضروریند».
بند « .4در بین سایر مواد (میثااق) ،ماواد  15 ،17 ،18و  17متضامن ضامانت بارای
آزادی عقیده و یا آزادی بیا هستند .آزادی عقیده و بیا مبناای بهرهمنادی اامال طیا
وسیعی از سایر حقوق بشر میباشند .به عنوا مثال ،آزادی بیا بخش مهام تشاییلدهنده
برخورداری از حق آزادی تجمع و مشارات و حق رأی داد است».
بند « :7تعهد به احترام به آزادی عقیده و بیا باه طاور الای بارای هار اشاور عضاو
الزامی ست .همه قوای اشور اعم از (مجریه ،مقننه و قضائیه) و سایر مقامات عام یاا دولتای،
در هر سطحی ا ملی ،منطقهای یا محلیا در موقعیتی قرار دارند ااه متعهاد باه مسائولیت
اشور عضو (میثاق)اند 1.این مسائولیت ممیان اسات تحات شارایطی مارتبط باا اقادامات
موجودیتهای شبه دولتی شامل حال اشور عضو بشود 1.تعهد همچنین مستلزم ایان اسات
اه دولت عضو تضمین نماید اه افراد از هر اقدام اشخاص یا موجودیتهای خصوصی اه باه
بهرهمندی از آزادی عقیده و بیا لطمه میزنند ،حمایت اند ،تاا آنجاایی ااه ایان حقاوق
میثاقی بین افراد یا موجودیتهای خصوصی قابل اعمال باشند.»3
بند « :8اشورهای عضو ملزم به تضمین این هساتند ااه حقاوق منادرج در مااده 11
میثاق در قوانین داخلی اشور نافذ و جاری گردد ،باه نحاوی ااه باا رهنماود مقارر توساط
امیته مندرج در نظریه عمومی شماره  31درخصوص ماهیت تعهد حقوقی الی اعمال شده
بر اشورهای عضو میثاق سازگار باشد .یادآوری میگاردد ااه اشاورهای عضاو بایاد قواعاد
حقوق داخلی ذیاربط ،اقادامات اداری و تصامیمات قضاایی و همچناین خطمشای و ساایر
اقدامات بخشی ذیربط مرتبط با ماده  11با لحا نمود موضاوعات ماورد بحاث در نظریاه
عمومی حاضر را مطابق گزارشات تسلیمی به موجب ماده ( 41میثاق) در اختیار امیته قارار
1

. See The Committee’s General Comment No. 31.
…. See Communication No. 61/1979 Hertzberg
3
. General Comment N. 31, Para. 8; See Communication. No. 633/1995 Gauther V. Canada
2
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دهند .این اطالعات همچنین باید شامل تدابیر جبرانی موجود در صورت نقی شد حقاوق
یادشده بشود».
سایر نقطه نظارات تفسایری امیتاه در ارتباا باا ابعااد مختلا حاق آزادی بیاا و
مسئولیت اشورهای عضو در تضمین آنها در بندهای ( 11مباحث سیاسی ،اظهارنظر دربااره
وضعیت خود و جامعه ،فعالیت برای جمعآوری آرا ،بحث درباره حقوق بشار ،روزناماهنگاری،
بیا های هنری و فرهنگی ،آموزش ،گفتگوهای مذهبی ،تبلیغات تجاری مطابق با مفاد مااده
 ،11بنااد  3و ماااده  )11و ( 11هرگونااه بیااا گفتاااری ،نوشااتاری ،زبااا عالئاام ،بیا هااای
یرگفتاری مثل تصاوی ر و اشایای هناری ،اتااب ،روزناماه ،اعالمیاه ،پوساتر ،ببنار ،لبااس و
تفوییهای حقوقی) مشخص شده اند.
بندهای  13 ،15 ،14 ،13و  17با عنوا فرعی «آزادی بیا و رسانهها» ،بندهای  18و
 11تحت عنوا فرعی «حق دسترسی به اطالعات» و بند  11با عنوا «آزادی بیا و حقوق
سیاسی» به تفصیل بیا شده و مسئولیت و تعهد اشورهای عضو میثاق در راساتای اقادام،
ارتقا و حمایت از تحقق آنها مورد تصریح قرار گرفتاه اسات .امیتاه در نظریاه عماومی 34
همچنین به تفصیل به شرایطی اه حق آزادی بیا میتواند محدود شود مثل شارایطی ااه
اجرای این حق در آ شرایط میتواند به نظم عمومی لطمه بزند و یا موجب نقی حقاوق و
اعتبار افراد دیگر شود میپردازد و یادآور میشود اه ارتبا باین حاق و محادودیت و باین
هنجار و استثنا نبایستی جای خود را عوض انند.
از بررسی دقیق مفاد نظریههای عمومی امیته حقوق بشر به وی ه نظریه عماومی شاماره
 34چنین برمیآید اه این نهاد معاهدهای اه از آ به عنوا نهاد شبه قضایی نیز یاد میشاود
با تبیین نظرات و تفاسایر تخصصای خاود ناه تنهاا زمیناه برداشاتهای سالیقهای و تفاسایر
دلبخواهی اشورهای عضو از مفاد میثاق را مسدود نمود؛ بلیه با ارائه توضیحات و بیا مصادیق
و شرح اامل اقداماتی اه اشورهای عضو برای تحقق حقوق مندرج در میثاق ملزم و متعهد به
انجام آنها هستند را مورد تصریح قرار داده است .بر ایان اسااس ،چنانچاه اشاورهای عضاو در
انجام تعهدات سه کیه خاود «احتارام باه حقاوق بشار « ،»Respectحمایات از حقاوق بشار
 »Protectو «اجرای حقوق بشر  »Fulfillاز طریق انجام فعل ) (Act of Commissionو تر،
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فعل ) (Act of Omissionموجب نقی و تعدی به حقاوق میثااقی گردناد ،واجاد مسائولیت
بینالمللی میشوند و در صورتی اه به پروتیل الحاقی میثاق ا درخصوص شناسایی صاالحیت
امیته حقوق بشر جهت رسیدگی به دادخواست قربانیا نقی حقوق بشر پیوسته باشند ا در
مقابل امیته مذاور به عنوا مرجع ذیصالح رسیدگیاننده پاسخگو بوده و بایستی وفاق نظار
امیته نسبت به توق نقی و تعدی و اتخاذ موازین جبرانی ،پرداخت رامت به قربانی ،حصول
اطمینا از جلوگیری از وقوع مجدد نقی ،اقدام نمایاد .هماا طاور ااه ذاار شاد ،نهادهاای
معاهدهای (امیتههای ناظر) در ایجاد مفاهیم جدید ،تعیین حوزههای مفهومی حقوق موردنظر،
احصای رویههای اجرایی مؤار ،پاسخگو نمود اشورها در سطح بینالمللی از طریق دریافات و
بررسی گزارشات ادواری آنها و نیز ایجااد شااخصها و میانیزمهاای اجرایای و ارزیاابی میازا
پاسخگویی اشورهای متعاهد برای رسیدگی به نقیهای حقوق بشر نقش مؤار و مهمای ایفاا
مینمایند.
نتیجه گیری
ال ) صدور نظریههای عمومی به ویا ه نظریاههای شاماره  31و  34از ساوی امیتاه
حقوق بشر ،گام مؤار دیگری در جهت عینیشد و شفافیت بیشتر ماهیت ،تناوع وظاای و
دامنه تعهدات برخاسته از میثاق بینالمللی حقوق مادنی ا سیاسای مترتاب بار اشاورهای
متعاهد محسوب میشود اه هما طور اه تشریح شد نقی ،تعدی و عدم اهتمام به تساهیل
اجرا و تحقق آنها میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی اشورهای ناقی و پاساخگو باود
آنها به مراجع ذیصالح دادرسی بشمول امیته حقوق بشر سازما ملل گردد.
ب) «نظم بینالمللی» متضمن قوانین و سیستم حقوق بشر ،یک تمامیت کیتجزاسات.
در این نظم اِعمال حقوق شامل حق بر آزادی بیا بایساتی باه روش هماهناگ و معنایدار
مرتبط با و در خدمت اهداف منشور سازما ملل و مقاصد اعالمیه جهانی حقوق بشر باشد.
ج) حقوق تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر مطلق نبوده و تاابع برخای محادودیتها
اه برای دفاع از امنیت ملی ،نظم عمومی ،بهداشت و روحیه عمومی و نیز حقاوق و اعتباار و
شهرت دیگرا کزم میباشد ،هستند.

حق آزادی بیان و مسئولیت بینالمللی کشورها در قبال آن 35 /

د) ماهیت حقوق و آزادیها توسط تعهدات اشاورها بارای احتارام ،حمایات و عملای
ارد حقوق بشر ،محدودیتهای معرفیشده تحت قوانین بینالمللی حقوق بشار ،وظاای و
مسئولیتهای افراد ،گروهها و اشورها ،زیادهرویها و مخاطرات جدی ناشای از سوءاساتفاده
از حقوق و سرشت و الزامات ذاتی نظم اجتماعی و بینالمللی تعیین میگردد.
ه) محاادودیتها م اادامی قااانونی هسااتند اااه مجاااز و مشااروع بااوده و در جامعااهای
دمواراتیک (جامعهای مبتنی بر روییردهای متفااوت در قباال مردمسااکری در جهاانی باا
تنوع فرهنگی) اعمال شوند.
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