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های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت: چکيده

ایجاد  المللی برای کشور ایراندر عرصه بینهایی که این مساله با توجه به چالش.  پردازدالملل میحقوقی بین

ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دالیل این ناسازگاری

های آزادی مطبوعات در قانون در این راستا پس از اشاره به محدودیت.  ها برداردبرطرف کردن این چالش

با قانون اساسی، به اصول حاکم بر اعمال اساسی و قانون مطبوعات ایران و ارزیابی مطابقت قانون مطبوعات 

محدودیت بر اصل آزادی مطبوعات تحت عنوان شروط شکلی پرداخته شده و رعایت این اصول در نظام حقوقی 

المللی جهانی و های مصرح در اسناد بینسپس ضمن شرح محدودیت . ایران مورد مطالعه قرار گرفته است

های ماهوی و بیان ضرورت سازگاری نظام حقوقی داخلی با نظام تای حقوق بشر تحت عنوان محدودیمنطقه

های مذکور های مصرح در قانون اساسی با محدودیتالملل به تحلیل سازگاری و مغایرت محدودیتحقوقی بین

نتایج حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، اصول حاکم بر اعمال .  پردازدالملل میدر نظام حقوق بین

نشان می دهد که این های ماهوی نیز سازگاری محدودیت.  طور کامل رعایت نشده استدیت بهمحدو

تعریف و تفسیر شوند تا برداشتهای دوگانه مرتفع تحت عناوین مصرح در اسناد حقوق بشری محدودیتها باید 

 .شود

 

المللی حقوق بشر، اصل حاکمیت قانون، اصل ها، اسناد بیناصل آزادی مطبوعات، محدودیت :يکليد ناگواژ

 .، مبانی اسالمی، حقوق عمومیمردمساالرضرورت جامعه 
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 و بيان مساله مقدمه

این مقاله به بحث درباره چگونگی تعیین محدوده فعالیت مطبوعات از منظر نظام حقوق داخلی و حقوق 

 ین عناصر برایتراز مهم یکیمطبوعات قبل از ورود به بحث الزم است اشاره شود که .  الملل می پردازدبین 

.  دارند یاسیک نظام سیت یجاد و استمرار مشروعیدر ا یار مهمیهستند و نقش بسمردمساالر تحقق جوامع 

-یآورند و مردم مدلخواه خود به حرکت در یهاریتوانند مردم را در مسیق مطبوعات میها از طرحکومت

تا سرحد برانداختن آن نظام هم  یک نظام پرداخته و حتیت یمشروع یق مطبوعات به نقد مبانیتوانند از طر

یکی عنوان آزادی مطبوعات ـ البته بهاصل به دلیل همین نقش مهم و جایگاه حساس است که .  عمل کنند

ـ مورد توجه اسناد مختلف حقوق بشری و های جامعه مدنی ترین شاخصهآزادی بیان و یکی از مهم اصولاز 

افراد حق نشر " ،اصل تعریفی از این بر اساس.  قرار گرفته است قریب به اتفاق کشورهای دنیا قوانین اساسی

یل باشند؛ بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصافکار و عقاید خود را از طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا می

، تعریف اصل تردقیق به عبارت.  (073. ص، 0737جعفری لنگرودی، ) "اذن یا محکوم به سانسور باشد

جو، وشامل جست ، آزادی مطبوعاتمعنای عام در.  شودآزادی مطبوعات در دو سطح عام و خاص انجام می

آنها، انتشار آزادانه  اخبار و اطالعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره آزادانه آوری و کسب آزادانهجمع

مطبوعات و دریافت آزادانه  آزادانه های رادیویی و تلویزیونی، دریافت و مطالعهبرنامه ها و پخش آزادانهروزنامه

ادی مطبوعات به عنوان آزادی امروزه، در این معنای وسیع، آز.  شودهای رادیویی و تلویزیونی میبرنامه

 ،در معنای خاص.  (017. ص، 0735طباطبائی موتمنی، )اطالعات یا آزادی ارتباطات شناخته شده است 

.  ..ها وها، فصلنامهها، ماهنامهنامهها و سایر نشریات ادواری از قبیل هفتهآزادی مطبوعات به نشر آزاد روزنامه

-قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه آنها بعد از انتشار، پیشگونه محدودیت و نظارت بدون هیچ

های های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی آنها در دادگاهبینی دقیق ضوابط مسئولیت

 (.07. ص ،0731معتمدنژاد، )عالی دادگستری با حضور هیأت منصفه اشاره دارد 

در جامعه، ممکن  و غیرقابل انکار ثرمؤ هاینقش ات به دلیل برخورداری ازطبوعم باید اذعان داشت که

برغم پذیرش این بنابراین .  به جامعه و فرهنگ عمومی وارد کنندنیز است لطمات غیرقابل جبرانی را 

ز چنین پیشگیری ا به منظور این اصلبرای  هاییحقیقت که اصل بر آزادی مطبوعات است، وجود محدودیت

تصریح  نحو روشن و دقیقی ها بهاما الزم است این محدودیت.  شودضروری محسوب می و خطراتلطمات 

های آزادی مطبوعات وجود خطری که از ناشناخته ماندن و یا درست تعریف نشدن محدویت چرا که شوند

زش برتر، در عنوان یک حق بنیادین و یک ارآزادی بهزیرا .  دارد، کمتر از قبول نداشتن این آزادی نیست

صاحبان قدرت، کسی میان ویژه در اق همگانی است و به همین سبب، بهتمام جوامع بشری مورد قبول و وف

چنین مخالفتی را جز رسوایی، سزا و جزایی و  را یارای مخالفت با آزادی، به مثابه یک مفهوم کلی، نیست

های آزادی پا شوند که مصداقآنجایی آغاز میبه همین سبب، فرآیندهای مخالفت با آزادی، اغلب از .  نیست

چنین .  اعالم کند با آزادی مطبوعات مخالف است بسیار بعید است کسی بدواً مثالً.  گذارندبه عرصه می

ر مصادیق آن کسانی مخالفت خود با آزادی مطبوعات را ضمن تمجید و تحسین آزادی و آزادی مطبوعات، د

 .  (71. ص، 0733 نوروزی،) آورندبه اجرا در می
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های مقید محسوب شده و به این ترتیب باید گفت آزادی مطبوعات مطلق نبوده، از جمله آزادی

ترین موضوعات ها چه هستند و چگونه باید تعیین شوند از مهماما اینکه این محدودیت.  هایی داردمحدودیت

 .مطرح است که در مقاله حاضر درصدد شناخت آنها هستیم

  :غاز بحث اشاره به آنها ضروری استنکات چندی وجود دارد که پیش از آ هامحدودیتاین در خصوص 

این اصل .  اصل بر آزادی مطبوعات است ،کشور ما المللی و نظام حقوقیدر نظام حقوقی بیناینکه اول 

اندازه و کیفیتی های اصل نباید به ءتعیین، تبیین و تفسیر استثنا ؛اوالً :شوددو نتیجه مهم می منجر به

.  توسعه و گسترش یابد که موجب تعطیل یا خدشه کلی به اصل گردش آزاد اطالعات و مقتضیات آن شود

از تخصیص اکثر جلوگیری  "قبح تخصیص اکثر"ها باید بنا به قاعده ءبه عبارت دیگر، در موارد تعیین استثنا

های مذکور در قانون اساسی، مازاد بر محدودیت هاییتواند محدودیتقانونگذار نمی، دوم.  (70همان، ) کرد

توانند نمی و قاضی یهای بنیادین در نظر بگیرد یا مقام اجرایدر قوانین عادی برای حقوق و آزادی

های مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی را در اجرا گسترش دهند یا آنها را به صورت موسع محدودیت

های گوناگون آزادی مطبوعات تنها در صالحیت مال محدودیت بر جنبهبه دیگر سخن، اع.  تفسیر کنند

 .(051. ص، 0733ویژه، ) قانونگذار، آن هم در چارچوب مقرر در قانون اساسی است

مشخصی وجود داشته باشد تا امکان  مالک دیها باتین محدودیا برای تعیین کهنیا نکته دیگر

جا که همواره دیده شده از آن.  ها را به حداقل برساندمحدودیتاختیار تعیین قانونگذاران از سوءاستفاده 

جا که شود، و از آناستفاده از آن میاست که اعمال محدودیت در امری، منجر به باز شدن راهی برای سوء

پی ها نسبت به آزادی بیان شهروندان خود از حساسیت بسیاری برخوردارند و در اکثر اوقات در دولت

رسد که باید تمهیداتی اندیشیده شود که اعمال محدودیت، ابزاری محدودتر کردن آن هستند، به نظر می

حقوق مطبوعات باید از به عبارت دیگر، .  (031. ص، 0730 غمامی،) برای سلب و نفی این حق نشود

معیارهای شخصی که داوری گونه محدودیت با ی برخوردار باشند تا بتوان از تحمیل هرهای عین محدودیت

البته این بدان معنا نیست که تمامی .  اجتناب نمود مقام ناظر یا مجری یا قاضی در آن دخیل خواهد بود،

فراوانی نیز وجود   کنندهزیرا معیارهای محدود ها باید عینی و قابلیت ارزیابی نوعی را داشته باشند، محدودیت

شوند، ولی تالش قانونگذار باید اط مقام اجرایی یا قاضی مربوط میتنبدارند که کامالً شخصی هستند و به اس

 .(050. ص ،0733ویژه، ) باشند در این راستا باشد که معیارها تا حد ممکن عینی

ارزیابی ، به اسناد حقوق بشری ها بر اساسمحدودیتبینی حاکم بر پیش شروطپس از شرح  ادامهدر 

های مصرح در اسناد سپس ضمن اشاره به محدودیت.  پردازیمایران میرعایت این اصول در نظام حقوقی 

ای حقوق بشر و قانون اساسی و قانون مطبوعات ایران و توضیح ضرورت این المللی جهانی و منطقهبین

 تحلیلالملل را های مذکور در نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بینسازگاری، سازگاری و مغایرت محدودیت

 .  منماییمی

 

 در اسناد حقوق بشري اعمال محدوديت بر اصل آزادي مطبوعاتاصول حاکم بر 

المللی  سبب شده است که در اسناد بین هاامکان سوءاستفاده از آنها از یک سو و لزوم وجود محدودیت

شکلی اعمال  ها که به شروطاین مالکبر اساس .  مالک و معیارهایی قایل شوند ،برای تعیین این حدود
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 در صورتی موجه خواهند بود که بر اساسِ های حق آزادی مطبوعات، محدودیتمحدودیت معروف هستند

: اعالمیه جهانی حقوق بشر 03از ماده  0بند  به موجب.  شده در یک نظام دموکراتیک وضع شوندوضع قانونِ

هایی است که به وسیله قانون ودیتهای خود، فقط تابع محدهر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی»

های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخالقی و منحصراً به منظور شناسائی و مراعات حقوق و آزادی

در ادامه به توضیح این .  «در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است نظم عمومی و رفاه همگانی

 .پردازیمشروط می

 

 اصل حاکميت قانون( الف

مطبوعات در صورت برخورداری از آزادی مطلق ممکن است لطمات غیرقابل جبرانی را به گفته شد 

هایی را تعیین تواند مطلق باشد و باید برای آن محدودیتصل نمیجامعه وارد کنند؛ به همین دلیل، این ا

تعیین  صالحیتچه کسی  رسد این است کهبه ذهن می که یالسؤ ها، اولینمحدودیتاثبات لزوم با .  کرد

.  بیانگر همین امر استاصل حاکمیت قانون .  قانون است رسد که بهترین پاسخ،به نظر می ؟ها را داردآن

فرض بحث پیشها، بلکه نه تنها در تعیین محدودیتاصل حاکمیت قانون،  است که به طور کلی به ذکر الزم

در شود که مباحث حقوق بشری فراهم میبه عبارت دیگر، زمانی امکان طرح .  حقوق بشر استتمامی از 

ی وارد بر اصول هاطبیعی است که در خصوص محدودیت.  وجود داشته باشدیک جامعه، حاکمیت قانون 

 .شودمطبوعات، ضرورت این اصل بیشتر احساس می جمله اصل آزادیمختلف و از 

اد حقوق بشری که منظور از قانون در اسناز جمله این شود؛می، سواالتی مطرح در بحث از این شرط

قانون در معنای عام است یا  (قانون در معنای خاص) پارلمانمصوب قانون تنها قانون منظور از چیست؟ آیا 

با توجه به اینکه  توان گفت؛ اوالًدر پاسخ می گیرد؟ها و مصوبات قوه مجریه را هم دربرمینامهآیینآن است و 

ضیق لفظ قانون تفسیر مروند، الزم است ات این اصل به شمار میها استثنائر آزادی است و محدودیتصل با

.  قانون مصوب پارلمان باشد انون صرفاًرسد منظور از قبنابراین به نظر می.  شودپرهیز  و از گسترش دامنه آن

آزادی ها و مصوباتی که خارج از پارلمان دربردارنده قواعد محدودکننده نامهها، بخشنامهبه این ترتیب آیین

همچنین از آنجا که اصل بر آزادی است و .  هستند این امرمطبوعات هستند، فاقد مشروعیت الزم برای 

محدودیت استثناء است، قبح تخصیص اکثر نیز، همچنان که در باال توضیح داده شد، مؤید این مدعا 

 .  دشومحسوب می

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون  ،ون اساسینقا 30که طبق اصل آن توضیح

به عبارت دیگر، امر قانونگذاری اوالً و بالذات از وظایف پارلمان به شمار .  تواند قانون وضع کنداساسی می

.  (.ا.ق 53اصل )مصوب مجلس را دارد آید در حالی که قوه مجریه در درجه اول وظیفه اجرای قوانین می

شود و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می

و گردد، آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابالغ میمصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می

 : کندقانون اساسی که تصریح می 073شده در اصل تنها در موارد خاص احصاء
 وزیران هیأت شود، می قوانین اجرایی های نامه آیین تدوین مأمور وزیری یا وزیران هیأت که مواردی بر عالوه»

 و نامه تصویب وضع به اداری سازمانهای تنظیم و قوانین اجرای تأمین و اداری وظایف انجام برای دارد حق
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 و نامه آیین وضع حق وزیران هیأت مصوبات و خویش وظایف حدود در نیز وزیران از یک هر.  بپردازد نامه آیین

 .باشد مخالف قوانین روح و متن با نباید مقررات این مفاد ولی دارد را بخشنامه صدور

 نماید واگذار وزیر چند از مشتکل هایکمیسیون به را خود وظایف به مربوط امور از برخی تصویب تواند می دولت

 .است االجرا الزم جمهوررییس تأیید از پس قوانین محدوده در هاکمیسیون این صوباتکه م

 اطالع به اجرا برای ابالغ ضمن ، اصل این در مذکور هایکمیسیون مصوبات و دولت های نامه آیین و ها نامه تصویب

 تجدید برای دلیل ذکر با بیابد قوانین خالف بر را آنها که صورتی در تا رسد می اسالمی شورای مجلس رییس

 «.بفرستند وزیران هیأت به نظر
قانون در معنای عام، شامل .  است« خاص»و « عام»قانون دارای دو تعریف  همچنین باید توجه داشت که

قواعدی  که در معنای خاص، صرفاً بهدر حالی.  ه قواعد و هنجارهای کلی و عام دارای ضمانت اجراستهم

 به عبارت دیگر،.  رسدبا تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب میتوسط پارلمان و شود که می اطالق

 .  جای هم استعمال کردآنها را نباید به های قوه مجریه متفاوت است وای دارد که با تصمیمقانون مفهوم ویژه

برای مثال، اگر قانونگذار بتواند  بندی قواعد، از ضروریات بنیادین حقوق عمومی است، چراکهرده کهدیگر آن

راحتی قواعد مندرج در قانون اساسی را زیر پا بگذارد، یا دولت و دیگر نهادهای حکومتی بتوانند قواعد به

ساالری موضوعه در قانون مصوب قوه مقننه را مخدوش سازند، دیگر هیچ تضمینی برای تحقق عدالت و مردم

مراتب قوانین است که بر این امر بیانگر اصل سلسله.  (0730.، ص30، گرجی ازندریانی)باقی نخواهد ماند 

بندی شده و در نتیجه، و ماهوی طبقه( واضع)های شکلی اساس آن ضروری است قوانین بر اساس جنبه

 .(0733.، ص711کاتوزیان، )« مقررات و قواعد هر طبقه از طبقه عالی پیروی نمایند»

 دارد، و داشته مطبوعات را برای محدودیت یا و تکلیف یا و حق ایجاد یتصالح که مرجعی در نتیجه، تنها

 چارچوب در و اساسی قانون 073 و 35 اصول رعایت با تواندمی صرفاً دولت هیأت و است مقننه قوه صرفاً

 بدان اختیار این ولیکن کند موصوف قانون خصوص در اجرایی نامهآیین تنظیم به مبادرت مطبوعات قانون

های حقوق همچنین، تفسیرِ مضیقِ محدودیت.  باشد داشته را قانون تقنین حق دولت هیأت که نیست معنا

 .آن تفسیر شود« خاص»در معنای « قانون»ها، اقتضاء دارد که لفظ و آزادی

 

 مردمساالراصل ضرورت جامعه ( ب

سوءاستفاده از این هایی برای آزادی مطبوعات همواره با بیم نظر گرفتن محدودیت پیشتر گفته شد که در

اری موارد دیده شده است که در بسیمورد نیست چرا که این نگرانی چندان هم بی.  ها همراه استمحدودیت

 اهداف خود، قصد مشروعیت بخشیدن به اعمال خود با پوشاندن جامه قانون به نیات وهای توتالیتر حکومت

همین دالیل منجر شده که اسناد .  اندواداشتهد و با این ابزار مردم را به پیروی از نظرات خود انرا داشته

، به عبارت دیگر.  کننده در نظر گیرند، عاملی محدودقانون برای خودِحقوق بشری به این مهم توجه کرده و 

تواند شد قانون است که میها را دارد؛ گفته چه کسی صالحیت تعیین محدودیتال که در پاسخ به این سؤ

چه کسانی تصویب را  این قانونشود که حال این سوال مطرح می.  اصل کلی آزادی مطبوعات را محدود کند

بر اساس توضیح آنکه .  آیدبه میان می مردمساالرجاست که بحث اصل ضرورت جامعه د؟ اینکننمی

تی موجه محسوب در صور قانون محدودکنندهـ  راعالمیه جهانی حقوق بش ـ المللاستانداردهای حقوق بین

در واقع، این شرط شکلی .  شکل گرفته باشد مردمساالرانهو در یک فرآیند  مردمساالرکه در نظامی  شودمی
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غیرموجه های احتمالی در تحدید جلوگیری از سوءاستفاده جهت عنوان عاملی دربه ،محدودکننده برای قانونِ

 .(013. ص، 0733قاری سیدفاطمی، ) ، خواهد بودمطبوعاتو استبدادی آزادی 

اساس ضروریات ر بهایی برای اصل آزادی مطبوعات را دارد که بنابراین قانونی صالحیت تعیین محدودیت

به عبارت دیگر، .  است «تناسب» ،«ضرورت»منظور از در این عبارت .  وضع شود مردمساالریک جامعه 

، مردمساالرو منظور از جامعه باشند  مردمساالرردم در یک جامعه نیازهای م بامتناسب هایی که محدودیت

کومت در دست مردم است و دولتمردان اعم از قانونگذاران و مسئولین قوه در آن سکان ح ای است کهجامعه

 محدودکننده یعامل یتواند به مثابهی است که میقانون تنها چنین.  آیندمیمجریه نمایندگان مردم به شمار 

 .عمل کند

 

 اصل عدم تبعيض( ج

ه کشورهای همبینی شده است، مبین این است که پیش در مورد تمامی مصادیق حقوق بشراین اصل که 

حقوق مندرج در اسناد را  بایستی به صورت مساوی و بدون هرگونه تبعیضی، اسناد حقوق بشری، پیوسته به

گونه تبعیضی از باشد و همه افراد جامعه بدون هیچآزادی بیان مییکی از این حقوق، حق .  اعمال نمایند

که در صورتی.  ندشو برخورداررنگ، زبان و اصالت اجتماعی حق دارند که از آن  ،حیث جنس، نژاد، سن

و از جمله آزادی بیان شرایط اضطراری در جامعه پیش بیاید که مقتضی اعمال محدودیت بر این حقوق 

 .( 0731 آذری،) واقع خواهند شد افراد جامعه به تساوی مشمول این محرومیتباشد، نیز همه 

های مقرر در محدودیتدر رابطه با آیا  :گردیمنوشتار بازمی ایندر ارتباط با مساله  به پرسش اصلیحال 

  ؟یا نه رعایت شده است یران این شروط شکلیخصوص آزادی مطبوعات در جمهوری اسالمی ا

 01اصل  های آن دراصل آزادی مطبوعات و محدودیت.  مبین اصل حاکمیت قانون استاولین شرط شکلی 

مجلس شورای  به تصویب 0711 که در سالقانون مطبوعات  1و ماده  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

نون اساسی قا 01اصل .  بینی شده استپیش مورد اصالح قرار گرفته، 0733رسیده و در سال  اسالمی

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی »کند تصریح می

، پرداخته« حدود مطبوعات»که به قانون مطبوعات  1ماده در .  «دکنتفصیل آن را قانون معین می.  دنباش

اسالم و حقوق عمومی و خصوصی که در این نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام »: ده استآم

مشهود .  ها پرداخته استو در ادامه به بیان مصادیقی از این محدودیت« ....  شوند آزادندفصل مشخص می

 «حقوق خصوصی»و  «احکام اسالم»قیود قانون مطبوعات پا را از سطح قانون اساسی فراتر گذاشته،  است که

که پیشتر همچنان.  قانون اساسی اضافه کرده استمذکور در  «قوق عمومیح»و  «مبانی اسالم»قیود را به 

تواند فراتر از هستند، قانون عادی نمی ءهای آزادی مطبوعات استثنامتذکر شدیم با توجه به اینکه محدودیت

اساسی قانون  35توان به ذیل اصل در تأیید این امر می.  قانون اساسی برای مطبوعات محدودیت قایل شود

-مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به....»: نمایداشاره کرد که تصریح می

منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس مجلس 

شوند اما محدودیت انون محسوب نمیکه قد نوجود داردر عمل مواردی عالوه، به «.شورای اسالمی برسد

فرهنگ و ارشاد توان به مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت اند که از جمله آنها میایجاد کرده
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و سایر  نامهمحل بحث است که آیا آیینموارد  همه ایندر ت وزیران اشاره کرد که اسالمی، مصوبات هیأ

هایی به ها از مواردی است که محدودیتاین.  دننهایی را ایجاد کچنین محدودیت دنتوانمی مصوبات مذکور

 شوندالمللی حقوق بشر مشروع محسوب نمیلذا از نظر نظام بیناند قانون تصویب شدهاز  غیر یموجب

 73 ماده اخیر توان به تعارض اطالق قسمتبرای مثال می.  (0731، گاننگارندیکی از در گفتگو با انصاری، )

 03/0/0730 -هـ 11351ت/00335 شماره نامهتصویب موضوع مطبوعات قانون اجرایی نامهآیین اصالحی

 اطالعات منابع درج شامل که حدی در خبرگزاری در منتشره اخبار منابع درج به الزام در»وزیران  هیأت

: کندتصریح می که 0733 سال مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون 1 با ماده« باشد منتشره

 مقام حکم به مگر است ممنوع خود اطالعات منابع افشاء به اطالعات دهندگاناشاعه و کنندگانتهیه اجبار»

و یا تعارض  «.باشدنمی اطالعات دهندگاناشاعه و کنندگانتهیه مسؤولیت نافی امر این البته و قضایی صالح

 پاالیش صالحیت که حیث این از مطبوعات قانون اصالحی اجرایی نامهآیین 13 ،15 و 11 مواد اطالق

 نشریات و هاخبرگزاری برای را مذکور نامهآیین 15 ماده در مصرح اختیارات و پروانه لغو و توقیف ،(فیلتر)

 1 است، با تبصره کرده اعطاء هیأت این به هستند، مطبوعات بر نظارت هیأت از پروانه فاقد که الکترونیکی

 حیث از های داخلیخبرگزاری»که بیان داشته  0733 سال مصوب مطبوعات قانون یک ماده اصالح قانون

 این در مقرر احکام مشمول دادرسی، نحوه و مرجع و هامجازات و جرایم و قانونی هایحمایت وظایف، حقوق،

 نشریات کلیه»مبنی بر اینکه  قانون، همان یک ماده 7 تبصره نیز و «هستند آن اصالحات و قانون

که  مذکور، قانون یک ماده 0 تبصره همچنین، و «آیندمی حساب به قانون این مواد مشمول نیز الکترونیکی

 خارج قانون شمول از شود منتشر مطبوعات بر نظارت هیأت از پروانه اخذ بدون که اینشریه»تصریح داشته 

 0.؛ اشاره کرد«است عمومی قوانین تابع و

؛ که بر اساس این مردمساالرگفته شد دومین شرط شکلی عبارت است از اصل ضرورت جامعه اما پیشتر 

و در یک فرآیند  مردمساالرکه در نظامی  شودتلقی میقانون محدودکننده در صورتی موجه  ،اصل

های مورد نظر باید متناسب با نیازهای مردم در یک جامعه محدودیت و شکل گرفته باشد مردمساالرانه

هایی که در قانون مطبوعات و محدودیتمیان آن باید رسد که به نظر میدر این خصوص .  باشد دمساالرمر

بینی شده در های فراتر از قانون اساسی پیشو محدودیت اند،در مطابقت با قانون اساسی در نظر گرفته شده

اند، قائل به تفاوت نظر گرفته شده ها و نظایر آن درنامههایی که به موجب آئینقانون مطبوعات و محدودیت

با توجه به اینکه قانون مطبوعات به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و به  در خصوص دسته اول،.  شد

سازگار با جمهوری اسالمی ایران وضع شده است، های مشروع قانونگذاری در عبارت دیگر از طریق مکانیسم

به و  توان قائل به نظر مشابه بودکه در خصوص دسته دوم نمییدر حال.  دنرسبه نظر میاین شرط شکلی 

ها رعایت نشده است؛ در نتیجه فاقد مشروعیت الزم رسد این شرط در خصوص این دسته محدودیتنظر می

 .باشدالملل میبر اساس استانداردهای حقوق بین

 ایران قانونگذاری جمهوری اسالمینظام این شرط شکلی در  هرچند بعضیاعتقاد  بهقابل ذکر است که 

خود این واژه تعبیر و تفسیر  ، چرا کهباشدمیساز مشکل« یا مردمساالر دموکراتیک» واژه رعایت شده است،

 باشدولی دارای قانون مطلوبی نباشد  مردمساالرممکن است نظامی ، تربه معنای دقیق.  بسیاری دارد

  .(0731، گاننگارندیکی از در گفتگو با انصاری، )
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 هاي آزادي مطبوعاتمحدوديت .1

های بوعات، الزم است محدودیتبر اصل آزادی مط شروط شکلی اعمال محدودیت پس از شرحاکنون 

 .  مطالعه شوندموجود به لحاظ ماهوی 

 المللي حقوق بشرهاي آزادي مطبوعات در نظام بينمحدوديت (الف

 :دی می شوندندسته باین محدودیتها معموال در سرفصلهای زیر 

 ي حقوق بشرجهانالمللي در اسناد بينهاي آزادي مطبوعات محدوديت 

المللی و ارزیابی میزان سازگاری های آزادی مطبوعات در اسناد بینپیش از ورود به بحث محدودیت

الزم است به این  ،المللهای اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بشر بینمحدودیت

های مقرر در قوانین داخلی جمهوری اسالمی ایران پرسش پاسخ داده شود که به چه دلیل باید محدودیت

 اعتقادجهانی حقوقی بشر المللی باشد؟ در خصوص اعالمیه های مقرر در اسناد بینسازگار با محدودیت

 مفاد با مغایر رفتار نتیجه، در.  است آن محتوای بودن عرفی بر المللی بین مراجع و حقوقدانان اتفاق به قریب

المللی به دنبال شد و پیامدهایی را در صحنه بین خواهد تلقی عرفی الملل بین حقوق نقض منزلة به آن

میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به این دلیل از اهمیت دو چندان برخوردار است که ایران .  خواهد داشت

مقررات عهودی که بر »قانون مدنی   3قابل توجه است که بر اساس ماده .  تبدون شرط به آن پیوسته اس

بر این اساس مواد .  «طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است

رر در بنابراین ضروری است که قواعد مق.  شونداالجرا محسوب میاین میثاق در حکم قانون ایران بوده و الزم

در خصوص سایر اسناد نیز حداقل اهمیت آنها در این است .  قوانین ایران با این اسناد مطابقت داشته باشد

 .گیرندکه کشورها آنها را به مثابه الگوی قوانین اساسی و عادی خود در نظر می

ون حــقوق بشر المللی جهانی و اولین دستاورد کـمیسیترین سند بینکـه مهماعالمیه جهانی حقوق بشر 

این ماده .  ده استکرحـق آزادی بیـان تصریح خود به  03ماده در رود، شمار میه ب سازمان مـلـل متحد

است که از داشتن عقاید  هر کس حـق آزادی عـقیده و بیـان دارد و حق مزبور شامل آن»: داردمقرر می

ر و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن خود بـیـم و اضطـرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکا

زادی بیان مقرر گونه محدودیتی را نسبت به آه هیچهرچند این ماد.  «مالحظات مرزی آزاد باشدو بدون 

مطلق بودن این به معنای اعالمیه جهانی حقوق بشر  03هایی در ماده یتنداشته است، اما عدم ذکر محدود

های حقوق به ذکر محدودیت است که در ادامه اعالمیه جهانی حقوق بشر 03ماده  در واقع، این.  حق نیست

کس در اجرای هر» اعالمیه جهانی حقوق بشر 03 از ماده 0بر اساس بند .  پردازدهای مقرر میو آزادی

ور به منظ هایی است که به وسیله قانون، منحصراًتابع محدودیت فقطهای خود، حقوق و استفاده از آزادی

های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاه مین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیتأ

 .«امعه دموکراتیک وضع گردیده استهمگانی، در شرایط یک ج

با  مجمع عمومی سازمان ملل متحد 0311مصوب  یاسیو س یحقوق مدن یالمللنیثاق بیم 03ماده 

همه افراد حق  -0...»ثاق یماین  03ماده  7و  0به موجب بند .  ان پرداخته استیب یزادبه آ یشتریل بیتفص

ها بدون دهیافت و دادن همه انواع اطالعات و ایجو، دروجست ین حق شامل آزادیان دارند؛ ایب یآزاد بر
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صورت ا به یو  ی، کتبیها و اطالعات به صورت شفاهدهین ایگردد، خواه ایم ینیسرزم یتوجه به مرزها

له دلخواه یا هر وسیو  یگروه یهاق رسانهینکه از طریا ایبوده و  ینکه در قالب و شکل هنریا ایو  یچاپ

های خاص است و لذا این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت 0اعمال حقوق مذکور در بند  -7.  باشد یگرید

: ی امور ذیل ضرورت داشته باشدهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و براممکن است تابع محدودیت

بهداشت و اخالق  به منظور حمایت از امنیت ملی و یا نظم،( احترام به حقوق و حیثیت دیگران؛ ب( الف

 .«عمومی

هرگونه  -0»: داردمقرر می میثاق حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً 01قابل ذکر است که ماده همچنین، 

هرگونه دعوت به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که  -0.  تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است

 «.محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است

 اي حقوق بشر المللي منطقهدر اسناد بين هاي آزادي مطبوعاتمحدوديت 

اعالمیه  01ماده  ،رم 0351نوامبر 1مصوب  یی حقوق بشرکنوانسیون اروپا 01ماده  ان دریحق آزادی بـ

، ماده 0313 آمریکایی حقوق بشر مصوب کنوانسیون 07، ماده 0313و تکالیف بشر مصوب  آمریکایی حقوق

 اسالمی حقوق بشر میهاعال 00ماده و  0330ژوئن  01مردم مصوب  منشور آفریقایی حقوق بشر و 3

 .مورد تصریح قرار گرفته است( 0331عروف به اعالمیه قاهره مصوب مـ)

-هر کس دارای حق آزادی بیان می» :سیون اروپایی حقوق بـشر آمده استکنوان 01ر بند الـف ماده د

اندیشه بدون مداخله مـقامات  رساندن اطالعات و ، دریافت وهاین حق شامل آزادی داشتن عقید.  باشد

های وارد بر محدودیتایـن ماده  0در بند و سپس « ...باشدبدون توجـه به مالحـظات مرزی می دولـتی و

هایی است، ها چون مستلزم تکالیف و مسئولیتعمال این آزادیا»: قید شده است به شرح زیرحق این 

 مردمساالرهای قانونی قرار گیرد که در جامعه ممکن است تحت تشریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازات

جرایم، حمایت از و پیشگیری از  برای منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سالمت عمومی، حفظ نظم

بهداشت یا اخالقیات، حمایت از حیثیت یا حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطالعاتی که محرمانه دریافت 

 .«طرفی قوه قضائیه الزم استشده است یا برای حفظ اقتدار و بی

هـر کـس از حـق »: تصریح شده است 0313امریکایی حقوق بشر مصوب  کنوانسیون 07 ماده 0در بـنـد 

، دریافت و رساندن بـاشــد، ایـن حـق مشتمل بر آزادی جستجوفـکـر و بـیـان بــرخـوردار مـی آزادی

، به نوشتاری، چـاپی ،صورت شـفاهیه ه مـحدوده مـرزی، چه باطالعات و عـقاید از هر نوع بدون توجـه بـ

های حـق همین ماده نیز، محدودیت 0بـنـد  رد.  «باشدر وسیله دیگر به انتخاب افراد میشکل هنر یا به ه

، ملی، حمایت از امنیت احترام به حقوق و حیثیت دیگران: ن ذکر شده است که عبارتند ازآزادی بـیـا

بینی پیش وسیله قانون صریحاًه ، که البته ضروری باشند و باخالق حمایت از نظم عمومی یا رفاه همگانی و

 .شده باشند

ـ هر فرد حق دریافت 0»: آمده است 0330ق بشر و مردم مصوب منشور آفریقایی حقو 3ماده در

 «.خواهد داشتقانون  را مطابق عقاید خود ابراز و انتشارهرفرد حق  ـ0.  داشتخواهد اطـالعات را 

هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی » :آمده استق بشر اعالمیه اسالمی حقو 00بند الف ماده  در

عی با حق آزادی بندهای ب و ج این ماده نیز به نو.  «که مـغایر بـا اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند
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هبی و یا هرچیزی که منجر برانگیختن احساسات قومی یا مذ»: طبق بند د همین ماده.  بیان مرتبط هستند

 .«یختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیستبه برانگ

آن،  01ماده  در بـه صراحت ،مذهبی دارد کـه این اعالمیه جنبه شرعی واز آنجا الزم به توضیح است 

طابقت با احکام شریعت مشروط به م ،های مذکور در این سندآزادی حقوق وکلیه » :ذکرشده است که

 .  «اسالمی است

گفتیم آزادی مطبوعات  پیشترطور که همان آید این است که اوالًمیالمللی برآنچه از مجموع اسناد بین

های ها را محدودیتتوان آنکه میترین این قیود مهم ثانیاً.  ق نیست بلکه مقید به قیودی استحقی مطل

امنیت ملی،  عدم تهدید، حقوق و حیثیت دیگرانعدم تعرض به : رتند ازعباماهوی آزادی مطبوعات دانست؛ 

 .های ملی، مذهبی و نژادینفرتعدم تبلیغ  جنگ و خشونت،نظم و اخالق عمومی، عدم تبلیغ برای 

 ام حقوقي جمهوري اسالمي ايرانهاي آزادي مطبوعات در نظمحدوديت( ب

« حقوق عمومی»و « مبانی اسالم» دو قید قانون اساسی 01اصل که پیشتر ذکر شد بر اساس همچنان

و  «احکام اسالم»قیود قانون مطبوعات  1ماده  آنکه حال.  شودهای اصل آزادی مطبوعات تلقی میمحدودیت

به موجب این ماده از قانون مطبوعات .  نیز به دو قید مذکور اضافه کرده استرا  «حقوق خصوصی»

حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص  واحکام اسالم نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و »

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسالمی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری  (0.  شوند آزادندمی

.  صاویر و مطالب خالف عفت عمومیها و تو انتشار عکساشاعه فحشا و منکرات  (0.  لطمه وارد کنداسالمی 

نژادی طرح مسایل از طریق ایجاد اختالف مابین اقشار جامعه به ویژه  (1.  تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (7

به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری ها تحریص و تشویق افراد و گروه (5.  و قومی

فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای  (1.  اسالمی ایران در داخل یا خارج

 ،انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسالمی ،مسلح جمهوری اسالمی، نقشه و استحکامات نظامی

اهانت به دین مبین اسالم و  (3.  محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی

افترا به مقامات، نهادها،  (3.  ع مسلم تقلیداهانت به مقام معظم رهبری و مراجمقدسات آن و همچنین 

شور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از و هر یک از افراد ک هاارگان

های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و سرقت (3.  طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد

حدود مواد فوق را ) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد( داخلی و خارجی) های منحرف و مخالف اسالمگروه

در تصاویر و محتوی تحقیر و ( اعم از زن و مرد) استفاده ابزاری از افراد (01.  (کندنامه مشخص میآیین

پخش شایعات و مطالب خالف  (00.  توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمالت نامشروع و غیرقانونی

 .  «انتشار مطلب علیه قانون اساسی (00.  اقع و یا مطالب تحریف دیگرانو

و ضرورت مطابقت سایر  قوانینمراتب ه به اهمیت قانون اساسی و جایگاه برتر این قانون در سلسلهبا توج

-قانون اساسی می 01دو قید مذکور در ماده  تحلیل، در ادامه مقاله به قوانین و مصوبات با قانون اساسی

 03ادامه و استمرار ماده  قانون اساسی در واقع 01ای معتقدند مفاد اصل قابل ذکر است که عده.  پردازیم

میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و قیودی که به موجب این اصل بر حق آزادی بیان نهاده شده است، در 

میثاق بیان شده است و از این دیدگاه  03ای است که در بند دوم ماده های دوگانهراستای همان محدودیت
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 مطالعهاما .  (030. ص، 0730غمامی، )اق ندارد قانون اساسی جمهوری اسالمی تعارضی با مقررات میث

 تحلیلکند در خصوص قیود مذکور قائل به تفکیک شد و هر یک را به طور مجزا تر موضوع ایجاب میدقیق

 .کرد

 و تعيين حوزه فعاليت مطبوعات مباني اسالم 

، در تعریف این «مبانی اسالم»عبارت است از  قانون اساسی ذکر شده 01ی که در اصل قید نخست

این عنوان مورد تعابیر و تفاسیر به طوری که  ؛ان اختالف نظر بسیاری وجود داردمحدودیت در میان حقوقدان

 .  قرار گرفته استبسیاری موسع و مضیق 

توحید، ) مراد از مبانی اسالم، فقط اعتقادات اسالمی، یعنی همان اصول دین و مذهببرخی معتقدند 

این قید ، ن ارتباط دارد نه با اعمال او، به عبارت دیگرباشد که با قلب انسامی( نبوت، معاد، عدل و امامت

محدود به آن دسته از اصولی است که انکار آن یا سخن گفتن علیه آن، به معنای انکار دین اسالم است و 

 .(33. ص ،0733 کاتوزیان،) مناسک دینی نیستتنها نظر به اصول بنیادین دین دارد و به معنای احکام و 

منظور از مبانی اسالم، اعتقادات و احکام اسالمی است؛ بدین معنی که  که به اعتقاد بعضی دیگر،در حالی

که ایجاد خلل در اسالمی وجود دارند  عالوه بر اصول و فروع دین، امور دیگری به نام احکام فردی و اجتماعی

 .دشواضطراب در اسالم می ا منجر به تزلزل وهآن

اند قانون اساسی که مبنای جمهوری اسالمی را تعریف کرده 0گانه اصل برخی نیز بر اساس بندهای شش

ی آن به اصول دین و مذهب و بند آخر به احکام اسالم گانهاند که بندهای پنجمبانی اسالم را تفسیر نموده

اما این نظر نیز .  ی قضایی نیز به همین صورت استرویه مطبوعات وظاهراً تلقی قانون .  اختصاص دارد

-ن به اجتهاد مستمر فقهای جامعقانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا 0صحیح نیست زیرا بند آخر اصل 

، 0733ویژه، ) اسالم استنباط احکام است و نه خود احکام اسالم یا مبانی ،الشرایط اختصاص دارد و اجتهاد

 .(053 - 053. صص

سازگاری دارد یا نه، به المللی حقوق بشر های مذکور در نظام بینآیا این قید با محدودیتدرباره اینکه 

با این تعبیر که .  توجیه کرد« اخالق عمومی»را ذیل محدودیت « مبانی اسالم»توان قید می اعتقاد بعضی

رعایت و پاسداشت این اخالق اقتضا .  اخالق جامعه ایرانی برخاسته و آمیخته با تعالیم مذهبی اسالم است

کند که هر نوع آزادی در قالب مبانی دینی اخالق اجتماعی معنا یابد و محدوده آن را همین مبانی معین می

 میثاق حقوق 03گوناگون، در بند دوم ماده  نی لزوم رعایت مبانی اخالقی جوامعاین نکته مهم، یع.  سازد

ناشی از  هایدر این بند محدودیت.  ید ملل متحد قرار گرفته استکمدنی و سیاسی نیز مورد توجه و تأ

مقتضیات حق آزادی بیان انگاشته شده و این قسم آزادی آشکارا در درون نظام اخالقی  ءاخالق عمومی جز

اخالقی یا آزادی از اخالق در میثاق حقوق به سخن دیگر، آزادی فرا.  معین قابل اعمال دانسته شده است

 .(031. ص، 0730غمامی، ) ه استشدیاسی منظور نمدنی و س

 محدود به مذهب اخالق هثر از مذهب است اما توجه به این نکته ضروری است کمتأ اخالق عمومیاگرچه 

ستند که بر هم اثرگذار و از هم دو عاملی ه ،در واقع دین و مذهب و اخالق عمومی در یک جامعه.  شودنمی

-به روش دیگری در راستای تطبیق این قید با قیود بین این علت است که بعضیشاید به .  ثیرپذیر هستندتأ

عالوه بر رعایت نظم، امنیت، مصالح عمومی و اخالقی و طبق نظر این دسته از حقوقدانان .  اندالمللی برآمده
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گیرد، از های اساسی قرار تواند مبنای محدود کردن اجرای حقوق و آزادیهای دیگران که میحقوق و آزادی

کننده دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رعایت موازین و معیارهای اسالمی نیز از عوامل محدود

شفاف و قابل تفسیر و تعبیرهای کلی و غیر با اینکه مفاهیم نظم، مصالح عمومی و نیز اخالق عمومی،.  است

کنند که اجرای حقوق و ن ایراد را وارد میمضیق و موسع است، بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ای

های اساسی، معلق به رعایت موازین اسالمی شده که مفهومی مبهم و کلی است و تاب تفسیرهای آزادی

بر  دولی حقیقت امر این است که اگر این اشکال وارد باشد، اشکال آن بیشتر از اشکال وار.  گوناگونی را دارد

 .  (735. ص، 0733مهرپور، ) خالق عمومی نیستقیود نظم و مصالح عمومی و ا

عنوان توجیهی بر این ابتنای نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه اسالم را به نیز، بسیاری از حقوقدانان 

شود که خود معارض با گیرند، این استدالل، استداللی متکی بر نسبیت فرهنگی محسوب میقید در نظر می

 در بنابراین،.  باشد می المللی بین جامعة اعضای پذیرش مورد عنوان اصلبهاصل جهانشمولی حقوق بشر 

 عملکرد از دفاع مستمسک را «فرهنگی نسبیت» توان نمی بشری، حقوق نظارتی کارهای و ساز نزد و عمل

 های تفاوت خاطر به ها، دولت سایر و مذکور مراجع که داشت انتظار و داد قرار کشوری هیچ بشری حقوق

موثق، )کنند  پوشی چشم بشر حقوق زمینة در آنها قصور و تخلفات از کشور، آن یا این ادعای مورد فرهنگی

0731.) 

اند مفهوم موازین اسالمی را در چارچوب اخالق عمومی ای از حقوقدانان کوشیدهبه این ترتیب، دسته

از جمله اخالق عمومی به شمار  قیوداز سایر  جدا قیدی این مفهوم را ،ای دیگرعدهتوجیه کنند در حالی که 

ها هم وارد بر سایر محدودیت این اشکال راکنند و در عین حال آن را مفهومی مبهم و کلی قلمداد می ،دهآور

 .  دانندنمیموازین اسالمی  ختصتنها مآن را  ودانند می

 

 حقوق عمومي

حقوق عمومی اصطالحی است که در برابر .  است «حقوق عمومی» قید دوم مذکور در قانون اساسی

برخی .  شودبه دولت مربوط میباشد که روابط و اموری میناظر بر  رود و عموماًحقوق خصوصی به کار می

اما این تلقی درست .  دانمربوط به حاکمیت قلمداد نموده حقوقِ ،حقوق عمومی را به تبع عمومی بودن آن

در مفهومی دیگر، این اصطالح .  عمومی تنها مسائل مربوط به حکومت نیسترسد زیرا حقوق به نظر نمی

-و به عبارت بهتر، ناظر بر حقوق بنیادین بشر می دولت و مردمناظر بر روابط  مربوط به شخصیت انسان و

کند که از آن یاد می« حقوق ملت»، تحت عنوان جمهوری اسالمی ایران باشد و فصل سوم قانون اساسی

قانونگذار اساسی با در نظر رسد که در این خصوص، به نظر می.  فه دولت و آحاد ملت استبه آن وظیاحترام 

عدم اخالل به حقوق »و توجه به نظم و امنیت عمومی عنوان گرفتن آثار اجتماعی جرایم مطبوعاتی 

 .(713-713. ص، ص0731هاشمی، ) را به کار برده باشد« عمومی

اند مانند نظم و امنیت عمومی و این قسمت، هم مسائل اجتماعی مد نظر بودهدر رسد البته به نظر می

.  گیردا هم در جنبه فردی آن در بر میهم حقوق دیگر شهروندان نظیر حریم خصوصی که نشر اکاذیب ر

-جامعه به عنوان شهروند ارتباط میدر واقع، حقوق عمومی هم به حقوق جامعه و هم حقوق اعضای آن 

ی آن یعنی حکومت  بدیهی است که تلقی حقوق عمومی به عنوان حقوق منحصر اجتماعی و نماینده.  یابد
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ی فردی آن، هم مسئولیت که اخالل در حقوق عمومی در جنبه الزم به یادآوری است.  خطا خواهد بود

ویژه، ) گیردمیمدنی در اضرار به دیگران و هم مسئولیت کیفری در ارتکاب جرم علیه دیگری را در بر

 .(053-053. صص ،0733

در واقع به »که حقوق عمومی  اندهقایل شد بعضیالمللی های نظام بیندر تطبیق این قید با محدودیت

همواره « حقوق عمومی»است و وجه تسمیه این استفاده مجازی آن است که در « نظم عمومی»معنای 

 حفظ نظم عمومی محور این وظیفه و ارتباط استرود و سخن از وظیفه حکومت و ارتباط دولت با اتباع می

 .  (030. ص ،0730غمامی، )

در خصوص سایر حقوق و  که های دیگران از جمله قیودی استقابل ذکر است رعایت حقوق و آزادی

به حقوق و های اشخاص تا آنجاست که شود و در واقع مرز حقوق و آزادیهای بشری نیز مطرح میآزادی

با شناخت تعریف دقیق و  نیز در خصوص حقوق عمومی.  سایرین در جامعه خدشه وارد نکندهای آزادی

 روابط در که است قواعدی عمومی حقوقبه طور کلی .  توان حدود آن را مشخص کردقلمروی آن می

 با حکومت مختلف نهادهای روابط به مربوط قواعد همچنین و شودمی اعمال مردم با آن مأموران و حکومت

متقابل  روابط تنظیم از عبارتندنیز  آن عمده اهداف.  یکدیگر با هادولت روابط به مربوط قواعد نیز و یکدیگر

 در عمومی خدمات ارائه و تهیه ،شود می جدا خصوصی حقوق از عمومی حقوق زمینه این در که دولت و فرد

 ،باشد عمومی خدمات مصادیق از یکی تواند می خود که عمومی نظم و امنیت رقراریب ،عمومی منافع جهت

 حمایت و حفظ و اعالم ،مداری قانون یا و قانون حکومت برقراری و حاکمیت یا دولت قدرت کنترل و مهار

ه آنچه تحت عنوان اهداف همتوان گفت بر این اساس می.  شهروندان اساسی حقوق و فرد طبیعی حقوق

بر این .  شودمحدودکننده آزادی مطبوعات تلقی می شود، ذیل این عنوان از عناصرحقوق عمومی مطرح می

شود تا آنجا که برای مثال هر آنچه که مربوط به روابط متقابل اساس، دامنه این محدودیت بسیار گسترده می

های آزادی مطبوعات تلقی شده و هرگونه سخن گفتن در آن خصوص فرد و دولت باشد در زمره محدودیت

بنابراین، .  ر خود منافی علت غایی مطبوعات یعنی کارکرد نظارتی آنهاستممنوع خواهد شد و این ام

شود و راه هرگونه نقد و انتقاد  تواند منجر به بسته شدنحقوق عمومی میبرداشت حداکثری و تفسیر موسع 

ن نه تنها مخالف اسناد حقوق بشری بلکه معارض با قانون اساسی و قانون مطبوعات است زیرا همچنا این امر

اقتضای رعایت اصل، تفسیر مفهوم حقوق  کهنتیجه آن.  که گفتیم اصل بر آزادی است و محدودیت استثناء

.  و به طور کلی تفسیر مضیق این مفهوم است مذکور در اسناد حقوق بشری عمومی ذیل عنوان نظم عمومی

 .دی خواهد شهای اسناد حقوق بشری تلقبا محدودیت یر این صورت این مفهوم نیز مغایردر غ

 

 گيرينتيجه

برغم ضرورت مطابقت قوانین عادی با اوالً که دهد نشان میهای اصل آزادی مطبوعات ودیتتحلیل محد

بدون توجه به قانون  ،که در اواخر عمر مجلس پنجم به تصویب رسیده قانون اساسی، قانون مطبوعات ایران

بنابراین اصالح قانون .  بوعات افزوده استاساسی و اصل سلسله مراتب قوانین، بر دامنه مستثنیات آزادی مط

نوع  اعمال هر ،المللدیگر آنکه، بر اساس استانداردهای نظام حقوق بین.  رسددر این موارد الزم به نظر می

ضرورت جامعه ل حاکمیت قانون و والمللی باید با توجه به اصمحدودیت بر حقوق بشر مصرحه در اسناد بین
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، به در نظام حقوقی ایران این در حالی است که در خصوص بحث حاضر،.  و عدم تبعیض باشد مردمساالر

-گاه در آئین ،عالوه بر قانون مطبوعات رسد که اوالً اصل حاکمیت قانون محترم شمرده نشده زیرانظر می

که این مصوبات  بینی شده استهایی برای اصل آزادی مطبوعات پیشها نیز محدودیتمهها و بخشنانامه

به  ثانیاً.  شودالملل محسوب نمیاخص کلمه و مطابق با استانداردهای نظام حقوق بینقانون در معنای 

شود که منبعث از مراجع قانونگذاری تنها قانونی مشروع تلقی می مردمساالراصل ضرورت جامعه  اقتضای

ی غیر از مجلس نمایندگان نظیر شورای عالی انقالب یگاه نهادهامنتخب مردم باشد، این در حالی است که 

صالحی که در قانون بلکه مراجع ذی منشأ اختیار آن در وضع قانون مشخص نیست نه تنها فرهنگی که

اند و مشخص از جایگاه این شورا و مصوبات آن ارائه نکردهاند، هنوز تفسیری منجز بینی شدهاساسی پیش

که معارض با  دناهایی برای این اصل در نظر گرفته، محدودیت(010. ص، 0730امامی و استوار سنگری، )

 .رسداین اصل به نظر می

مطابقت قیود مصرحه در قانون اساسی با استانداردهای حقوق  ،نیز های ماهویدر خصوص محدودیت

چنانچه ذیل عنوان اخالق  «مبانی اسالم» قید این نتیجه حاصل شد که الملل مورد توجه قرار گرفت وبین

 .  الملل تلقی خواهد شدبا نظام حقوقی بین ازگار و در غیر این صورت معارضعمومی تفسیر شود، س

المللی ضرورت سازگاری با قواعد بین که توضیح داده شدنیز همچنان «عمومیحقوق » قیددر خصوص 

چراکه در غیر این صورت مانع از نقد و  ،مستلزم تعریف حداقلی حقوق عمومی بر اساس اهداف آن است

تعریف حداقلی حقوق  در صورت.  ترین کارکرد مطبوعات خواهد شدعنوان مهمانتقاد عملکرد دولت به

قابل .  های سایرین و یا عنوان نظم عمومی قرار دادتوان آن را ذیل عنوان رعایت حقوق و آزادیعمومی می

 به تواند نمی اعالمیه در چیزی هیچ کند می اعالم خود 71 مادة توجه است که اعالمیه جهانی حقوق بشر در

 نابود هدف با را عملی که آورد وجود به را حق این فردی یا گروه دولت، هر برای که شود تفسیر نحوی

میثاق حقوق  5الزام مشابهی نیز در ماده .  دهد انجام اعالمیه در مندرج های آزادی و حقوق از یک هر سازی

-در تفسیر قید حقوق عمومی بر اساس قیود حقوق و آزادی.  مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است

 .الزم است این امر مورد توجه قرار گیرد ملیهای دیگران، نظم عمومی و امنیت 

قانون در ارزیابی سازگاری یا مغایرت رسد نحوه اجرای در مواردی به نظر می بر آنچه گفته شد افزون

از مشکالت موجود در حوزه مطبوعات نه از  بعضیدر واقع، .  المللی مؤثر باشدقوانین داخلی با اسناد بین

رسد با اجرای گیرد، تا آن جا که گاه به نظر میقوانین نامناسب، بلکه از اجرای نامناسب قانون نشأت می

های موجود میان دو نظام حقوقی مذکور توان گامی عظیم برای حل چالشدرست قوانین موجود می

 ایجاد «صالحدید حد» به موسوم مفهومی نیز بشر حقوق اروپایی واندی رویة درقابل ذکر است که .  برداشت

 در توانند می کنوانسیون، در مندرج حقوق از برخی اجرای در عضو های دولت آن موجب به که است شده

 حدود» به محدود امر این البته.  نمایند عمل خود کشورهای اقتضائات و خود صالحدید بنابر معینی حدود

 در بشر حقوق از برخی که است این دهندة نشان تنها امر این.  باشد می «دموکراتیک جامعة یک در الزم

با توجه به اقتضای اسالمی .  (0731موثق، ) آیند در اجرا به گوناگونی انحاء به است ممکن مختلف جوامع

سد چراکه عدم توجه رراهگشا به نظر می« مبانی اسالم»خصوص در مورد قید بودن امور در ایران، این امر به

 یک موازین سازگار با امر تا آنجا مجاز است که البته این.  کندحساسیت بسیاری ایجاد می به این قید
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به منظور ارزیابی رعایت  را انجام پژوهشیاهمیت موضوع،  باره،در این.  باشد «دموکراتیک جامعة»

های آن اصل آزادی مطبوعات و اعمال محدودیتالملل در نحوه اجرای استانداردهای نظام حقوق بشر بین

 .کندایجاب می
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 .  قطره: تهران.  آزادی اندیشه و بیان و حد و مرزهای آن: خط قرمز.  (0733)نام بی

 
 

 پي نوشتها
                                                           

و  15، 11، 73مواد  رأی به ابطال 173-173ای شماره هالذکر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامهگردد با توجه به تعارض فوقمتذکر می.  0

 .وزیران داده است هیأت 03/10/0730 -هـ 11351ت/00335 شماره مصوبه موضوع مطبوعات قانون اجرایی نامهآیین به الحاقی 13


