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تلویزیونهاي آزادي بیان دربررسی تطبیقی محدودیت
الملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایراناز منظر اسناد بین

آباديقاسممرتضی-ناصريعلی رضا-احمديسیدمحمدصادق

)15/2/1395: پذیرشتاریخ-24/6/1394: تاریخ دریافت(

چکیده 
محورانۀ انسانی، آزادي بیان از مقتضیات استقالل فردي انسان به مثابه بر اساس نگرش غایت

. یک غایت بالذات است و محدودسازي آن را باید در چارچوب استثناي ضروري تبیین کرد
ر تغایر در ساحت حقوق طبیعی نیز آزادي، حق طبیعی است و ایجاد هرگونه محدودیتی د

عنوان یکی از در عصر حاضر، بدون تردید، تلویزیون به. آیدبالذات با این حق به شمار می
جا از حال، استفادة نابهاما درعین. شودنیرومندترین ابزارهاي آزادي بیان، به خدمت گرفته می

لذا ایجاد محدودیت . تواند باعث تعرض به حقوق عمومی و خصوصی شوداین دستگاه می
المللی حقوق در همین راستا تمامی اسناد بین. هاي تلویزیونی ضروري استراي فعالیت شبکهب

نظام حقوقی ایران نیز چنین . اندهایی را براي تلویزیون مقرر داشتهبشر، محدودیت
هاي مقرر در اسناد ، با محدودیتهایی را در نظر گرفته است که برخی از آنمحدودیت

، قابل انطباق است و برخی دیگر، مانند موازین و ضوابط اسالمی در هیچ الملل حقوق بشربین
رسد عالوه بر این به نظر می. شودعنوان محدودیت آزادي بیان یافت نمیالمللی بهسند بین

قانون اساسی، نوعی محدودیت اضافه بر ابزارهاي 175و 44تفاسیر شوراي نگهبان بر اصول 
ر حاضر برآنیم که با بررسی تطبیقی اسناد یادشده، محدودیت هاي در نوشتا.آزادي بیان باشد

.شکلی و ماهوي آزادي بیان در صدا وسیماي ایران مورد واکاوي قرار گیرد
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مقدمه
. برخوردار استبودن، از آنحقوق بشر، ازجمله حقوقی است که هرکس از حیث انسان

المللی حقوق بشر بر آن تأکید شده، حق آزادي سلب که در نظام بیناین حقوق غیرقابلیکی از 
طور خاصی با تمام اشکال آزادي ارتباط این حق، فراگیرترین شکل آزادي است که به. بیان است

. یابدمی
اه تحقق این حق، هاي بشري بوده و بشریت در رآزادي بیان در طول تاریخ، از آرمان

با تمام ابزارهاي ممکن مانند سینما، رادیو، آزادي بیان . هاي زیادي متحمل شده استهزینه
این حق، حق بشري بسیار مهم با ابعاد اساسی و مفهومی آمیخته با دموکراسی است... تلویزیون و

دین براي حفظ و یک مفهوم بنیاکلید حمایت از تمامی حقوق بشري و صیانت از کرامت انسانی 
,Mendelحقوق فردي است 2008: هاي بشري به حق آزادي بیان، همانند بسیاري از حق).(1

اعمال . شودجهت ارتباط با حقوق سایر افراد، دچار تحدید شده و گستره اعمال آن محدود می
مطلق بیان آزادي.شدهاي بشري منتهی خواهد ها، اگرچه بنیادین، خود به نقض حقنامحدود حق

تواند به حق سایر افراد جامعه بر حیثیت، آبرو، امنیت و منافع ملی جامعه آسیب وارد کند و نیز می
هاي این آزادي احساسات و عواطف برخی موارد، ممکن است جلوهدر. اندازدآن را به خطر 

هاي بشري دیگري ها زمینه نقض حقبسا با برانگیختی آنانسانی را نیز دچار آسیب سازد و چه
حق بر آزادي بیان، بنا به جهات فوق، از گستره اطالق بیرون آمده و سر بنابراین. آوردفراهم را

به دیگر سخن، آزادي بیان، حقی است که در برخی موارد باید . آوردو تحدید فرود میدر تقیید
از ).139- 141: 1389قاري سیدفاطمی،(در نگرش حقوق بشر کامال موجه استتحدید شود و این امر

.هایی بر آن وارد شودرو بنا بر مالحظات مختلف، ضروري است محدودیتهمین 
ها با قدرت. کندپذیري موجه این حق، آن را به حقی شکننده و لغزنده تبدیل میمحدودیت

توانند با پوششی تمسک به همین موارد، امکان توجیه محدودیت را براي افکار عمومی دارند و می
واقع اقدامات خالف و ناقض حق، از عناوین یادشده استفادة سوء کرده و همحورانه و بظاهر حقبه

مندي نادرست نسبت به اقدام اکثریت، در نوع بهرههمین. کنندهرگونه صداي مخالفی را خاموش 
تواند با تمسک به عبارت دیگر، قدرت یا اکثریت در جامعه میبه. استتقابل اقلیت نیز محتمل 

اقدامات خالف بشري خود را در پشت نقاب تحدیدات ضروري و کننده،ظاهراً اقناعتوجیهات
.موجه پنهان کند

رگونه محدودیت را موجه و ضروري همین امر، ضرورت تعیین مالك و مبنا نسبت به ه
هاي بشري و ازجمله آزادي بیان، برخی اندیشمندان، ضمن پذیرش تعیین حد و مرز حق. کندمی
اند که این عرصه نیازمند تعیین مالك و منظور پیشگیري از تحدید ناموجه و استفاده سوء، برآنبه
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اي شایسته عنوان سنجهضرر را بهها اصل عقالنی و اخالقی الآن. معیار براي محدودکردن است
منظور به).142- 1389:141قاري سیدفاطمی،(کنند براي ارزیابی تحدید موجه از ناموجه معرفی می

اي محدود و حداقلی تفسیر شود، هاي استناد به این اصل نیز باید ضرر به گونهرهایی از آسیب
.تثنایی در نظر گرفته شودکه آزادي بیان، اصل، و محدودیت، کامالً اسنحويبه

عنوان یکی از ابزارهاي صراحت از صداو سیما بهالمللی حقوق بشر، بهاز اسناد بینبرخی اگرچه 
ها بیان را، انتقال عقاید و اطالعات با تمام ابزارهاي اند، اما تقریباً تمامی آنبیان، ذکري به میان نیاورده

ست و در مقایسه با سایر ترین این ابزارهایکی از مهمدانند که بدون تردید، صداوسیما ممکن می
هزینه ابزارها مانند اینترنت و مطبوعات، از اهمیت بیشتري برخوردار است زیرا دسترسی آسان و کم

هاي دادن ابعاد و جنبهبه تلویزیون براي همه شهروندان از یک طرف، و قدرت تلویزیون در نشان
العادة صدا و سیما ها و درنهایت تأثیرگذاري خارقایسه با سایر رسانهبیشتري از واقعیات جهان، در مق

به همین دلیل، تعیین حدود و چگونگی . بر مخاطبانش، بر اهمیت و قدرت این دستگاه افزوده است
ضمن بررسی تطبیقی انواع مقاله حاضر، .فعالیت این دستگاه از اهمیت خاص برخوردار است

هاي شکلی و در تلویزیون، سعی خواهد شد که به محدودیتهاي شکلی و ماهويمحدودیت
. هاي وارده در نظام حقوقی ایران پرداخته شودالمللی حقوق بشر و محدودیتماهوي در اسناد بین

المللی حقوق بشر و هاي نظام حقوقی ایران با اسناد بیندر ادامه، ارزیابی میزان انطباق محدودیت
.نیز ازجمله محورهاي پژوهش حاضر استامکان همگرایی و میزان آن 

توانند احساسات را تحریک راحتی میر متحرك، در مقایسه با دیگر ابزارهاي بیان، بهیتصاو
اثرگذاري تلویزیون به لحاظ نفوذ روانی عمیق . (Subhradipta, 2008: 68)دکرده و به هیجان درآورن

تواند زوایاي جامعه رتی مبدل ساخته است که میو گسترة وسیعی که دارد، این ابزار را به کانون قد
کنندگان رادیو و تلویزیون از ابزار نیرومندي برخوردارند لذا اداره. هاي خود متأثر سازدرا با برنامه

یکی ،1اینس).462: 1389مهرپور، (هاي خود را در جامعه ترویج دهندتوانند افکار، عقاید و سلیقهکه می
هاي ارتباطی معتقد است که سازمان یک جامعه، زیر تأثیر منش و ازان پرنفوذ رسانهپرداز اولین نظریه
تواند از جهات مختلف سیاسی، این دستگاه می).667: 1389گیدنز،(هاي آن قرار داردماهیت رسانه

هاي زیادي که در ارزیابی پژوهش. فرهنگی، اقتصادي، آثار بسیار مخربی در جامعه به وجود آورد
طور متوسط، هشتاد درصد دهد بههاي تلویزیونی بر کودکان صورت گرفته است نشان میرنامهب

هاي گوناگونی در و موجب بروز ناهنجاري)658:1389گیدنز،(آمیزند هاي تلویزیونی، خشونتنمایش
نشر اي که آزادي بیان وگونهها بر این دستگاه، بهاي محدودیتاعمال پاره. شوندسطح جامعه می

هاي مخرب و مضر براي جامعه افکار مختلف در آن رعایت شود و از طرف دیگر، از پخش برنامه
1 . Harold Innis.
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ها به دو صورت شکلی و ماهوي این محدودیت. جلوگیري شود، از اهمیت باالیی برخوردار است
.قابل طرح است

)اخذ مجوز( محدودیت شکلی. 1
یان است و از همین رو توجه به آزادي در این عرصه، ترین ابزار بامروزه رادیو و تلویزیون، مهم

هاي تنها آزادي دریافت برنامهاما منظور از آزادي رادیو و تلویزیون، نه. اهمیت زیادي دارد
).167: 1390عباسی،(ها توسط اشخاص خصوصی استتلویزیونی، بلکه آزادي تأسیس و اداره رسانه

یِ انتشار یا همان اخذ مجوز براي استفادة بسیاري از دانان، کسب اجازة قبلاگرچه برخی حقوق
، اما درمورد )62: 1383معتمدنژاد،(دانند ابزارهاي بیان مانند مطبوعات را برخالف دموکراسی می

تلویزیون، کمتر این تفکر وجود دارد، چرا که قدرت تصاویر متحرك، قابل قیاس با دیگر ابزارهاي 
هاي مختلف یک ملت و یک کشور را تحت راحتی بخشد که بهبیان نیست و این قابلیت را دار

.تأثیر عمیق خود قرار دهد

اسناد جهانی حقوق بشر درمورد الزام مؤسسات تلویزیونی به اخذ مجوز، سکوت اختیار 
کنوانسیون اروپایی 10اما ماده . انداي به لزوم کسب مجوز یا عدم آن نداشتهکرده و هیچ اشاره

دهد که مؤسسات سینمایی و تلویزیونی را ملزم به اخذ ها مین حق را به دولتحقوق بشر، ای
صراحت، چنین حقی المللی حقوق بشر است که بهکنوانسیون مذکور، تنها سند بین. مجوز کنند

همان گونه که گفته شد، این قسمت از ماده، تنها ناظر به فعالیت . کندرا به کشورها اعطا می
.شودتلویزیونی و سینمایی است و شامل مطبوعات نمیمؤسسات رادیویی، 

برخالف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی، رویکرد متفاوتی نسبت به 
المللی، حداکثر تالش خود را براي آزادي هرچه بیشتر بیان و آزادي بیان دارد، چرا که این سند بین

کنوانسیون 13ماده به همین دلیل، بند دوم . استها به کار گرفته کردن دامنۀ محدودیتکم
هاي پیشینی تواند در قالب محدودیتها نمیکند که اعمال محدودیتتصریح میآمریکایی نیز
هاي تلویزیونی را ملزم به اخذ رسد که کنوانسیون آمریکایی، شبکهبنابراین به نظر نمی. گنجانده شود

.مجوز کرده باشد

المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه، هانی حقوق بشر و میثاق بیندر سکوت اعالمیه ج
شود، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، همان گونه که مشاهده می

هاي عضو که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بر حقّ دولتدرحالی. انددو راه متفاوت در پیش گرفته
کند، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مجوز براي مؤسسات تلویزیونی تأکید میدر الزام به کسب
هاي پسینی را در جهت صیانت هرچه بیشتر از حق آزادي بیان در تلویزیون، الزم اعمال محدودیت
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.داندمی

اند، نحوه اداره صدا هاي متفاوتی را در پیش گرفتهالملل حقوق بشر که راهدر کنار اسناد بین
در جهان امروز، رادیو و تلویزیون، به سه . سیما در کشورهاي مختلف دنیا نیز متفاوت استو

البته نحوة اجراي این سه روش، در کشورهاي ).44:1384معتمدنژاد،(شود صورت مختلف اداره می
.مختلف، به یک شکل نیست

شیوه، رادیو و در این . ترین روش مدیریت رادیو و تلویزیون، مدیریت دولتی استسنتی
این روش . گونه فعالیتی را ندارندتلویزیون در انحصار دولت بوده و مؤسسات خصوصی، حق هیچ

در روش دوم، رادیو و تلویزیون در اختیار بخش . توسعه کاربرد دارددر کشورهاي درحال
ونگی و چگ)44:1384معتمدنژاد،(ها خصوصی قرار دارد و دولت، تنها بر صدور مجوز براي شبکه

در روش سوم که در . شوددر ایاالت متحده، این روش  اعمال می. ها نظارت داردفعالیت آن
کشورهایی مانند انگلستان، ایتالیا، اسپانیا و بسیاري دیگر از کشورهاي اروپاي غربی وجود دارد، 

ند ناماین شیوه را شیوه مختلط می. کنندبخش خصوصی و بخش دولتی در کنار هم فعالیت می
ناگفته نماند که شیوة مختلط در کشورهاي مختلف به طرق گوناگونی به کار گرفته ).56:1389رحمانی،(

.شودمی
این اصل صراحتاً به . قانون اساسی به تلویزیون اختصاص یافته است175در ایران، اصل 

ا اشاره الملل یا سه روش کشورهاي مختلف دنیهاي مورد حمایت اسناد بینکدام از روشهیچ
اي به ندارد و تنها به چگونگی مدیریت رسانه ملی و نحوه نظارت بر آن پرداخته و هیچ اشاره

با توجه به بیان چگونگی مدیریت . هاي خصوصی نداردممنوعیت یا مجازبودن فعالیت شبکه
اما سؤال اساسی اینجاست . صدا و سیما، مسلماً شیوه دوم، یعنی مدیریت خصوصی منتفی است

هاي اول یا سوم، یعنی مدیریت یک از روشقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، به کدامکه 
دولتی یا مختلط نظر داشته است؟

شوراي نگهبان در نظریۀ تفسیري خود که به درخواست رئیس وقت سازمان صدا و سیما و 
44اصل مطابق نص صریح «: کندنیز یکی از اعضاي آن شورا صورت گرفته، چنین بیان می

قانون اساسی، در نظام جمهوري اسالمی ایران، رادیو و تلویزیون، دولتی است و تأسیس و 
بدین . باشدهاي خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل میاندازي شبکهراه

هاي فنیِ قابل انتشار فراگیرهاي صوتی و تصویري از طریق سیستمجهت، انتشار و پخش برنامه
براي مردم، در قالب امواج رادیویی و کابلی، غیر ) همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوري و غیره(

1.»از سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، خالف اصل مذکور است

.قانون اساسی175و 44در خصوص اصول 10/7/1379نگهبان، مورخ شوراي 7979/21/79نظریۀ تفسیري شماره . 1
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:اند ازبر این تفسیر، ایراداتی وارد شده است که عبارت
اجمال یا ابهام قانون، مفید به نظر اول اینکه؛ تفسیر قانون در صورت سکوت یا تناقض یا

تواند آثار تفسیر غیرضرور می. در غیر این صورت، تفسیر ضرورتی نخواهد داشت. رسدمی
به عبارت دیگر، مفسر . بسا به نام تفسیر، نکته جدیدي وارد قانون شودنامطلوبی داشته باشد و چه

اقدام به تفسیر، ابتدا باید ضرورت آن را بنابراین، مرجع تفسیر، قبل از . جاي مقنن بنشاندرا به
جرایم مربوط «این مهم در پاسخ به سؤال شوراي عالی قضایی وقت، دربارة مفهوم . احراز کند

قانون اساسی، مورد 172مندرج در اصل » به وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیروهاي مسلح
را ) ظایف خاص نظامی و انتظامیمفهوم جرایم مربوط به و(تأکید قرار گرفته و شوراي نگهبان 

).102: 1381فخر بناب،(داند نیاز از تفسیر میروشن و بی
قانون اساسی، عالوه بر صدا و سیما، بازرگانی خارجی نیز جزء بخش دولتی 44مطابق اصل 

و در اختیار دولت است اما شوراي نگهبان، انحصار آن را در دست دولت، به علت مغایرت با 
... و2هاي خصوصی، بیمه1هاتوان این وضعیت را در تأسیس بانکمی. نکرده استشرع، تأیید 

به . ها را مغایر با قانون اساسی ندانسته استمشاهده کرد که شوراي نگهبان، قوانین ناظر به آن
هاي ایفاي نقش راهبري و سیاستگذاري توسط دولت بر بخش44رسد هدف اصل نظر می

فخر (44هاي اقتصادي مذکور در اصل ي از مشارکت مردم در فعالیتمذکور باشد، نه جلوگیر
).107: 1381بناب،

قانون اساسی انجام شده است، چرا که مطابق این 9دوم اینکه؛ تفسیر بدون توجه به اصل 
اصل، حفظ آزادي وظیفۀ دولت و آحاد ملت است و آزادي مشروع در جمهوري اسالمی 

تی با وضع قانون و آن هم به نام استقالل و تمامیت ارضی که ایران، آرمانی بلند است که ح
به نظر . شدنی نیستترین مسائل در حیات یک کشور هستند، سلبترین و اساسیازجمله مهم

هاي تلویزیونی ارایه درمورد تأسیس شبکه44رسد شوراي نگهبان در تفسیري که از اصل می

منظور افزایش شرایط رقابتی در به«: مقرر داشته1379هاي غیردولتی، مصوب بانکزه تأسیس ماده واحدة قانون اجا. 1
گذاري و ایجاد زمینۀ رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگیري از ضرر و زیان انداز و سرمایهبازارهاي مالی و تشویق پس

شده در زیر، اجازة ضوابط، قلمرو و شرایط تعیینقانون اساسی و در چارچوب) 44(وچهارمجامعه، با توجه به ذیل اصل چهل
:شودتأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می

داشتن تجربه و -1: فعالیت اعطا نمایدتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر، مجوزدولت می-
عدم داشتن هرگونه سوءپیشینه -3زم و انجام کار را داشته باشند از نظر مالی توان تأمین سرمایۀ ال-2دانش الزم در این کار 

. اعم از مالی و اخالقی
منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، به«: 1380ماده واحدة قانون تأسیس مؤسسات بیمۀ غیردولتی، مصوب . 2

جتماعی و اقتصادي، افزایش نقش بیمه در رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اافزایش
قانون اساسی و در ) 44(وچهارم رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگیري از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل

.  »...شودشدة زیر، اجازة تأسیس مؤسسۀ بیمۀ غیردولتی به اشخاص داخلی داده میچارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین
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هاي تلویزیونی با قدرت که تمایل نداشته که شبکهداده است، راه متفاوتی در پیش گرفته چرا 
. اثرگذاري بسیار زیاد از انحصار دولت، خارج و در اختیار شهروندان و احیاناً رقبا قرار گیرد

نکتۀ اساسی دیگري که در زمینه نحوه اداره صدا وسیما مورد توجه قرار نگرفته، این است که 
در این زمینه، صدا ).1391:40امامی و استوارسنگري،(ست خدمات عمومی تابع اصول و ضوابط خاصی ا

اولین اصلی . تواند از این اصول مستثنا باشدترین خدمات عمومی نمیعنوان یکی از مهموسیما به
عنوان خدمت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت منافع عمومی که در اداره تلویزیون به

هاي شود که ضمن حفظ قدرت دولت، آزادي مردم و ارزشاین اصل، زمانی محقق می. است
بدون تردید، رادیو و تلویزیون انحصاري، ابزار مؤثري براي . حاکم بر جامعه محفوظ بماند

. کندها خواهد بود که اولویت منافع عمومی را با چالش مواجه میاستبداد، خفقان و محو آزادي
افراد در مقابل خدمات عمومی . صل تساوي استیکی دیگر از اصول حاکم بر خدمات عمومی، ا

انتظار اصلی در این خصوص، حق برخورداري مساوي افراد و . از حقوق مساوي برخوردارند
که تلویزیون در انحصار صورتیهاي رادیو تلویزیونی است، بهها در برخورداري از فرستندهگروه

برقراري انحصار در این بخش، صدا وسیما .)522: 1392هاشمی،(هاي خاص قرار نگیرد دولت یا گروه
.کندعنوان خدمت عمومی با چالش مواجه میرا به

قانون اساسی و برقراري انحصار در این بخش در حالی صورت 44تفسیر شوراي نگهبان از اصل 
بند . شودگیرد که امروزه بر استقالل رادیو و تلویزیون از حکومت و مداخالت سیاسی تأکید میمی

هر سازمان و «: داردمقرر می)اعالمیه آفریقایی(اعالمیه اصول آزادي بیان در آفریقا (فتم اصل یکم ه
کند، هاي پخش رادیو تلویزیونی یا مقررات ارتباطاتی اعمال قدرت میمسئول دولتی که در قسمت

اقتصادي، هاي سیاسی وویژه مداخلهطور برابر در مقابل مداخالت، بهبایستی مستقل باشد و به
در اروپا، توصیۀ کامل هیئت اروپایی به این مسئله، با نام پیشنهاد 1.»پاسداري و حفاظت به عمل آورد

. ، به استقالل و نقش مقامات نظارتی بر بخش رادیو و تلویزیون، اختصاص یافته است»2000«
عملکرد آزادانۀ اعضاي دولت باید استقرار و «: نامه به شرح زیر استنخستین جملۀ این توصیه

مقامات نظارتی براي بخش رادیو و تلویزیون را از طریق تدوین چارچوب قانونی مناسب براي این 
بنابراین تنها نهادهاي مستقل باید داراي قدرت استفاده از (Mendel, 2012: 5).هدف، تضمین کنند

الل اولیه آن است که استد. هاي رادیویی و تلویزیونی باشندهاي نظارتی در بخش برنامهتوان
کنند که هایی عمل مینهادهاي بازدارنده، تحت کنترل یا اثربخشی دولت یا منافع بازرگانی، به روش

,Subhradipta)هاي رادیویی و تلویزیونی تأمین کنندمنافع مدیران را نسبت به منافع دولت در برنامه

2008: 77).
.2002اکتبر 23ها به تاریخ ودومین نشست کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملتمصوب سی.1
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الملل که در این قسمت، فاصله زیادي میان اسناد بینرسد با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می
الملل حقوق بشر که اسناد بینحقوق بشر و حقوق موضوعۀ ایران وجود داشته باشد زیرا درحالی

مانند کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بر آزادي فعالیت مؤسسات خصوصی 
قانون اساسی، هر گونه 175و 44اي نگهبان از اصل تلویزیونی تأکید دارند، مطابق تفسیر شور

.اندازي شبکه خصوصی در ایران، خالف قانون اساسی استراه

هاي ماهويمحدودیت. 2
الملل هاي شکلی بر آزادي بیان در صدا و سیما، آنچه در اسناد بیندر کنار محدودیت

هاي ماهوي بحث از محدودیتحقوق بشر و قوانین ایران مورد توجه بیشتر واقع شده است،
هاي تلویزیونی پس از شروع به فعالیت، به عبارت دیگر، شبکه. آزادي بیان در صدا و سیماست

توانند هرگونه ها میهاي آنان کجاست؟ آیا این شبکهتا کجا آزادند و خط قرمز فعالیت
است؟ هاي آنان تابع ضوابط خاصیمحتوایی را منتشر کنند یا اینکه پخش برنامه

با وجود آنکه آزادي بیان، حق بنیادین بشري است،  ممکن است ابزارهاي مختلف بیان 
ازجمله تلویزیون، به حقوق دیگران، نظم و امنیت عمومی، بهداشت و اخالق عمومی آسیب 

توان به بهانۀ آزادي بیان، نسبت به انتشار هرگونه اثر و سخنی واکنش رو نمیازاین. وارد کنند
المللی حقوق بشر با درنظرگرفتن همین واقعیت، اسناد بین).147: 1389قاري سید فاطمی،(دادنشان ن

بشري که جز شمار معدودي از مصادیق حقوقبه. اندسعی در ترسیم مرزهاي آزادي بیان داشته
نشدن قوانین کیفري که ماسبقبودن از شکنجه، از بردگی و عطف بهاند از حق مصونعبارت

توان شوند و میبردار نیستند، دیگر مصادیق حقوق بشر، عادي یا مشروط شناخته میمحدودیت
آزادي بیان در کنار حق برخورداري از آموزش، حق . ها اعمال کردهایی را بر آنمحدودیت

مشارکت در انتخابات آزاد، حق برخورداري از امنیت و مالکیت و غیره در این گروه قرار 
اعمال تحدید ).66: 1383معتمدنژاد،(ها را بر آن اعمال کرد اي محدودیتپارهتوان گیرند و میمی

ها که از بخشی بدانباید در رویکرد کامالً استثنایی و حداقلی انجام پذیرد و از هرگونه توسعه
1389قاري سیدفاطمی،(هاي بشري و دموکراسی است، شدیداً پرهیز کرد هاي حقآفات و آسیب

:143 .(
خود به آزادي بیان بدون ذکر هرگونه محدودیتی 19ه جهانی حقوق بشر در ماده اعالمی

اعالمیه، 29بودن این حق نیست چرا که بند دوم ماده اما این امر به معناي مطلق. پرداخته است
از همین رو آزادي بیان، مشمول . هاي در نظر گرفته استهایی را براي حقوق و آزاديمحدودیت
هاي دیگران، اخالق، نظم عمومی و رفاه یعنی حقوق و آزادي29مقرر در ماده هاي محدودیت
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).1389:145؛ قاري سید فاطمی،232: 1383،مهرپور(همگانی خواهد بود 
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آنکه حق آزادي بیان را با تمام میثاق بین19ماده 

کند که ممکن است این حق به این نکته توجه می3شناسد، در بندابزارهاي بیان به رسمیت می
هایی که قانون برقرار کرده و الزم و اما فقط محدودیت. ها مواجه شودبا برخی محدودیت

منظور احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حمایت از امنیت ملی یا هم تنها بهضروري است، آن
.استاعمالنظم عمومی یا اخالق و بهداشت همگانی قابل

. کندکنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز از آزادي بیان حمایت می10بند اول ماده 
کنوانسیون اروپایی نیز مانند اسناد جهانی، حق داشتن نظر، دریافت و اشاعۀ اطالعات را بدون 

تنها قید اضافی این ماده نسبت به اسناد جهانی، قید . مالحظات مرزي به رسمیت شناخته است
است که به نظر، اضافی است زیرا آزادي بیان و دریافت اطالعات، » مداخلۀ مراجع دولتیبدون «

اولی باید طریقتنها باید از مداخلۀ مراجع دولتی، بلکه بهیکی از مصادیق حقوق بشر است که نه
.از مداخله مراجع غیردولتی نیز مصون بماند

وگیري از آشوب و جرم، حمایت از ، امنیت ملی، تمامیت ارضی، منع و جل10ماده 2بند 
بهداشت یا اخالق عمومی، حمایت از حیثیت و حقوق دیگران، منع و جلوگیري از افشاي 

هاي عنوان محدودیتطرفی دستگاه قضائی را بهاطالعات محرمانه یا حفظ اقتدار، صالحیت و بی
ري را نسبت به سایر تهاي جزئیگرچه کنوانسیون اروپایی، محدودیت. کندآزادي بیان ذکر می

هاي ذکرشده، همچنان کلی و مبهم به نظر المللی بیان کرده است، اما بیشتر محدودیتاسناد بین
دهد که کنوانسیون را با ها اختیار میویژه آنکه دادگاه اروپایی حقوق بشر به دولترسد، بهمی

).154: 1389قاري سیدفاطمی،(توجه به شرایط خود تفسیر کنند
تري به صورت مفصلالمللی، بهسیون آمریکایی حقوق بشر، در مقایسه با سایر اسناد بینکنوان

خود را به آزادي بیان و محدودیت 14و 13این کنوانسیون دو ماده . بحث آزادي بیان پرداخته است
پس از تأکید بر حق آزادي بیان، احترام به حقوق یا حیثیت 13ماده . آن اختصاص داده است

عنوان خطوط قرمز ن، حمایت از امنیت ملی، نظم عمومی یا بهداشت یا اخالق عمومی را بهدیگرا
یک کند که هیچاین کنوانسیون نیز بر این نکته تأکید می29ماده ) الف(بند . شماردآزادي بیان برمی

را از تمتع ها و اشخاصاي تفسیر شود که هر دولت عضو بتواند گروهگونهاز مواد کنوانسیون نباید به
ها را بیشتر از حدود شده در این کنوانسیون محروم کند یا آنهاي شناختهیا اجراي حقوق و آزادي

کنوانسیون آمریکایی حقوق 29ماده ) ب(همچنین بند . شده در این کنوانسیون محدود کندبینیپیش
شده در قوانین داخلی ههاي شناختبشر، هرگونه تفسیر مواد کنوانسیون را که به محدودشدن آزادي

کند که این کنوانسیون نیز بر این نکته تأکید می30ماده . کندکشورها منجر شود منع می
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.ها باید در چارچوب قانون و براي تأمین مصالح عمومی اعمال شودمحدودیت
اگرچه در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، تمهیدات مناسبی براي پاسداري از آزادي 

هاي آزادي بیان در نظر گرفته شده است، اما نظریۀ کردن دامنۀ محدودیتوکوچکبیان
که مصوبات قوه مجریه را نیز جزیی » قانون«تفسیري دیوان آمریکایی حقوق بشر درمورد کلمه 

,Mendelکننده باشد تواند نگرانداند، میاز قانون می چرا که حق اعمال محدودیت )(1 :2008
را از صالحیت خاص قانونگذار، خارج کرده و حق برقراري محدودیت را به قوه بر آزادي بیان 

.دهدمجریه می

با توجه به آنچه بیان شد، اخالق حسنه، امنیت ملی، منفعت عمومی، نظم عمومی، حقوق و 
هاي ماهوي آزادي بیان در ترین محدودیتحیثیت دیگران و حمایت از سالمت کودکان از مهم

ها که در نظام حقوقی ایران نیز در کنار این محدودیت.استللی حقوق بشر الماسناد بین
هاي آزادي بیان در صدا و ترین محدودیتمنعکس شده است، موازین اسالم، یکی از مهم

.تفصیل، هرکدام از این موضوعات بررسی خواهد شددر قسمت بعد به. سیماي ایران است

اخالق. 2-1
هاي آزادي بیان، اخالق، تنها محدودیتی است که در تمامی اسناد در میان تمامی محدودیت

میثاق 19اعالمیه جهانی حقوق بشر، بند 19ماده . ايِ حقوق بشر ذکر شده استالمللی و منطقهبین
کنوانسیون 13کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 10المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده بین

در ایران نیز . اندعنوان خط قرمزي براي آزادي بیان پذیرفتهالق را بهآمریکایی حقوق بشر، اخ
هاي صدا و سیما، مکلف به مشی کلی و اصول برنامهقانون، خط19موجب ماده صدا وسیما به

.رعایت مسایل اخالقی است

ق مناسبات اخال. ترین مفاهیم در حوزه علوم انسانی استترین و پرمناقشهاخالق، یکی از مهم
و قانون، اخالق و سیاست، اخالق و حق، ازجمله موضوعات بسیار مهمی است که اندیشمندان را 

کند قانون متکی به اخالق، وجدان را قانع و التزام را تسهیل می. به خود مشغول داشته است
خالق ا. انکاري بر سیاست و ساختارهاري سیاسی داردقانون و اخالق، تأثیر غیرقابل).94:1381راسخ،(

ها تواند مبناي این ساختکند تا جایی که می،کرامت و حرمت انسان را وارد ساختار قدرت می
واژه در فلسفه حقوق، مباحث بنیادینی را در مناسبات این دو دانش).36:1386کیخا،(قرار گیرد 

هاي هاي بشري، دو گونه از حقهاي طبیعی یا حقحق. آوردهاي اخالقی به میان میخصوص حق
اي قانون در یک برداشت از حقوق طبیعی، قانون واقعی در هر جامعه).78: 1392جونز،(اخالقی است 
هاي مهم مباحث اساسی در بنابراین سامان اخالق، یکی از بنیان).74: 1387دورکین،(اخالقی است 
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ن گذشت و آن توان از کنار آاي که نمیگونهرود، بههاي مختلف علوم انسانی به شمار میعرصه
.را نادیده انگاشت

آن نتیجههاي نوینی را پدید آورده است که هاي اخالقی، گرایشهاي حوزة ارزشچالش
آزادي بیان عامل محدود کنندهواکاوي اخالق به مثابه . مکاتب گوناگون اخالقی استظهور 

ن نگرش، معیار و کشاند که کدامین مکتب و با کدامیدر تلویزیون، موضوع را بدین سیر می
.آیدسنجه اخالقی به شمار می
بودن اخالق به نسبی. درمورد اخالق وجود دارد2انگاريو مطلق1نگريدو نگرش کلی نسبی

در این نگرش، هیچ حکم اخالقی بدون قیدوشرط . نبودن حکم اخالقی استمفهوم کلی و مطلق
اي که اگر شرایط مزبور حذف گونهبهاعتبار تمام احکام اخالقی تابع شرایط است. معتبر نیست

).36: 1388مصباح،(پذیرش باشد تواند در شرایط دیگر قابلشود، حکم اخالقیِ متناقض با آن می
یعنی آنچه در نزد شخص، گروه یا فرهنگی درست است، ) فردي یا اجتماعی(نگري نسبی

؛ که در اینجا، اگر حسن هاي دیگر درست نباشدها یا فرهنگممکن است در نزد اشخاص، گروه
و اگر از فرهنگی » نگري افراطینسبی«و قبح اخالقی از شخصی به شخص دیگر فرق کند، به آن 

).318: 1382هولمز،(گویند » نگري فرهنگینسبی«به فرهنگ دیگر متفاوت باشد، به آن 
ود دارد که نگري آن است که یک قانون اخالقی جاودانه و ثابت وجدرمقابل، منظور از مطلق

این قانون، . ها یکسان استها و مکانبراي عالم طبیعت است و براي جمیع مردمان در تمام زمان
در ).319: 1382هولمز،(ها و احساسات و حتی فارغ از وجود آدمیان معتبر استفارغ از اندیشه

ه بیان دیگر، ب. گرایی اخالقی، برخی از احکام اخالقی، فارغ از هرگونه شرطی معتبرنداطالق
رویکرد کانت در درون ).90: 1388مصباح،(اعتبار برخی احکام اخالقی وابسته به هیچ قیدي نیست 

امر مطلق، . قیدوشرط استبه اعتقاد وي، التزام به وظایف اخالقی، بی. گیردهمین نگرش قرار می
: دهدا ارایه میتنها اصل کلی و هنجار نهایی اخالق است که وي سه فرمول و خوانش از آن ر

فرمول خودآیینی یا فرمول عام، فرمول احترام به کرامت اشخاص و فرمول قانونگذاري براي 
).62: 1389سالیوان،(جامعه اخالقی 

بر اساس . پذیرفتن هرکدام از این نظریات، آثار خاص خود را بر آزادي بیان خواهد داشت
در این . کنندبودن امري را مشخص مینظریۀ نسبیت، مردم جوامع مختلف هستند که اخالقی
در چنین حالتی، نهادهاي فراملی در این . صورت، هیچ اصل مطلق اخالقی وجود نخواهد داشت

اما با پذیرش . بودن امري بر عهده بگیرندتوانند نقش زیادي در تشخیص اخالقیارتباط نمی
1. Relative Review.
2. Absolutist.
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ریت ترسیم کرد که در این توان یک الگوي اخالقی واحد براي تمام بشنگري اخالقی میمطلق
.تر باشدتواند بسیار پررنگصورت، نقش مراجع فراملی می

اي دامنۀ اخالق عمومی به شکل گسترده«: کندکمیتۀ حقوق بشر نیز بر این موضوع تأکید می
به همین دلیل، ).114: 1390نقیب،(»متفاوت است و درنتیجه، هیچ معیار مشترك جهانی وجود ندارد

هاي افراد ل اخالق، فهم و ارزیابی عملکردهاي اشخاص، به لحاظ اخالقی باید به قضاوتبراي تحلی
بنابراین . شوددرستی این مطلب را یادآور میبهکانت. آن جامعه در خصوص آن عمل توجه کرد

. اندوقتی که پاي عمل قانونی و برخورد قضایی به میان آید، مراجع ملی براي این امر واجد صالحیت
ن مراجع نیز براي قضاوت درمورد اینکه چه فعلی اخالقی یا غیراخالقی است، به قضاوت اکثریت ای

دانستن یک امر، دانستن یا غیراخالقیافراد آن جامعه توجه نموده و نظریه اکثریت را در اخالقی
همین بر هرتزبرگ علیه فنالندکمیتۀ حقوق بشر در دعواي ).34: 1384آذري،(دخیل خواهند دانست

).27: 1388زارعی،(کندمعنا تأکید می

امنیت ملی.2-2
میثاق حقوق مدنی 19هاي آزادي بیان است که در ماده امنیت ملی یکی دیگر از محدودیت

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و 13کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 10و سیاسی، ماده 
المللی حقوق بشر، تنها ده است و در میان اسناد بینمنشور آفریقایی حقوق بشر ذکر ش27ماده 

هاي عنوان یکی از محدودیتاعالمیۀ جهانی حقوق بشر است که صراحتاً نامی از امنیت ملی به
.آزادي بیان به میان نیاورده است

هاي نظري و فرانظري و تحول در ترین وظیفۀ دولت است که به جهت دگرگونیامنیت، اصلی
امنیت، مفهومی پیچیده، متعارض و . شودمستمراً بازتعریف میالمللی بینو نهادهاي هارویه دولت

هایی است که در حوزة مطالعات امنیتی ظهور یافته است متکی بر تحوالت نظري و نگرش
و در ابعاد، به المللی بیناین مفهوم به لحاظ سطح به امنیت فردي، گروهی، ملی و ).53: 1390فام،یزدان(

به «در تعریف ساده، امنیت ملی . تقسیم استسی، حقوقی، اقتصادي، اجتماعی و غیره، قابلسیا
هاي حیاتی داخلی در مقابل تهدیدات خارجی و اینکه توانایی یک ملت براي حفاظت از ارزش

هاي داخلی در مقابل ها و تصمیمات الزم را براي حمایت از ارزشکشورها چگونه سیاست
تبیین شده است که برخی آن را همسان )26- 25: 1386اخوان کاظمی،(، »کنندخاذ میتهدیدات خارجی ات

).569: 1392بیات،و راسخ (اندامنیت عمومی و یکی از مصادیق مصلحت عمومی دانسته
: 1379آزر و دیگران،(امنیت ملی، مفهومی آمریکایی است که پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد

ها، هاي متفاوت آزاديمنیت، عالوه بر مسائل جانی و مالی، به حوزهامروزه معناي ا).113- 11
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گیري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها گسترش مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال، رفاه، بهره
میزان قدرت، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، وضعیت اقتصادي، نوع .)2: 1389نظري،(یافته است 

وابق تاریخی و ایدئولوژیک، ازجمله عواملی است که بر حکومت، ماهیت دولت، سنن و س
بنابراین امنیت ملی یک ).34: 1374روشندل،(گذاردگیري مقاصد امنیتی یک کشور تأثیر میجهت

عالوه بر این، برخی از مسائل که ممکن است امنیت ملی را با چالش مواجه کند، . مفهوم سیال است
توسعه رخ درحال، مانند اغتشاشاتی که بیشتر در کشورهاي در برخی مناطق، زمینۀ بیشتري دارد

:Kamali, 1993مدت در دموکراسی دارنداي که تجربۀ طوالنییافتهدهد تا کشورهاي توسعهمی

181).(
کنندة شهروندان از قبیل هاي دموکراتیک حمایتتواند ارزشنوع برداشت از ناامنی می

چنانچه رهبران سیاسی، تعیین حد و مرز امنیت را . ا از میان برداردحاکمیت قانون و تساهل ر
هاي بشر ها و آزاديیابد و حقهاي انسانی حریمی شکننده میحق ویژة خود بدانند، ارزش

بودن عرصۀ امنیت لغزنده)13: 1390بریسک،(گیرد سهولت در معرض تهدید و تحدید قرار میبه
کند از این مفهوم ها خصوصاً در تلویزیون، ایجاب میو آزاديهاعنوان حوزة محدد حقملی به

ها و آزادي بشري در جامعۀ صورت کامالً استثنایی و تنها در حدودي که براي تأمین حقبه
.برداري شودشده، بهرهمند و کنترلاي نظامگونهدموکراتیک ضروري است و به

از عوامل زمانی و مکانی، ممکن است نمایش به دلیل متغیربودن امنیت ملی و تأثیرپذیري آن 
یک فیلم یا برنامۀ تلویزیونی در یک کشور، مغایر امنیت ملی باشد و در کشور دیگر، چنین نباشد یا 
حتی نمایش یک برنامه در یک زمان مشخص در یک کشور در تضاد با امنیت ملی باشد، ولی در 

، به »حل نهاییراه«ل، هیئت سانسور هند، از نمایش فیلم عنوان مثابه. گونه نباشدبرهۀ زمانی دیگر، این
، موفق به 2004ها در سال علت مغایرت با امنیت ملی جلوگیري کرد، اما همین فیلم پس از مدت

رادیو بنابراین ).Subhradipta, 2008: 68(کسب مجوز نمایش شد و مغایر امنیت ملی تلقی نشد 
تواند امنیت ملی را راحتی میي که در مخاطبین خود دارد، بهتلویزیون، با قدرت تأثیرگذاري زیاد

بسا پخش یک خبر یا برنامۀ تلویزیونی بتواند استقالل، تمامیت ارضی یا رژیم سیاسی چه. متأثر کند
اما اگرچه ممکن است آزادي بیان در رادیو و تلویزیون در برخی موارد، . حاکم را متزلزل کند

واسطۀ توانند مکمل یکدیگر باشند چرا که اگر بهاشد، این دو مفهوم میتهدیدي علیه امنیت ملی ب
توان از منافع مشروع امنیت ملی آزادي بیان، مردم بتوانند از تصمیمات دولت آگاهی یابند، بهتر می

آوردن موشکافی در اقدامات دولت، مانع حفاظت کرد زیرا درحقیقت، آزادي بیان با فراهم
دهد و متقابالً آزادي بیان، درنتیجه جزء مهمی از امنیت ملی واقعی را تشکیل میسوءاستفاده گشته و 

).182: 1379ساندرا و دیگران،(شود مانند دیگر حقوق بشري، جز در سایۀ امنیت ملی محقق نمی
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دار، قابلیت تفاسیر مختلف را عنوان یک مفهوم کلی و کشنکته دیگر آنکه امنیت ملی به
تواند ایجاد محدودیت بر آزادي بیان که تنها برداشتی از مفهوم امنیت ملی میبدیهی است. دارد

در این حالت، بدون . ساالر شکل گرفته باشددر تلویزیون را توجیه کند که در یک جامعه مردم
در غیر این . گاهی محکم براي آزادي بیان در تلویزیون خواهد بودتردید، امنیت ملی تکیه

هاي غیرمردمی تبدیل خواهد شد تا به ابزاري خطرناك در دست حکومتصورت، امنیت ملی 
هاي بنیادین و از آن جمله، آزادي بیان در با تفاسیر موسع و سوءاستفاده از آن، حقوق و آزادي

.تلویزیون را نابود کنند

عنوان یکی از در قوانین و مقررات مربوط به صدا و سیما در ایران، ذکري از امنیت ملی به
هاي مشی کلی و اصول برنامهقانون خط19تنها ماده . هاي آزادي بیان به میان نیامده استمحدودیت

انعکاس اخبار درست خارجی و 1361/ 17/4صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، مصوب 
.ترین مسایل امنیتی یک کشور استداخلی را، مشروط به حفظ اسرار نظامی کرده که از مهم

فعت عمومیمن. 2-3
هاي عنوان یکی از محدودیتکدام از اسناد جهانی حقوق بشر، به منفعت عمومی بهدر هیچ

اي نیز تنها منشور آفریقایی حقوق بشر است آزادي بیان اشاره نشده است و در میان اسناد منطقه
میت هاي آزادي بیان به رسعنوان یکی از محدودیتخود، منفعت عمومی را به27که در ماده 

بار باعث صدمه به منافع ملی و حرکت هاي زیانتواند با برنامهمی شناسد، چرا که تلویزیون می
هاي آزادي بیان در از همین رو منفعت عمومی یکی از محدودیت. در جهت عکس آن شود

عنوان نمونه درکشور هندوستان، به علت عدم رعایت به. تلویزیون بسیاري از کشورهاي دنیاست
حل نهایی، جنگ و صلح و آب، اجازه پخش در تلویزیون پیدا هاي راهعمومی، فیلممنافع

).Subhradipta, 2008: 62(نکردند
رسد که منفعت عمومی، مفهومی کامالً شفاف و با وجود آنکه در بدو امر چنین به نظر می

خی منفعت را امري بر. ها و تعاریف متفاوتی از آن شده استنیاز از تعریف است اما برداشتبی
برخی دیگر منفعت عمومی را منافع مشترك تمام . برنددانند که همگان از آن سود میمی

دانند که سود آن عاید دانند و در تعریف دیگر، آن را هر نوع کاري میاعضاي یک گروه می
آنچه ).8: 1394زاده،حاج(کنند گونه تمایز از آن استفاده میگروهی هم بدون هیچ. شودهمگان می

در .در تمامی این تعاریف مورد توجه قرار گرفته، ارزشمند و مفیدبودن امري براي عموم است
نفع عمومی را به منفعت اکثریت خالصه هایی متفاوت از آنچه گفته شد، سودگراها،نگرش

او . کنندخیر و منفعت عمومی و فردي را در یک حوزه تبیین میرز،کنند و برخی چون می
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عتقد است که تأمین خیر و منفعت فرد به تأمین و حفظ منافع همگان منتهی خواهد شد م
).93-1392:94راسخ،(

ترین قانون اساسی ایران، مصلحت کشور را در کنار موازین اسالم، از مهم175اصل 
از واژه مصلحت، تعاریف متفاوتی . داندهاي آزادي بیان در صدا و سیماي ایران میمحدودیت

در . رودمصلحت در لغت به معناي سود بوده و در مقابل مفسده به کار می. ه استشد
معناي اصطالحی منفعت . العرب آمده، مراد از مصلحت، بهبودبخشیدن و شایستگی استلسان

مصلحت در این معنا امري است که با مقاصد انسان در امور . از معناي لغوي آن دور نشده است
زاده، موسی(آوردن منفعت یا دفع ضرر باشد دستدو موافق باشد و نتیجۀ بهدنیوي و اخروي یا هر 

خورد این است که در توجه که در این تعریف و سایر تعاریف به چشم مینکته قابل).59: 1388
بنابراین مفهوم مصلحت از . تعریف مصلحت به هر دو بعد دنیوي و اخروي آن توجه شده است

زاده، حاج(است چرا که منفعت، تنها به جنبه دنیوي امور معطوف است ترمفهوم منفعت گسترده
تر از منفعت است، چرا که از جهت دیگر، قلمرو مفهوم مصلحت، بسیار کوچک).9: 1394

گیرد که در شرع، خوب و گیرد بلکه تنها منافعی را دربرمیمصلحت، تمامی منافع را دربرنمی
المللی بنابراین  در این قسمت نیز میان اسناد بین).151: 1388زاده،سیعمید زنجانی و مو(پسندیده باشند 

و حقوق ایران، همگرایی کامل وجود ندارد، چرا که نسبت میان منفعت ومصلحت، عموم 
.وخصوص من وجه است

هاي آزادي بیان، توجه دیگر در این خصوص، این است که درمورد محدودیتنکته قابل
قاري (کند، اصل بر تفسیر مضیق است اروپایی حقوق بشر تأکید  میهمان گونه که دیوان 

تواند به یک ابزار با توجه به گستره مفهوم واژه مصلحت، این مفهوم می).154: 1389سیدفاطمی، 
قدر گسترده است که خطرناك براي امحاي آزادي بیان در صدا و سیما تبدیل شود، چرا که آن

به همین خاطر باید . خالف را به بهانه عدم مصلحت سرکوب کردراحتی هر صداي متوان بهمی
صورت کامالً مضیق تفسیر و از تفسیرهاي موسع و کمال توجه را داشت که این واژه به

.شدت خودداري شوددار بهجهت

حال با توجه به کلی و قابل تفسیربودن مفهوم مصلحت، معیار قضاوت درباره مغایرت 
در برخی کشورها تعیین معیارهاي . یابدبا مصلحت کشور، اهمیت ویژه میهاي تلویزیونیبرنامه

قضاوت درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک فیلم با منفعت کشور به عهده دادگاه است 
)Subhradipta, 2008: 77( . اما در ایران، تعیین معیار و قضاوت در این حوزه بر عهده همان

دهد و تا حدود ها میر اختیارات بسیار گسترده اي را به آنمسئوالن صدا و سیماست  که این ام
تواند باعث محدودیت هرچه بیشتر آزادي بیان در کند و میناپذیر میبسیار زیادي آن را نظارت
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.تلویزیون شود

نظم عمومی.2-4
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نظم عمومی 19اعالمیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 19ماده 

اي اما در میان اسناد منطقه. اندهاي آزادي بیان به رسمیت شناختهعنوان یکی از محدودیتبهرا
. خود به این محدودیت توجه کرده است13حقوق بشر، تنها اعالمیه امریکایی در ماده 

صورت مشخص و صریح، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز منشور آفریقایی حقوق بشر به
.اندمحدودیتی براي آزادي بیان در نظر نگرفتهنظم عمومی را 

اصطالح نظم عمومی، براي نخستین بار در قرن هجدهم و با بروز انقالب فرانسه، در متون 
ارائه تعریف جامع و نیز تعیین مصادیق نظم عمومی،  مشکل ).8: 1384احمدي و استانی،(قانونی وارد شد 

اي مرتبط با اخالق، سیاست، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم سئلهرسد، چرا که نظم عمومی، مبه نظر می
توان گفت، نظم عمومی داخلی هر کشور، مجموعه می. بر یک کشور است و این امور، متغیر است

قواعد آمرة حاکم در آن کشور است که در قوانین امري و اخالق حسنۀ آن جامعه وجود دارد
هاي حقوقی و مجموعه سازمان«نظم عمومی عبارت است ازدر تعریفی دیگر،).94- 91: 1384صادقی،(

قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به ادارة یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخالق در 
جعفري (» که افراد نتوانند از طریق قراردادهاي خصوصی از آن تجاوز کنندطوريروابط بین افراد به

ف تمایزگذاري بین این مفهوم و مصلحت عمومی، آن را به معناي برخی با هد).1367:717لنگرودي،
اند که نظم کلی جامعۀ انسانی و ساختار کالن آن و به مثابه یکی از مصادیق مصلحت عمومی دانسته

حاکم بر روابط میان افراد و اداره امور عمومی است و بدون آن، حیات اجتماعی یا جمعی میسور 
).1392:568راسخ و بیات،(نیست 

تواند باعث اخالل در نظم هاي تلویزیونی میدادن بسیاري از برنامهپرواضح است که نشان
نظم عمومی به مفهوم پلیس، «: معتقدندموریس هوریودانان مانند برخی حقوق. شودعمومی

تر، عناصر معنوي را هم در این در حالی است که او با نگاهی عام. »نظم مادي و خارجی است
نکته اساسی اینکه جایگاه و اعتبار عناصر سازندة نظم عمومی . دهده نظم عمومی قرار میمقول
مثالً عناصر اخالل در نظم عمومی یک جامعۀ . تواند از محیطی به محیط دیگر متفاوت باشدمی

مدار مانند نظم عمومی دینی در ایران، با عناصر اخالل یک جامعۀ الئیک مثل نظم شدیداً دین
).107-105: 1391گرجی،(الئیک در کشوري مانند فرانسه یکسان نیست عمومی 

المللی حقوق بشر هاي آزادي بیان در اسناد بینترین محدودیتنظم عمومی از محوري
هاي عنوان یکی از محدودیتاما در قوانین مربوط به صدا و سیما، از نظم عمومی به. است
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رسد، علت اصلی این مسئله به نظر می. نیامده استآزادي بیان در صدا و سیما ذکري به میان 
نهاد دولتی بوده و به شیوه دولتی -همان گونه که بحث آن گذشت-این باشد که صدا و سیما

ها طور طبیعی وقتی که دستگاهی به شیوه دولتی اداره شود، بحث محدودیتبه. شوداداره می
جموعه دولت تلقی شده و دولت، آن دستگاه کند زیرا نهاد یادشده، زیرمکمتر اهمیت پیدا می

بدیهی است که . کندکند و هیچ احساس خطري درمورد عملکرد آن دستگاه نمیرا هدایت می
نه . زدن نظم عمومی حرکت کندتواند در جهت برهمدر چنین شرایطی، دستگاه دولتی نمی

ین و مقررات تلویزیونی هاي آزادي بیان در قوانفقط نظم عمومی بلکه بحث از دیگر محدودیت
گروه موضوع ماده اي و کاردر مقایسه با سایر قوانین، مانند قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه

آن جدي گرفته نشده است که این امر نه به معناي آزادي بیشتر در این رسانه است، بلکه 22
.خاطر شیوه اداره دولتی صدا وسیماستبه

یت دیگرانحفظ حقوق و حیث. 2-5
المللی حقوق بشر، حفظ حقوق و هاي آزادي بیان از منظر اسناد بینیکی دیگر از محدودیت

المللی حقوق میثاق بین19اعالمیه جهانی حقوق بشر، بند 19حیثیت دیگران است که در ماده 
ق کنوانسیون آمریکایی حقو13کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 10مدنی و سیاسی، ماده 

.بشر بر آن تأکید شده است

ها گونه محدودیتاین. یابندهاي دیگران محدودیت موجه میهاي بشري به مرز حقاکثر حق
تنها در تغایر با فلسفه وجودي حقوق بشري نیست بلکه کامالً در راستاي حفظ و بقاي آن است و نه

ها، جامعه سیاسی و لزوم استمرار آنها در همجواري حق. آن، نظامی به این نام باقی نخواهد ماندبی
. انجامدیافتن برخی و تحدید هریک میلزوماً به اولویت

بدون شک، آزادي بیان، بدون داشتن چنین محدودیتی، به ابزاري براي تضییع حقوق دیگران و 
شهروندان یک جامعه در اعمال . ومرج در جامعه تبدیل خواهد شدنظمی و هرجدرنهایت، ایجاد بی

به عبارت . هاي دیگران لطمه وارد نکنندرفتار خود تا جایی آزادي دارند که به حقوق و آزاديو
شود و پاي در قلمرو حقوق و هاي یک فرد به دیگري مربوط میدیگر، هنگامی که اعمال و فعالیت

).105: 1390نقیب،(توان به استناد آزادي، آن فعالیت را مجاز دانست گذارد، نمیهاي دیگران میآزادي
. کندآزادي فرد را، حق تساوي فرد دیگر بر آزادي، محدود می«:1جان استوارت میلبه عقیده 

اختیار و آزادي هر فرد در کارهایی که صرفاً به خود او مربوط است همچون آزادي در ذوق و 
نیز سرایت ها به دیگران سلیقه و اعتقادات، نامحدود است، اما اعمالی وجود دارد که نتیجه آن

1. John Stuart Mill.
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شود و در صورت آسیب به دیگران، اجتماع، حق مداخله، تنبیه در اینجا آزادي محدود می. کندمی
).114: 1385میل،(» و کیفردادن فرد خاطی را خواهد داشت

دهند که مفهوم آزادي هاي جدید، به افراد اجازه میامروزه رادیو و تلویزیون و سایر فناوري
تواند گاه به ابزاري خطرناك در از دیگر سو، آزادي بیان می. ی هرچه بهتر تحقق یابدصورتبیان، به

در این ). Kamali, 2014: 44(کردن کرامت، حیثیت و شخصیت دیگران تبدیل شود جهت مخدوش
هاي صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، مصوب مشی کلی و اصول برنامهراستا قانونِ خط

» نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسالمیارج«بر 17/4/1361
.تأکید کرده است

هاي حقوقی به دو درمورد تعرض به حیثیت دیگران باید خاطرنشان کرد که در اکثر نظام
نظر توان اظهارعنوان مثال، نمیبه). (Carver, 2015: 6کند شکل، توهین یا افترا تحقق پیدا می

. درمورد یک فرد عادي را با اظهارنظر درمورد یک نامزد ریاست جمهوري یکسان انگاشت
کردن مسایلی درمورد یک نامزد قصد روشن«: باره مقرر داشتهدیوان عالی کشور فرانسه در این
شده، در کند، مشروط بر آنکه اتهامات مطرحنیت را توجیه میانتخاباتی، عملی است که حسن

گونه هاي سیاسی شخص مورد نظر باشد، بدون آنکه متضمن هیچی مربوط به فعالیتمباحثه سیاس
» تعرضی به زندگی شخصی وي باشد و مشروط بر آنکه اطالعات ابرازي تحریف نشده باشد

رسد، گاهی ممکن است نقد و بیان نظرات خاص در خصوص عملکرد به نظر می).32: 1388واچمن،(
کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان آن . ین آزادي باشدهاي دولتی، مشمول ادستگاه

توان اظهارات خالف واقع و اظهاراتی را که فقدان شایستگی افراد را بیان معتقدند که حتی نمی
در ایران این تفکیک ). Mendel, 2008: 1(هاي آزادي بیان قرار داد کند در شمار محدودیتمی

.بوط قرار نگرفته استمورد توجه قوانین و مقررات مر

حمایت از سالمت کودکان. 2-6
هاي تلویزیونی خاصی را جهت سرگرمی امروزه کشورهاي سراسر دنیا، پخش برنامه

پذیرند و تلویزیون دانند که کودکان، حساس و آسیبهمه می. کنندریزي میکودکان، برنامه
یا ناخواسته ممکن است با پخش پرسنل این رسانه، خواسته . تواند براي آنان مضر باشدمی

رو در این زمینه باید تدابیري براي مقابله با این ازاین. مسائلی، ذهن کودکان را به چالش بکشانند
بنابراین باید . تواند براي آزادي بیان مضر باشدبدیهی است که این تدابیر می. مشکل اندیشید

بیان و حمایت از کودکان، تعادل ایجاد باره مشخص شود که بین آزاديمعیارهاي دقیقی در این
حق آزادي بیان، همان طور که در .رسدکند، هرچند ایجاد این تعادل درعمل، مشکل به نظر می
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اجراست و شامل کودکان المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، براي همه قابلمیثاق بین
یاسی تقریباً کلمه به کلمه با ارجاع المللی حقوق مدنی و سمیثاق بین19حکم ماده . شودنیز می

شود؛ با این تفاوت که کنوانسیون حقوق کودك بازگو می13خاص براي کودکان در ماده 
. سال سن دارد18کند که کمتر از کودك را شخصی تعریف می

هاي مضر براي در بیشتر کشورهاي دنیا، راهکارهایی وجود دارد که مانع از پخش برنامه
شود بندي میهاي تلویزیونی طبقهبراي سهولت در انجام این کار، برنامه. شودکودکان می

(Tambini, 2011: 7) .هاي تلویزیونی در شش سطح براي سنین عنوان مثال، در کانادا برنامهبه
هاي سنی مختلف تقسیم در ایاالت متحده امریکا نیز کودکان به رده. شودبندي میمختلف طبقه

رو هستند هاي متناسب با شرایط سنی خود روبهها با محدودیتدام از این گروهشوند و هرکمی
)(Mendel, 2012: 23.توان به این نتیجه رسید که با دقت در قوانین و مقررات اکثر کشورها می

برانگیز شامل مسایل جنسی، خشونت و منظور حفاظت از کودکان، طیفی از مسایل چالشبه
).(Mendel, 2012: 15شود در تمام دنیا تعدیل میحرمتی به مقدسات بی

طور مشخص، نه در قانون اساسی و نه قوانین عادي و سایر قوانین مربوطه، در راستاي در ایران به
البته این عدم . بار تلویزیونی، قواعدي تدوین نشده استهاي زیانحفاظت از کودکان در برابر برنامه

رسد، چرا که صدا و آفرین به نظر نمیتوهین به مقدسات، مشکلتوجه درمورد مسایل اخالقی و 
ماده (و رعایت مسایل اخالقی ) قانون اساسی175اصل (سیما در ایران، ملزم به رعایت موازین اسالم 

توان امیدوار بود که به این ترتیب می. است) هاي صدا و سیمامشی کلی و اصول برنامهقانون خط19
.شوندهاي غیراخالقی محافظت میگساالن، در برابر برنامهکودکان همانند بزر

دادن خشونت است که هاي تلویزیونی، نشاناما مسئله مهم و چالش اساسی در برنامه
تواند به روان کودکان آسیب وارد کند و با توجه به تأثیرپذیري سریع و بسیار باالي راحتی میبه

متأسفانه در قوانین و مقررات . ها قرار دهدنجاريکودکان، آنان را در معرض بسیاري از ناه
که اکثر کشورهاي گونه حمایتی از کودکان در این رابطه صورت نگرفته، درحالیایران، هیچ

هاي صدا و مشی کلی و اصول برنامهقانون خط38البته ماده . دنیا به این مسئله توجه ویژه دارند
کند که به بخش میهاي زیانلوگیري از پخش برنامهسیما، مسئوالن صدا و سیما را ملزم به ج

رسد این امر براي محافظت از سالمت روانی کودکان ناکافی باشد، چرا که از طرفی این نظر می
صورت خاص، نامی از کودکان به میان دار بوده و از طرف دیگر بهواژه بسیار کلی و کش

.نیاورده است
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موازین اسالم.2-7
قانون اساسی 175اصل . سالم در چندین اصل قانون اساسی به کار رفته استواژة موازین ا

و مصالح » موازین اسالم«نیز، صدا و سیما را مکلف به تأمین آزادي بیان و نشر افکار با رعایت 
20/4/72شوراي نگهبان در نامه مورخ . موازین اسالم همان موازین شرع است. کندکشور می

رئیس مجمع تشخیص 45/ 75به شماره 72/ 3/3به پرسش مورخدر پاسخ 14872شماره 
مصلحت نظام، مبنی بر اینکه مقصود شوراي نگهبان از عبارت خالف موازین شرع چیست؟ می

منظور از خالف موازین شرع آن است که نه با احکام اولیۀ شرع سازگار باشد نه با «: نویسد
ت که موازین شرع، عبارت است از احکام اولیه و مفهوم مخالف این بیان آن اس. »احکام ثانویه
.)89: 1384آذري،(احکام ثانویه 

اعتقادي نظام جمهوري اسالمی ایران و حاکمیت اسالم بر کلیه –با توجه به ماهیت سیاسی 
هاي صدا و سیما باید با رعایت کامل موازین اسالمی منتشر امور و شئون کشور، تمام برنامه

صورت ها نباید صدا و سیما را بهبودن برنامهجه داشت که ضرورت اسالمیاما باید تو«. شود
).639: 1389هاشمی،(» یک مدار بسته در آورد

اگرچه در برخی از آراي دیوان اروپایی حقوق بشر، توهین یا هرگونه بیانی علیه مقدسات 
: 1390نقیب،(ت که برخالف احساسات مذهبی دیگران باشد، ممنوع اعالم شده اسدینی درصورتی

عنوان صورت کلی موازین دینی را بهآور، موازین اسالمی یا بهکدام از این اسناد الزامهیچ)130
احترامی به شناسند و درمواردي نیز که نقض یا بیمحدودیتی بر آزادي بیان به رسمیت نمی

ها با مغایرت آنعنوان محدودیت بر آزادي بیان پذیرفته شده است، نه از باب مسایل دینی به
ها با حقوق دیگران، اخالق حسنه یا دیگر تعالیم دینی است، بلکه به جهت مغایرت آن

به عبارت دیگر، از منظر اسناد . المللی حقوق بشر استهاي آزادي بیان در اسناد بینمحدودیت
اند توالمللی حقوق بشر، تعالیم دینی از آن جهت که تعالیم دینی است، هیچ گاه نمیبین

.محدودیتی بر آزادي بیان ایجاد کند

گیرينتیجه
المللی حقوق بشر، مانند بسیاري دیگر از حقوق و آزادي بیان در تلویزیون از منظر اسناد بین

هایی جهت صیانت از اخالق، امنیت توان محدودیتهاي اساسی، حق مطلق نیست و میآزادي
. بر آن اعمال کرد.. .ملی، نظم عمومی، حقوق و حیثیت دیگران، و 

هاي ذکرشده، هرکدام کامالً جدا و بدون ارتباط با در نگاه اول، ممکن است محدودیت
هاي کند که محدودیتها مشخص مییکدیگر به نظر برسند اما دقت در مصادیق این محدودیت
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عنوان به. دمذکور در موارد بسیاري با یکدیگر ارتباط کامل و حتی در برخی موارد، همپوشانی دارن
نمونه، نمایش یک فیلم با محتواي مستهجن اگرچه ممکن است امر غیراخالقی تلقی شود، اما از آن 

کننده آن باشند، مغایر سالمت کودکان، و از آن جهت که نظر که ممکن است کودکان دریافت
انند ممکن است احساسات دیگران را تحریک کند، مغایر حقوق دیگران و در یک جامعۀ دینی م

این ارتباط و همپوشانی میان . ایران، مغایر نظم عمومی، مصلحت و موازین اسالم باشد
دار است که ها مفاهیمی کلی و کششود که همگی آنهاي آزادي بیان از آنجا ناشی میمحدودیت

ها را در تواند دست حکومتاین امر می. قابلیت تفسیر موسع و تعیین مصادق مختلف را دارد
لذا الزم است . دامنۀ محدودیت، باز گذاشته و درنهایت، آزادي بیان را در تنگنا قرار دهدگسترش

تر بیان شود تا صورت شفاف، روشن و جزئیها بر اساس یک مبناي خردمندانه بهکه محدودیت
با توجه به مخاطرات ناشی از . هاي غیرضروري بسته شودها در ایجاد محدودیتدست حکومت

فاهیم یادشده، تدوین قوانین مربوطه در شرایط دموکراتیک و تنها با هدف تأمین و بودن مکلی
در صدا و سیماي ایران نیز . اي کامالً استثنایی اهمیت بنیادین داردگونهها، بهها و آزاديتضمین حق

هایی در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادي همان طور که گذشت، آزادي بیان با محدودیت
صورت کامل، قابل انطباق با اسناد ها بهرسد، برخی از این محدودیتروست که به نظر میبهرو
هاي مبتنی بر دین مبین اسالم، در میان موارد اختالفی، محدودیت. المللی حقوق بشر نباشدبین

ما نیز اداره دولتی صدا و سی. این اختالف بنیادین، ریشه در منشأ قوانین دارد. برجستگی خاصی دارد
انحصار یادشده، ناشی از تفسیر . ها را در دل داردخود محدودیتی دیگر است که تمام محدودیت

این در حالی است که امروزه نهادهاي ناظر و . قانون اساسی است175و 44شوراي نگهبان از اصول 
دي بیان هاي مؤثري در جهت صیانت از آزامفسر قانون اساسی در کشورهاي دموکراتیک دنیا، گام

هاي اساسی حتی در جاهایی که قانون اساسی درباره حقوق و آزادي. انددر تمام اشکال آن برداشته
سازي، نقصان مزبور جبران مانند آزادي بیان، کوتاهی یا غفلت کرده باشد، از طریق فرایند اساسی

.شودمی
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