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آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید ،آزادی رسانه یکی از پیش فرر
های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است ولی به علت اینکه ممکن است با سرایر حقروق
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داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است ،پس نمی توان آن را به عنوان یک حرق
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تحقیق این است که حق آزادی رسانه در وضعیت اضطراری حقی مطلق است یا تیر؟ در پاسخ به مقید
بودن این حق عالوه بر رعایت مالحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابرل
اعمال می باشد.
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-1مقدمه
آزادی داشتن عقیده پیش شرط آزادی بیان می باشد ،هر نوع محردودیت نسربت بره
این حق ،با ماهیت جامعه دموکراتیک مطابق نمی باشرد )Kluwar, 1990:473( .آزادی
بیان بیش از هر چیز دیگر به آزادی در تشکیل عقاید و افکار وابسته است.
مطبوعات و رسانه ها می بایسرتی اطالعرات و عقراید را در موضروعات سیاسری و
سایر عرصه ها که منافع عمومری را در برر می گیررد برره مشرارکت بگذارنرد .نره تنارا
وظیفه مطبوعات و رسانه ها به اشتراک گذاشتن این چنرین اطالعرات مری باشرد بلکره
عموم نیز حق دریافت این اطالعات را دارند)Beerman v. Germany, 1989:31( .
بنابراین بعد از اینکه عقیده در وجود فرد شکل گرفت باید بتروان آن را ابرراز کررد.
اگر چنین نشود ،آزادی عقیده و اطالعات هیچ ارزشی ندارد .آزادی دریافرت اطالعرات
نیز شامل حقوق جمع آوری اطالعات و جستجوی اطالعات از طریق همه منابع قانونی
ممکن ،آزادی دریافت اطالعات شامل برنامه های تلویزیونی بین المللی هم مری باشرد.
( )Larry, 2001:23سخنان و اطالعات تناا محدود بره کلمرات و سرخنان بره صرورت
مکتوب و شفاهی نمی باشد بلکه به تصاویر واعمال حتی در حوزه میراث فرهنگی نیرز
می باشد .تصاویر و اعمال شامل اسناد و مدارک چرا

شرده ،برنامره هرای رادیرویی و

تلویزیونی ،نقاشی ها ،فیلم ها ،رمان ها ،شعر و سیستم های اطالعراتی الکترونیکری مری
باشند)Larry, 2001:23( .
بنابراین در این مقاله به دنبال آن هستیم که حد و مرز حرق آزادی بیران ،معیارهرای
حاکم بر محدودیت ها بر حق آزادی بیان و تضمینات حقوقی در حمایت از آن حرق را
در پرتو کنوانسیون حقوق بشر آمریکا 1پیدا کنیم.
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-2چارچوب نظری تحقیق:
حق آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که می تواند از طریق رسانه نیز
ابراز گردد .این حق باید با رعایت حقوق دیگران برای بیان عقاید تود و سرایر حقروق
انسانی شامل حقوق سیاسی ،مدنی و فرهنگی اعمال گردد در حالیکه کره دولتارا تحرت
شرایطی تاص می توانند محدودیت هایی را به منظور حمایت از سایر حق های بشری
از جمله حق بر امنیت نسبت به حق آزادی بیان وضع و اجراء کنند موضوع محردودیت
های حق آزادی رسانه در وضعیت اضطراری در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا ،وظرای
و تعادات مندرج در آن ،محدودیت ها و شرایط اعمال حق آزادی بیران در ایرن مقالره
مورد مطالعه قرار تواهد گرفت.
-3روش تحقیق:
در این مقاله با بارهگیرری از روش اسرنادی وکتابخانرهای وهمچنرین باررهمنردی از
کنوانسیون حقوق بشر امریکا و با استفاده از متد تحلیرل محتروای حقروقی بررای تبیرین
چررارچوب نظررری تضررمینات حقرروقی حررق آزادی رسررانه در وضررعیت اضررطراری در
کنوانسیون حقوق بشر امریکابا در نظر گررفتنمتغیرهرای مسرتقل (آزادی بیران ،حقروق
بنیادین) و متغیر وابسته (محدودیت ها  ،وضرعیت اضرطراری) بره تحلیرل موضروع در
چارچوب روش شناتتی دانش حقوق عمومی و تجزیه و تحلیل اسنادی پرداتتره شرده
است.
 -4تعری

مفاهیم مام:

 -1-4آزادی بیان :بنیادی ترین حق بشر است دیگر آزادی هرا و حقروق رسرانه ای
همانند آزادی مطبوعات ،حق دسترسی به اطالعات ،حق انتقاد ،حق استقالل و رهایی از
سانسور نیز ریشه در ایرن آزادی دارنرد و بره شردت از آن متا.رنرد( .انصراری ،1379 ،
ص)7
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 -2-4امنیت ملی :تفسیر این مفاوم نسبی و در شرایط و اوضاع متفاوت دگرگون و
متحول میگردد و حتی در یرک کشرور تراص ممکرن اسرت درطرول زمران تفسریر و
تقریرات مختلفی از آن صورت گیرد .در کشور امریکا ،تعریر

کلری ووسریعی کره در

دوران جنگ سرد از امنیت ملی مطرح میشرد عبرارت برود از«:حیرات ایراتت متحرده
چونان ملتی آزاد و مستقل و شیوه زندگی امریکایی درحرالی تعرالی تواهرد یافرت کره
ارزشاای بنیادی آن مخدوش نشود و ناادها و مردم ایمن باشرندننظام اقتصرادی امریکرا
حفظ شود و رشد یابرد و جاران اسرتوار و امرن باشرد برهنحروی کره آزادیسیاسری و
اقتصرادی ،حقروق بشرر و ناادهررای دمکراتیرک موجرود باشرند» ( Sam&Flanagin,

)1994:16
-3-4نظم عمومی :اصطالح نظم عمومی ،برای نخستین برار در قررن هجردهم و برا
بروز انقالب فرانسه ،در متون قانونی وارد شد(.عباسی )24:1390،ارائه تعری

جرامع و

نیز تعیین مصادیق نظم عمومی ،مشکل به نظرمی رسد ،چرا که نظرم عمرومی ،مسرولهای
مرتبط با اتالق  ،سیاست ،اقتصاد ومبانی تمدن حاکم بر یک کشور اسرت و ایرن امرور،
متغیر است .می توان گفت ،نظم عمومی داتلی هر کشور ،مجموعه قواعد آمرهی حراکم
در آن کشور است که در قوانین امری و اتالق حسنهی آن جامعه وجود دارد(.صرادقی،
)68:1384
-4-4حقوق بنیاادین:حقروق بنیرادی عمومراج مجموعره حفاظرت هرای حقروقی در
چارچوب یک نظام حقوقی است که در چنین نظامی تود بر پایه همان مجموعه حرق
ابتدایی ،بنیادی ،یا حقوق طبیعی تخطی ناپذیر است .بدین ترتیب چنرین حقروقی بردون
مالحظه یا هزینهای متعلق به همه انسان تحت چنان حوزه قضایی است .مفاروم حقروق
بشربیشتر به این دلیل که افراد دارای چنرین حقروق «بنیرادی» هسرتند ،کره ورای همره
حوزه های قضایی هستند ،ترویج شده است ولی نوعاج در نظامرات حقروقی متفراوت بره
شیوههای متفاوت و با تأکید متفاوت اعمال میشود .حق تعیین سرنوشرت ،حرق آزادی،
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حق رویه قضایی عادتنه ،حق آزادی حرکت ،حق آزادی اندیشه ،حق آزادی ادیان ،حق
آزادی بیان ،حق آزادی اجتماع ،حق آزادی انجمن ،حق حیات ،حق احتررام بره کرامرت
انسانی از مصادیق حقوق بنیادین میباشند( .نوروزی)8:1389 ،
 -5-4کنوانسیون حقوق بشر آمریکا :نظام نامه مذکور به منظرور حمایرت از حقروق
بشر و آزادی های اساسی در در  22نوامبر  ،1969پذیرفته شد .این نظام نامه بره عنروان
پیشرفته ترین رژیم منطقه ای حقوق بشر بره منظرور ایجراد سرازمانی بررای حمایرت از
حقوق فرهنگی ،سیاسی و مدنی از جملره حرق حیرات ،حرق برترورداری از محاکمره
منصفانه ،حقوق حاکمیت و آزادی اجتماعات می باشد)Cerna, 1998:65-114( .
 -6-4وضعیت اضطراری :یک دولت می تواند بره سربب بالیرای طبیعری یرا دیگرر
فجایعی که بشر مسبب آن شده ،یا دوره ای از ناآرامی هرای مردنی و همچنرین پرس از
اعالم جنگ یا درگیری های مسلحانه داتلی یا برین المللری بره صرورت موقرت اعرالم
وضعیت اضطراری نماید (.معتمد نژاد)1379 ،
 -7-4آزادی رسانه :آزادی در نوشتن ،صحبت کردن ،چا

کردن ،پخش رادیویی و

تلویزیونی عقاید یا اطالعات بدون مداتله و کنتررل قبلری دولرت را شرامل مری شرود.
(انصاری ،1386 ،ص )17-15
 -5آزادی بیان در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
یکی از پر اهمیتترین عاملهای زندگی سیاسی و ساتتار دموکراتیرک یرک کشرور
آزادی به اشتراک گذاشتن عقاید و اطالعات به شمار میآید .انتخاب آزاد بدون حضرور
آزادی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد ،در ضمن اجرای کامل بره اشرتراک گذاشرتن
عقاید و نظرات ،اطالعات اجازه نقد آزادانه نسبت به حکومت را میدهد که تنظریم گرر
اصلی آزادی و جامعه دموکرایک می باشدبنابراین ماده 13کنوانسیون حقوق بشر آمریکرا
به این مام پرداتته است.
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 -1-5کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
کنوانسیون حقوق بشر آمریکا یک معاهده حقروق بشرری برینالمللری اسرت کره در
بسیاری از کشورهای نیمکرره غربری بره کرارمیرود و در سرنخوزه کاسرتاریکا تشرکیل
شد.کنوانسیون مذکور از جمله معاهدات الزامآور منطقهای حقوق بشر است ،کره در 22
نوامبر  1969در کنفرانسی بین کشورهای آمریکرایی در سرانخوزه (کاسرتاریکا) تأسریس
شد و پس از تصویب در معر

کشورهای آمریکایی قرار داده شد تا امضراء کننرد ،در

ناایت در هجدهم ژوئیه  1978به اجرا گذاشته شد.
 -2-5شرح اهداف مشروع
ماده  13کنوانسیون حقوق بشر آمریکا اعالم میدارد:
 -1همه افراد حق آزادی اندیشره و بیران دارنرد .ایرن حرق شرامل آزادی تحقیرق و
جستجو ،دریافت و انتقال هرگونه اطالعات و ایدهها ،بدون توجه به مرزهای سررزمینی،
تواه به صورت شفاهی ،نوشته ،چاپی و یا در قالب و شکل هنری و یا از طریق هرگونه
رسانههای انتخابی فرد تواهد بود.
 -2اعمال حرق مقررر در پراراگراو فروق موضروع و مشرمول هریچگونره سانسرور
پیش بینی نبوده بلکه اعمال حق مذبور مشرول مسروولیت بعردی تواهرد برود ،کره ایرن
مسوولیت ها بایستی صراحتا توسط قانون به منظرور تضرمین حقروق و آبررو و شرارت
دیگران یا حمایت از امنیت ملی ،نظم عمومی و یا اتالق و باداشت عمومی مقرر شود.
با استناد به ماده فوق ،شاهد این هستیم که بین آزادی بیان و یک جامعه دموکراتیک
یک ارتباط مستقیم می باشد .زمانی که ما با فقدان آزادی بیان مواجره هسرتیم فضرایی را
ایجاد می کنیم که سایر حقوق بشر را نیز ندیده گرفته و معلرق نمراییم .حمایرت از حرق
آزادی بیان شرط تزم جات عملکرد آزادانه و صرل آمیرز جوامرع دموکراتیرک در دول
آمریکامیباشد)IACHR, 1995:88( .
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حق آزادی بیان حق هر شخص به صورت انفرادی ،اشخاص و یا گروه بره صرورت
جمعی میباشد که میتوانند اطالعات و عقاید تود را از طریرق رسرانههرای جمعری و
سایر راهاای دیگر مبادله نمایند.
به استناد ماده  13کنوانسیون حقوق بشر آمریکا هر شخصی حق جستجو ،دریافت و
به مشارکت گذاشتن اطالعات و عقایرد را بردون در نظرر گررفتن مرزهرا ،بره صرورت
ش فاهی یا کتبی ،چاپی یا در قالب هنری را دارد ،در ضمن اعالمیه اصول آزادی بیان کره
توسط کمیسیون حقوق بشر آمریکا صرادر شرده نیرز بره همران شرکل کره در مراده 13
کنوانسیون حقوق بشر آمریکا اعالم شده تاکید کرده حق و آزادی بیان را یکی از حقوق
بنیادین حقوق بشر میشناسد و آن را به صورت انفرادی و جمعی متصور شده و مبنرای
آن را اراده و کرامت انسانی میداند)IACHR, 1995:88( .
حق صحبت کردن بدین معنا است که شما میتوانید افکار ،عقاید ،اطالعات ترود را
بیان کنید این حق اساسی مطرابق کمیسریون و دادگراه حقروق بشرر آمریکرا مریباشرد.
()Alvarez v. Honduras, 2009:122
هر شخصی حق دارد با هر زبانی که میتواهد برای ابراز عقاید تود استفاده نمایرد.
در پرونده لوپز آلوارز علیه هندوراس ،رییس زندان لوپز آلوارز را از صرحبت کرردن بره
زبان دلخواه تود ممانعت کرده بود که این پرونده توسرط دادگراه حقروق بشرر آمریکرا
بررسی و آن را نقض ماده  13کنوانسیون حقوق بشر آمریکا اعالم و بیان نمرود کره هرر
شخصی حق دارد به زبان دلخواه تود عقاید و نظرات تود را بیران نمایرد .در صرورت
نقض مورد فوق ،محدودیت حق آزادی بیان ایجاد شده است.
حق نوشتن بدین معنی است که هر شخصی حق دارد عقاید و نظررات ترود را بره
صورت کتبی یا چاپی ابراز کند ،همچنین به هر زبانی کره ترود مریتواهرد و انتخراب
نماید)Iribarne v. Chile, 2004:154( .
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حق به اشتراک گذاشتن عقاید و نظرات شفاهی و کتبی از هر طریق که مورد دلخواه
باشد تا بتوان با مخاطب بیشتری مطالب تود را به اشرتراک بگرذارد بره همرین منظرور
دادگاه حقوق بشر آمریکا به موارد ذیل تاکید کرده است:
ال ) حق آزادی بیان نباید محدود به ابزار شفاهی و کتبی نظرات و عقاید اشرخاص
باشد بلکه هر شخصی این حق را دارد که به هر وسیلهای که میتوانرد و مرورد دلخرواه
تودمیباشد در جات کسب مخاطب بیشتر ،نظررات و عقایرد و اطالعرات ترود را بره
اشتراک بگذارد)Iribarne v. Chile, 2004:178( .
ب) برای تضمین این آزادی دولتاا تناا نباید از اعمال حق آزادی بیران بره صرورت
شفاهی و کتبی حمایت کنند بلکه متعاد میباشند که از اعمال قروانین نامناسرب جارت
محدود کردن طرق به اشتراک گرذاری اطالعرات و عقایرد ممانعرت بره عمرل آورنرد.
()Ulloa v. Costa Rica, 2004:109
در راستای اجرای آزادی بیان ،آزادی به اشتراک گذاردن آن به هرر وسریلهای مرورد
تاکید قرار گرفته شده است به استناد ماده  13کنوانسیون حقوق بشر آمریکا ابراز عقیرده
و به اشتراک گذاشتن آن جدا از هم نیستند بنابراین هر گونه محدودیت در بره اشرتراک
گذاشتن عقاید و اطالعات به مفاوم نقض حق آزادی بیان مستند در ماده  13کنوانسیون
حقوق بشر آمریکا میباشد)Iribarne v. Chile, 2004:109( .
به عبارت دیگر با توجه به دتیل و موارد فوق محدودیت در رسانههرای ارتبراطی،
محدودیت در حق آزادی بیان میباشد)Advisory Opinion, 1985:30( .
در پرونده پاتمارا لریبارنه دادگاه حقوق بشر آمریکا در حکمی احترام به حق آزادی
بیان را تصری نموده و اعالم نمود که دولتاا نه تناا باید احترام به آزادی بیان بلکه بایرد
اشاعه آن با دیگران را نیز محترم بشمارند در غیر اینصورت حق آزادی بیان را محردود
و نقض کردهاند.
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حق ابراز عقیده به صورت سمبولیک و هنری ،اشاعه هنری و دسترسی بره هنرر بره
تمام اشکال ،حقی است که در کمیسیون حقوق بشر آمریکا و کنوانسریون حقروق بشرر
آمریکا نیز مورد تایید قرار گرفته شده است)IACHR, 1998:221( .
-3-5محدودیت ها در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
با توجه به مراده  13کنوانسریون حقروق بشرر آمریکرا و بره اسرتناد مراده  4اعالمیره
آمریکایی حقوق و وظای

بشر و ماده  4منشور دموکراتیک آمریکا و مقایسه آن با مراده

 10کنوانسیون حقوق بشر اروپا و ماده  19میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی شاهد
کاهش محدودیت در چررتش آزاد اطالعرات و عقایرد هسرتیم .مشخصرا در مراده 13
کنوانسیون حقوق بشر آمریکا اشاره مستقیم به نیاز به آزادی بیان و دریافرت اطالعرات،
عقاید ،نظرات و تفکرات هستیم.
در ضمن در ماده  13صراحتا اعالم میکند که محدودیتهرایی کره در سرایر اسرناد
بینا لمللی تایه و ابراز شده است در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا کراربردی نردارد ،در
تعدادی از پروندهها ،کنوانسیون حقوق بشر آمریکا میبایستی به استناد اصل پروهامین
( )Pro homineغالب و مستولی شود که توسط همه دول دموکراتیک مرورد پرذیرش
واقع شده است.
طبق این اصل قاعدهای که مورد پذیرش بشرمیباشد مریبایسرتی غالرب و مسرتولی
شود )Advisory Opinion, 1985:22( .به استناد کنوانسیون حقوق بشر آمریکا در آن
به کرامت و اتتیار انسان تاکید شرده و آزادی بیران را بره جارت اعمرال سرایر حقروق
بنیادین بشر را تزم و ضروری میداند .همانطور که میدانید آزادی بیان ریشه در یرک
جامعه دموکراتیک دارد .انساناا حق دارند با هم ارتباط بر قررار و اطالعرات رد و بردل
نمایند پس این مدل از زندگی مدلی است که مرورد قبرول اشرخاص مریباشرد و مردل
اجتماعی است که ما در آن زندگی میکنیم.
ضروری است که حق مشارکت اطالعات و عقاید نبایرد بره صرورت انحصراری در
دست رسانه های ارتباطی تصوصی و عمومی که افکار عمومی را جارت داده و تحرت
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تا.یر تود قرار دهد و به آن جات بدهد بلکه دریافت و دادن اطالعات باید به صرورت
عادتنه و برابر باشرد )Advisory Opinion, 1985:53( .تزم بره ذکرر اسرت یکری از
مامترین وظای

و مسوولیتاای آزادی بیان آن است که حقوق بنیادین سایر اشرخاص را

نقض نکند.
آزادی بیان یک حق مطلق اسرت )Kimel v. Argentina, 2008:54( .پاراگرافارای
 4 ،2و  5کنوانسیون حقوق بشر آمریکا محدودیتهرایی را ذکرر کررده اسرت و تحرت
شرایطی این محدودیتها را مشروع و قرانونی اعرالم کررده اسرتUlloa v. Costa ( .

)Rica, 2004:120
پاراگراو  2اعالم می دارد محدودیت جات حفظ آبروو حیثیت دیگران ،حمایرت از
امنیت ملی ،نظم و باداشت عمومی میباشد.
پاراگراو  4در مورد سرگرمیهای عمومی کودکان و نو جوانران مریباشرد و ایجراد
قوانین در جات دسترسی به آن سرگرمیها صرفا در جات حفظ اتالقی کودکران ونرو
جوانان میباشد.
پاراگراو  5هر گونه تبلیغات برای جنگ و حمایت از تنفر مذهبی ،قومی و نرژادی
که باعث ایجاد اتتالل و جرم علیه گروهی یا اشخاص بشود.
تزم به ذکر است هر گونه محدودیت در مورد حق ازادی بیان باید تحت شررایط و
استانداردهایی باشد )Advisory Opinion, 1985:36( .اقردامات متفراوتی کره دولرت
برای محدود کردن ازادی بیان ایجادمیکند)Ulloa v. Costa Rica, 2004:107( .
 -6شرایط اعمال محدودیت در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
مطابقت محدودیت ها با اصول دموکراتیک محردودیت هرای حرق آزادی بیران بایرد
هماهنگ با نیازهای یرک جامعره دموکراتیرک باشرد )IACHR, 1995:88( .در جارت
توسعه و پیشررفت جوامرع دموکراتیرک تحرت مرواد  29و 32میران نظرام حقروق بشرر
امریکامیباشد.
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-1-6حاکمیت قانون
محدودیتها باید در راستا و طبق قوانین باشد .محدودیتها میبایست طبق اهرداو
اجباری مندرج در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا باشد ،این محدودیتها در یک جامعره
دموکرات ضروری که اهداو اجباری را دنبال و باید مطابق با کنوانسیون حقروق بشرر
آمریکا باشد .تمام محدودیتها باید صری و شفاو و در چارچوب قرانونی بیران شرده
باشد)Advisory Opinion, 1985:39( .
قوانین و مقررات در صورتی که صری و شرفاو نباشرد مقامرات حراکم و مسروول
می توانند بدون هیچ حد ومرزی آن را تفسیر وباعث تفاسریر موسرع و متنروع در حروزه
قضایی تواهد شد که میتواند تادیدی در جات محدود کردن حق آزادی بیان گردد به
همین دلیل دولت باید رفتار و اعترا

اشخاص را بره صرورت صرری در نظرر داشرته

باشد.
محدودیتها باید مطابق موارد و موضوعهای مطرح شده در کنوانسیون حقوق بشرر
آمریکا باشد .بدین معنی که اگرمحدودیتی درحق آزادی بیان اعمال میکنیم باید مشرمول
یکی از موارد بکار گرفته شده در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا باشد که شامل حمایرت
از حقوق دیگران ،حمایت از امنیت ملری ،نظرم عمرومی ،اترالق ،باداشرت و سرالمت
عمومی میباشد.
بیان این نکته تزم و ضروری میباشد که دولتارا نمریتواننرد بره باانره تضرمین و
بررسی صحت و حقیقت اطالعات ارائه شده به جامعره ،آزادی بیران را محردود نماینرد
زیررا نقرض و سروء اسرتفاده از قرانون محسروب مری شرودAdvisory Opinion, ( .

)1985:77
 -2-6حفظ منافع عمومی
هر شخصی این حق را دارد که به تفاسریرمختل

دسترسری داشرته باشرد ونظررات

دیگران را بررسی و تحلیل نماید .در ضمن جات اعمال محدودیت به حق آزادی بیران
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باید برای برطرو کردن صدمهای باشد که منافع جامعه و عموم وارد شده باشد .در ماده
 14کنوانسیون حقوق بشر حق اصالح اعمال شده است .در ضمن با بکرارگیری فراینرد
حقوق کیفری با کمیسیون حقوق بشر آمریکا میتواند در رفرع ایرن صردمات اقردامات
تزم را بکار گیرد.
 -3-6حفظ نظم عمومی
جریان آزاد اطالعات ،اتبار ،عقایرد و در کرل آزادی بیران یرک حرق بنیرادین و از
عوامل ضروری تشکیل دهنده یک جامعه دموکراتیک میباشد و دولتارا نمریتواننرد بره
دلیل حفظ نظم عمومی و با دتیل نه چندان با اهمیت این حق بنیادین را معلرق نماینرد.
اما برای اعمال این محدودیت به دلیل نظم عمومی بایرد دتیرل بره صرورتی باشرد کره
شرایطیک جامعه دموکراتیک به تطر افتاده باشد.
 -1-3-6ضرورت وشفافیت
تزم به ذکر است که عبارت ضروری مترادو با مفید ،معقول یا مناسب نمیباشد بره
دلیل اینکه محدودیت اعمال شود باید ضرورت شرفاو و معقرول جارت تحمیرل ایرن
محدودیت باشد)Kimel v. Argentina, 2008:54( .
 -2-3-6مسئولیت پذیری
ماده  4و  13کنوانسیون حقوق بشر آمریکا این محدودیت را مشخص نمروده اسرت
ولی این محدودیت نباید ابزار کنترل پیشگیرانه دولتاا و دلیل سوء اسرتفاده توسرط آنارا
باشد .محدودیت باید همواره از طرو قانون اعمال شود نه از طریق کنترل پیشگیرانه در
اعمال محدودیت در حق آزادی بیان وتضمین آن تحمیل مسوولیت میباشد .و شخصری
هم که اعمال آزادی بیان را دارد در صورت عدم واقعیت و صحت مسروول عمرل ترود
تواهد بود)IACHR, 1996:58( .
 -4-6عدم تبعیض
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محدودیتها نمیتواند تبعیض آمیز یاا.رات تبعیض آمیرز داشرته باشرد ( IACHR,
 )1995:88که باعث نقض ماده  24کنوانسیون حقوق بشرر آمریکرا شرود( Alvarez v.

)Honduras, 2009:170
بنابراین باید یادآور شد مطابق ماده  13کنوانسیون حقوق بشر آمریکا و طبق اصرل 2
اعالمیه اصول آزادی بیان همه افراد حق دریافت و اشتراک گذاری عقاید بره هرر طریرق
ارتباطی بدون هیچ تبعیضی از جمله نژاد ،زبان رنگ ،مذهب ،ملیت وقومیت و یرا سرایر
شرایط اجتماعی را دارند.
 -7تضمینات حقوقی حمایت از حاق آزادی بیاان در کنوانسایون حقاوق بشار
آمریکا
مواد  5و  7کنوانسیون حقوق بشر آمریکابه منع بازداشت غیرر قرانونی تاکیرد کررده
است لذا هیچ شخص را به جات داشتن عقیده ای تاص و متفاوت نمی توان بازداشت
نمود.
بند  1ماده  11و ماده  14کنوانسیون حقوق بشر آمریکابه ممنوعیرت تجسرس تاکیرد
کرده است بنابراین شخصی را به صرو داشتن عقیده ای نمی توان مورد تجسرس قررار
داد.
ماده  19کنوانسیون حقوق بشرر آمریکابره اصرل حمایرت از کودکران و عردم سروء
استفاده از آناا در ارائه تصراویر غیرر اتالقری تصرری نمروده  ،بنردهای  1و  2مراده 8
کنوانسیون حقوق بشر آمریکابه حق برتورداری از یک محاکمه منصرفانه تاکیرد نمروده
است لذا هیچ شخصی را نمی توان بدون رعایت مساوات کامل در یک دادگاه مستقل و
بی طرو ،که به موجب قانون صال ایجاد شده باشرد محاکمره نمرود و بایرد بره طرور
منصفانه و علنی محاکمه شود.
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بند  2ماده  5کنوانسیون حقوق بشر آمریکاممنوعیت شکنجه و سوء رفتار را تصرری
نموده است بنابراین هیچ شخصی را به صررو داشرتن عقیرده ای تراص و یرا جارت
گرفتن اقرار نمی توان مورد شکنجه و سوء رفتار قرار داد.
 -8وضعیت اضطراری
وضعیت اضطراری زمانی ایجاد می شود که امنیت ،حیات ،استقالل یک کشور مرورد
تادید واقع و یا به مخاطره افتد بنابراین تطرعمومی بایرد بره گونرهای باشردکه حیرات
وامنیت یک کشور را به تطر انداتته وافکارعمومی داتلی و بینالمللی رابررای توجیره
ایجاد وضعیت اضطراری ازطرو دولت متقاعدکند لذا می توان گفت وضعیت اضطراری
عبارت از عکس العملری قرانونی کره بصرورت موقرت بره چنرین تادیردها و تطررات
میباشد.این و اقعیت غیر قابل انکار میباشد که دولتاا در دور ههای مختلفی از زمان برا
وضعیت اضطراری و بحرانی جدی مواجه میشوند ،این بحران شامل جنرگ ،تحروتت
اجتماعی و عوامل تادید کننده حیات ملت می باشد لرذا بررای رویرارویی و مارار ایرن
چنین وضعیتی و برقراری صل و آرامش و نظم ،دولتاا مستلزم محدود کردن حقروق و
آزادی های فردی و در صورت ضرورت تعلیق همزمان این حقوق می باشند .این امکران
وجود دارد که نتیجه فاجعره وار باشرد نره تنارا بررای اشخاصری کره تحرت ترا.یر ایرن
محدودیتها میباشند بلکه صل و عدالت را تحت تا.یر قررار مریدهرد .مبنرای آزادی،
صل

و عدالت در دنیا شناسایی حقوق بشرر بررای همره مریباشرد(First Preamble .

Paragraph of the Covenant, which is identical to that of the International
) Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.وضعیت اضرطراری جنرگ

تا بالیای طبیعی را در بر میگیرد حتی بحرانهرای اقتصرادی نیرز شرامل ایرن وضرعیت
میشود .از دولتها نمیتوان انتظار داشت که در وضعیتهای اضطراری همانند شررایط
عادی ،تمام حقوق و آزادیاای مردم را تامین نماید .مفاوم وضعیت اضرطراری بایرد بره
طور کامل شفاو باشد تا از سوء استفاده دولتاا کاسته شود.
ازمامترین شاتص های شررایط اضرطراری ،مروقتی برودن آن اسرت وهریچ دولتری
نمی تواندتواهان استمرارآن برای مدت طروتنی باشرد و یرا اینکره بره طرور مسرتمر و
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مکررآن را تجدیدکننرددر ضرمن اوصراو واحرازمخراطره آمیزبرودن تطرعمرومی ویرا
وضعیت اضطراری که ازسوی دولتاا اعالم میشود ،میبایستی موردتاییدمراجع نظرارتی
قرارگیرد .دولتااحق دارنددرشرایط اضطراری وفوق العاده ،اجرای بسیاری ازحقوق رابره
حالت تعلیق درآورند.روشن استکه درحالت جنرگ ،اشرغال نظرامی ،آشروباای داتلری،
بحران ودیگرشرایط اضطراری نمیتوان ازدولت انتظار داشت همچون شرایط عادی ،تمام
حقوق وآزادیاای مردم راتأمین نماید .برای اینکه اقدام دولت درتعلیق اجررای مقرررات
حقوق بشرمشروع باشد ،تحقق شرایطی ضروری استناین شرایط عبارتنداز :ضرورت ،
سازگاری بادیگرتعادات بینالمل لری دولرت ،رعایرت اصرل ممنوعیرت تبعریض ،اعرالم
عمومی ورعایت حقوق غیرقابل تعلیق.لزوم رعایت این شرایط نشان دهندة آن است کره
نظام بین الملل حقوق بشر ،استانداردهایی رابرای حمایت ازانسان درهرزمان ومکان ،اعم
اززمان صل  ،جنگ ووضعیت اضطراری تادیدکنندةحیات ملت مقررنموده است.
بند  1ماده  4میثاق بینالمللی حقروق مردنی وسیاسری ،بنرد  1مراده  27کنوانسریون
حقوق بشر آمریکا ،بنرد  1مراده  15کنوانسریون حقروق بشرر اروپرا و مراده  30منشرور
اجتماعی اروپا  ،1961وضعیت اضرطراری را تادیرد علیره موجودیرت و حیرات ملرت،
جنگ ،تطر عمومی و سایر عواملی که تادیدی برای استقالل و امنیت کشورهای عضرو
میباشند اعالم می کند و این مجوز را به دولتاای عضو میدهد که بدون در نظر گررفتن
هیچگونه تبعیضی پارهای از تعادات تود را به موجب ایرن معاهردات بره حرال تعلیرق
درآورد.
 -9وضعیت اضطراری در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
ماده  27کنوانسیون حقوق بشر آمریکا تحقق یک بحران یا حالت فوقالعراده را پریش
بینی کردهاند .به موجب این ماده ،در صورت وقوع جنگ یا تطر دیگری که حیات ملت
را تادید میکند ،هر یک از متعاهدان مریتواننرد تردابیر ویرژهای را در تعلیرق تعاردات
مندرج در کنوانسیون اتخاذ کنند بنرابراین کنوانسریون حقروق بشرر آمریکرا  ،وضرعیتت
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اضطراری را وضعیتتی تعری

کرده است که استقالل یا امنیت دولت عضو1و یرا حیرات

ملت 2را تادید میکند.
کنوانسیون حقوق بشر آمریکا در حوزهی حقوق غیر قابل تعلیق ،حقروق بیشرتری را
غیر قابل تعلیق معرفی نموده است.
مطابق بند دو مادهی  27این کنوانسیون ،یازده ماده آن نمیتواند تحت هیچ شر ایطی
حتی در زمان جنگ ،تطر عمومی یا اضطرار که استقالل یا امنیت یرک دولرت عضرو را
تادید میکند ،به حالت تعلیق در آید .این مواد و تعادات غیر قابرل تعلیرق کره رعایرت
حقاایی را در هر حال ضروری شمردهاند ،عبارتاند از:
 -1مادهی  3حق برتورداری از شخصیت حقوقی
 -2ماده  4حق حیات
 -3مادهی  5حق برتورداری از رفتار انسانی
 -4ماده  6مصونیت از برده شدن
 -5ماده  9مصو نیت از عط

به ماسبق قوانین

 -6مادهی  12آزادی وجدان و مذهب
 -7مادهی  17حقوق تانواده
 -8ماده  18حق داشتن نام
 -9مادهی 19حقوق کودک
 -10مادهی  20حق تابعیت
 -11ماده  21حق مشارکت در حکومت.
نکتهی حائز اهمیت این است که بند دو مادهی  27در پایان ،تعلیق تضمینات قضرایی
ضروری برای حمایت از این حقوق را ممنوع کرده است.

- Independence or security of a state party

1

- Life of the nation

2
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دیوان کنوانسیون حقوق بشر آمریکا نیرز در دهره شصرت مریالدی در راه توسرعهی
معیارها گام نااد .کمیتهی حقوق بشر نیز تود معیاری را طرح و یا با معیارهای دو ناراد
پیش گفته ،موافقت نموده است)Mc Goldrick, Dominic.1991.75( .
 -10آزادی رسانه در وضعیّت اضطراری در کشور ونزوئال
در ژوئن  2016شاروندان ونزوئالیی به دلیل وضعیتت بد اقتصرادی و کمبرود مرواد
غذایی از طریق اعترا

و تجمع در برابر ریریس جمارور ونرزوئال برا اعرالم وضرعیتت

اضطراری موجبات محدودیت حقوق و آزادیاای شاروندان تود را فراهم آورد.
دولت ونزوئال متعاد به حمایت از حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شراروندان
تود می باشد از جمله تامین یک زندگی مطلوب برای شاروندان تود ،تضرمین حقروق
مدنی و سیاسی معترضان از طریق تصرویب معاهردات حقروق بشرری از جملره میثراق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسری و میثراق برینالمللری حقروق اقتصرادی ،اجتمراعی و
فرهنگی میباشد.
مادورا آن را جنگ اقتصادی اعالم که توسط بخش تصوصی برای مبرارزه برا نظرام
سوسیالیستی ونزوئال طراحی شده است .او تصدیق میکند که مخالفران سیاسری دولرت
مسوول ایجاد این تشونت ها هستند و معتقد است که مخالفان به دنبال کودتا در کشرور
با کمک دولتهای بیگانه می باشند و آن را توطوههای بری.برات سرازی تعبیرر و حکرم
وضعیتت اضطراری را به مدت  60روز صادر میکند و بره همرین دلیرل مرادورا توجیره
مناسبی برای بازداشت مخالفان تود به دست میآورد.
این دستور در  13ماه می سال  2016صرادر و چنرد روز بعرد توسرط مجلرس ملری
ونزوئال رد شد ولی در  19ماه می سال  2016دادگاه عالی ونزوئال آن را برهعنروان یرک
اصل اساسی و بنیادین تصویب نمود .گروهاای مخال

دولت و معترضین ایرن ادعرا را

داشتند که دستگاه قضائی دیگر مستقل نیست بلکره برهعنروان تسرایل کننرده و مجرری
اعمال قوه مجریه به کار میرودHRW: IACHR Press Release: Emergency, .
)) BBCطی بررسی های به عمل آمده توسط دیده بان حقروق بشرر ،سرازمانهرای غیرر
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دولتی تواستار آن شدند که حکم ماه می 2016لغو شد زیرا باعث محدود کردن حقوق
بشر از طریق کاهش بودجه سازمانها و آزار مدافعان حقوق بشر میشود.
در ژوئن  2016سازمانها از دولتها تواستهاند که موضروع را بره شرورای حقروق
بشر سازمان ملل متحرد ارجراع دهنرد در ضرمن از سرازمانهرای مربوطره در سرازمان
کشورهای آمریکایی نیز تواسته شد تا وضعیتت را در سط منطقهای مورد بررسی قررار
بدهند.
-1-10تجزیه و تحلیل رای کمیسیون
طی استدتل و نظر کمیسیون حقوق بشر آمریکا اول از همه ،کمیسیون متوجره ایرن
موضوع شده است که این نوع اقدامات باید تناا بر اساس استثناء اتخاذ شود و بایرد بره
طور منطقی و معقول متناسب با نیازهای وضعیتت موجود باشد ،بدون آنکره فراترر از آن
چیزی که ضروری است برود.
سوء استفاده از قدرت و استفاده تود سرانه از آن بر دموکراسی تا.یر منفی گذاشرته
و موجب محدودیت در حق آزادی بیان ،برابری در برابر قانون و آزادی اجتماعات شده
است .کمیسیون حقوق بشر صدور حکم وضعیتت اضطراری توسرط دولرت ونرزوئال را
زیر سؤال برده و آن را تادیدی برای حاکمیت قانون و تفکیک قوا میداند.
دوما کمیسیون حقوق بشر آمریکا معتقد است که این حکم بره قروه مجریره قردرت
احتیاطی و بصیرتی میدهد و باعث میشود با هر گونه اعترا

مردم ،دولت بره اسرتناد

به مخاطره افتادن امنیت ملی و حاکمیت ،وضعیتت اضطراری اعالم میکند و جو امنیتری
و تاص را در کشور برقرار نماید .در ضرمن کمیسریون تراطر نشران مریکنرد کره در
وضعیتت اضطراری برای تامین امنیت داتلی میبایستی از نیروهای پلیس استفاده شود و
از نیروهای نظامی به دلیل اینکه آناا به موارد حقوق بشر آشنا نیستند استفاده نشود.
سومین نکتهای که کمیسیون به آن اشاره میکنرد تفاسریر متنروع و موسرع از مروارد
قانونی می باشد .کمیسیون با تکیه بر عبارات مربام و غیرر معمرول در قروانین و احکرام
وضعیتت اضطراری اعالم می کند که باعث ایجراد مرانع در رونرد فعالیرت سرازمانهرای
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حقوق بشر ،محدودیت در حقوق بشرر مری شرود بنرابراین ابارام در زبران تیحرههرای
قانونگذاری در ونزوئال منجر به سوء استفاده دولت شده است.
چاارما ،کمیسیون بیان می کند که این حکرم مجروز تعلیرق قراردادهرای منعقرده برا
شرکتهای تارجی را میدهد " .زمانی کره محررز شرود کره شررکت ترارجی جارت
مقاصد سیاسی یا بی .بات کردن جماوری ونزوئال مورد استفاده قرار گرفته اند" در غیرر
این صورت کمیسیون عنوان میکند که مدافعان حقوق بشر حق جسرتجو و اترذ منرابع
مالی جات تامین فعالیتاایشان را دارند و دولتاا باید اعمال این حق را به صورت وسیع
و حد امکان تضمین بکنند و آن را ارتقاء بدهند.
کمیسیون حقوق بشر آمریکا تایید میکند که سازماناای جوامرع مردنی بره صرورت
قانونی حق دریافت سرمایه و منابع مالی از سازماناای غیر دولتی بینالمللری و ترارجی
حتی دولتهای تارجی را دارند.
جات ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر دولتاا متعاد به تضمین این عمرل بردون تحمیرل
محدودیت فراتر از آن چیزی که در حقوق آزادی اجتماع اجرازه داده شرده مریباشرند.
حقوق بشر برای جوامع دموکراتیک ضروری می باشد و هر نوع محدودیت برر روی آن
حقوق باید مطابق با استانداردهای حقوق بینالملل باشد.
کمیسیون حقوق بشر آمریکا معتقد است که حکم مذکور باعث محدود کرردن حرق
آزادی بیان عقاید سیاسی ،مشاجره عمومی ،حق عمروم بره دریافرت اطالعرات از منرابع
مختل

و اعمال حق اعترا

میباشد .همه آن موارد بر تکثر سیاسی تا.یر میگذارد کره

اصل اساسی هر جامعه دموکراتیک میباشد.
در ناایت کمیسیون اعالم میکند که حکم مذکور اصل  222قانون اساسری ونرزوئال
را نقض میکند به اسرتناد اصرل  222قرانون اساسری ونرزوئال ،تعلیرق موقرت و اعرالم
وضعیتت اضطراری به عاده رئیس جماور با تصویب مجلس ملری آن کشرور مریباشرد
ولی کمیسیون ابراز نگرانی از عدم پذیرش تصمیم های مجلس ملی ونزوئال با استفاده از
کنترل سیاسی دولتی بر روی احکام دیوان عالی کشور ونزوئال میباشد.
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 -3-10قانونی یا غیر قانونی بودن محدودیت در وضعیت اضطراری
به استناد بند  2ماده 13محدودیت نیز باید قاعده مند محدود شده باشد ترا تضرمینی
برای حق آزادی بیان باشد.
مطابق ماده مذکور حمایت از آبرو و کرامت اشخاص میتواند دلیل معقول و منطقی
جات محدود نمودن حق آزادی بیان باشد و میتواند مسوولیت حقوقی در سوء استفاده
از این آزادی را بوجود بیاورد .بنابراین با توجه به کنوانسیون حقوق بشر آمریکا افتررا و
توهین به شخصیت واشخاص حقوقی و دولتی در یک جامعه دموکراتیک غیر ضرروری
و نا متناسب میباشد و باید از طریق قضایی پیگیری شود.
وضعیتت اضطراری یک قاعده استثنایی می باشد ولی همیشه این تادیرد وجرود دارد
که تود استثنا به صورت یک قاعرده اصرلی ایجراد شرود ایرن امکران و جرود دارد کره
دیکتاتوری اضطراری به دیکتاتوری شخص حاکم تبردیل شرود .کنوانسریون آمریکرایی
حقوق بشر ،حاوی مقررهای است که بره دولتارای عضرو اجرازه مریدهرد ،در شررایط
اضطراری،اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیرق در آورنرد .مراده  27کنوانسریون
آمریکایی حقوق بشر به این امر اتتصاص یافته است.
ماده  27کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به واژه تادید اشاره میکند بنرابراین تطرر
باید تادیدی درباره حیات سازمان یافتهی جامعه محسوب شود ،ترا بتروان وضرعیتت را
اضطراری توصی

نمود .حالت اضطراری تادید کننده حیات ملت ،وجرود ایرن شررط

برای امکان استفاده دولتها ازتعلیق ،بند 1ماده  27کنوانسیون آمریکایی پیشبینری شرده
است .عدول وانحراو ازمقررات حقوق بشرنباید با سایر الزامات و تعادات برینالمللری
دولت استفاده کننده ازتعلیق ،تناقض و منافات داشته باشد .
ازجمله این تعادات میتوان به تعادات حقروق بشرر دوسرتانه دولتارا اشراره کررد.
کمیسیون آمریکرایی حقروق بشرر اعرالم نمرود در کشرورهای آمریکرای تترین حالرت
فوق العاده ناادینه شده است و بنابراین ،این دولتاا نمیتوانند برا توصری
عنوان وضعیتت اضطراری از حق تعلیق برتوردار شوند .

وضرعیتتی بره
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کنوانسیون آمریکایی ،وضعیتت اضطراری را وضعیتتی تعری

کرده است که اسرتقالل

یا امنیت دولت عضو و یا حیات ملت را تادید مریکنرد .وضرعیتتی کره سرازکار عرادی
دولت را دگرگون سازد و .بات مستمر جامعه را به تطر اندازد ،ممکن است بره عنروان
وضعیتت اضطراری توصی

گردد .ماهیت اضطرارهایی که میتواند بره اعرالم وضرعیتت

فوق العاده منتای گردد ،کامالجمتفاوت است ،زیرا جنگ تا بالیای طبیعری وحتری احتمراتج
بحران حاداقتصادی رادربر میگیرد.
دولتاا حق دارند در شرایط اضطراری و فوقالعاده ،اجرای بسریاری از حقروق را بره
حالت تعلیق درآورند .روشن است که در حالت جنگ ،اشغال نظامی ،آشوباای داتلری،
بحران و دیگر شرایط اضطراری نمی توان از دولت انتظار داشت همچون شرایط عرادی،
تمام حقوق و آزادیاای مردم را تأمین نمایرد .امرا اگرر مفاروم وضرعیتت اضرطراری بره
طورکامل شفاو نباشد حداقل باید از میزان اباام آن کاست .مفاوم تقریبرا جنامشرخص و
قابل تحول به ابزاری برای سوءاستفاده دولتاایی تبدیل گردد که به دنبال انردک باانرهای
برای نقض حقوق بشر میگردند .آزادی بیان و رسانهها در ارائه اطالعات تود حیات و
بقا ،امنیت ،استقالل و.بات یک کشور را باید لحاظ بکنند.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در بند یک ماده  ،27این شرط را مقرر کررده اسرت
مطابق آن اقدامات تعلیقی باید به میزان و در دوره زمانی باشد کره وضرعیتت حتمراج آنررا
ایجاب میکند.
این شرط که تعلیق نباید با دیگر تعادات برینالمللری دولتری کره از تعلیرق اسرتفاده
میکند ،ناسازگار باشد در بند یک ماده 27کنوانسیون آمریکرایی حقروق بشرردرج شرده
است.
دولتاای عضو که از حق تعلیق استفاده میکنند ،مکل اند بالفاصرله سرایر دولتارای
عضورا توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که آنرا به حالت تعلیرق درآورده وجاراتی
که موجب تعلیق شده است ،مطلع نمایند و در تراریخی کره بره ایرن تعلیرقهرا تاتمره
میدهند مراتب را به وسیله ی اعالمیهی جدیدی از همان مجرا اطالع دهند .
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بر اساس بند سه مادهی  27کنوانسیون آمریکایی نیز اعالمیه باید حاوی مقرررات بره
حالت تعلیق درآمده ونیز جااتی باشدکه تعلیق آناارا ایجاب کررده اسرت  .بنرابراین برا
توجه به موارد فوق الذکر دولت ونزوئال متعاد به تضرمین حقروق بشرر کلیره افرراد از
جمله آزادی رسانه در ونزوئال میباشد و برای تضمین فضای آزادی و امنیت برای کلیره
ساکنین ونزوئال به عنوان بخشی از حق زندگیشان در یک جامعه دموکراتیک با احترام به
حاکمیت قانون ،تفکیک قوا و اجرای کامل حقوق بشر اعمال نماید.
نتیجه گیری
حق آزادی بیان از بنیادی ترین حقوق بشری می باشرد کره در نظرام هرای مختلر
حقوقی داتلی ،منطقه ای و بین المللی به آن پرداتته شرده اسرت .بره اسرتناد مراده 13
کنوانسیون حقوق بشر آمریکاحق آزادی بیان شامل آزادی کالم نمی باشد بلکه مرواردی
همچون حق به اشتراک گذاشتن اطالعات ،حق دریافرت اطالعرات ،حرق دسترسری بره
اطالعات ،حق دسترسی به سیستم های ارتباط جمعی از جمله اینترنت ،رسانه ،مراهواره
در قالب های مختلفی چون نقاشی ،فیلم ،عکرس ،مطبوعرات و تبلیغرات ،مفاروم حرق
آزادی بیان را گسترده نموده و از عبارت بیان  1به تعابیر 2تبدیل شده است.
در سند مذکور محدودیت هایی بر حق آزادی بیان ایجاد شده است ،اعمال این حرق
باید طبق قانون و ضروری در یک جامعه دموکراتیک باشد لذا دولتاا نمی تواننرد دامنره
محدودیت ها را با تفسیر موسع گسترش بدهند بنابراین حق آزادی بیان یک حق مطلرق
نیست بلکه وابسته به قیود و شرایطی می باشد ولی این محردودیت هرا نمری توانرد از
جاان شمول بودن این حق جلوگیری نماید.
به استناد ماده  27کنوانسیون حقوق بشر آمریکادولتاا ایرن حرق را دارنرد کره آزادی
بیان و رسانه را در شرایطی همچون زمانارای جنرگ و اضرطراری کره حیرات ملرت را
تادید می کند به حالت تعلیق درآورند.بند های  3 ،2و  5ماده  13و مرواد  29 ،19و 33
speech
expression

1

2
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کنوانسیون حقوق بشر آمریکامحدودیت ها و شرایط اعمال محدودیت ها را اعرالم مری
کند .تعلیق و اعمال محدودیت ها بر حق آزادی بیان باید توسط قانون ایجاد و ضروری
باشد لذا باید در جات تضرمین و ترامین امنیرت ملری ،نظرم عمرومی ،اترالق حسرنه،
باداشت عمومی ،احترام به حقوق ،اعتبار ،حیثیت و آزادیاای دیگران باشد.
مواد  14 ، 7 ، 5و  19و بند  1ماده  11و بندهای  1و  2ماده  8میان نظام حقوق بشر
آمریکابه تضمینات حقوقی بر اعمال حق آزادی بیان پرداتته شده که می توان بره اصرل
منع بازداشت غیرقانونی ،اصل عط

بماسبق نشردن قروانین ،حرق برترورداری از یرک

محاکمه منصفانه ،ممنوعیت شکنجه و مصونیت از تجسس نام برد لذا شخصری را نمری
توان به سبب داشتن عقیده و بیان آن عقیده بر تالو مواد مذکور بر حق آزادی بیان او،
تعلیق یااعمال محدودیت نمود در ناایت حق آزادی بیان یک حق بنیادین حقروق بشرر
می باشد که با وجود محدودیت هایی که برای این حق اعمال شده است دولتارا متعارد
به تامین و تضمین حق آزادی بیان از طریق رسانه می باشند.
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