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Abstract 
Freedom of the media guarantees the right to freedom to hold opinions without 

interference and to seek, receive and impart information and ideas through any 

media regardless of frontiers. However, it is frequently challenged and restricted due 

to government action. In this research, a descriptive-analytical method has been used 

to study media censorship as opposed to media freedom by emphasizing media 

activities in the United States. The question is how to distinguish the prohibition of 

censorship from the imposition of legitimate restrictions. It is proven that in a 

democratic society, the media enjoys rights and freedoms but it also has duties and 

responsibilities. Concepts such as national security, defamation, war, hate speech, 

and obscene content are considered reasonable basis upon which media freedom can 

be restricted. In determining media restrictions, the principle is freedom of the media 

and limitations should be interpreted strictly. Despite the fact that Congress is 

prohibited from limiting freedom of expression under the First Amendment to the 

US Constitution, both the federal and state legislators, as well as the US Supreme 

Court, have sought to impose reasonable restrictions on the media by setting precise 

criteria. In conclusion, restrictions on freedom of the media in the United States are 

precisely defined, and such restrictions make the media responsible. 
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 نظام بر دیتأک با مسئولیت برابر در آزادیها: رسانه در سانسور
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 چکیده
انتشار انواا  عاادوم تلت ود بومون سان وار       نیهمچنحق دسترسی به اطالعات و  رسانه یآزاد

، اغ و  در نتیجو    رسوانه  یآزاد. کنوم یتو تضومین   رسوانه دولتی و دا ترس از تجازات را بورای  
. رسانه به اناا  ناشوتاری، ددوماری و   دشایتد به چالش کشیمه شمه و تحمو هادولت هایاقمام

تح ی ی سان ار در رسانه در تاابل با -تاصیفی روش به. در ادن تحایق دشایتشنیماری تا یم 
. دشوا یتو آزادی فعالیت رسانه با تأکیم بر نظام فعالیت رسانه در اداالت تتحمۀ آتردکوا بررسوی   

ت سان وار در رسوانه را از تحمیول بر وی     تمناعی تاانیتپرسش تحایق ادن است که چگانه 
رسانه تشمال حااق  نکهدای تشرو  و تعاال بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه هاتدتحمود

و تکوالید و واوادد از سوای ددگور اسوت.       سوا  کدر دک جاتعو  دتاکراتیوک از دو    هایآزادو 
ۀ زتور ت ت وتججن در  و تحتادوا  پراکنانهنفرتت ی، افترا، جنگ، سلنان  تیاتنتفاهیمی چان 

اصول بور آزادی    رسوانه . در تعیین تحوموددت  دشایتت ای  رسانه یآزادی تعاال هاتدتحمود
بادوم تواقتی    هوا تدتحومود ادون   نیهمچن. دشایتتضیق تف یر  به شکل هاتدتحمودو  رسانه

ای باشم. با ادنکه اصالحی  نل ت قانان اساسی آتردکا تحموددت هر شک ی از ابراز عایمه از سو 
  ارائو بوا   فومرال  یعوال  ااندد نیهمچنادالتی و تجالس اتا کنگره و کنگره را تمنا  کرده است، 

کنوم.  ی تعاالی را بور آزادی رسوانه در ادون کشوار تحمیول توی      هاتدتحمودتعیارهای دقیق، 
و تعیوین   شومه دقیوق تشول     طوار بوه در ادون کشوار تحوموددت آزادی رسوانه      رفتههمیرو

 ی رسانه است. ردپذتیت ئالی به تعنارسانه  ی آزادیهاتدتحمود

 کلیدواژگان
 آزادی اطالعات، حق دسترسی آزاد به اطالعات، سان ار، ت ئالیت.
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 مقدمه

و فشارهادی که در ب ویاری از   هاتدتحمود وجاد با، کمدوی آغاز سمۀ بی تهاسالدر نل تین 
و  شواد یتو اعمال  نگارانروزناتهل و اطالعات و فعالیت ت تا انیب یآزادکشارهای ججان، ع یه 
 نگواران روزناتهی  بری الکترونیکی و تاقید فراوان هاگاهدپاو  هاروزناتهتعطی ی تعماد زدادی از 

ی تجموی نیوا از سوای    هوا کاشش، آوردیت دنبالبهی صنفی آنان را هاسازتانو تمانعت از کار 
تنظوار  ی بوه ارسوانه ی احرفوه و نجادهای  یقانانگذاری، تجالس اتنطاهی، الم  نیبی هاسازتان

و تاسعه، تحکیم و حق دسترسی آزاد تردم به  هارسانهی تطباعات و سادر آزادتأتین و تضمین 
و ی آزاد و ت تال هارسانهی برای پیشبرد ترروشنججانی  انمازچشمو  ردیگیتاطالعات صارت 

، پمدوم  اسوت تتحوم قورار گرفتوه     ت ول  ی ا یر تارد تاجه ودژه سازتانهادهه، که در گراکثرت
آزادی انمدشوه و بیوان نجاددنوه نشومه      آنجوا (. در جااتعی کوه در  2: 1331)تعتممنژاد،  آوردیت

آزادی بیوان اسوت. آزادی    هوا رسوانه   آزاد نیا جادگاهی نمارد و الزت  عم کرد  وا   رسانباشم، 
نوه انتشوار اطالعوات     صوارت  ندو ا ریو غباشم، در  داشتهبیان بادم ضمانت اجرای تناس  و قای 

آزاد  ااهنم باد که به تحایق در  صاص اعمال دولت بپردازنوم و   هارسانهو نه  ردیگیتصارت 
 رسوانه  یآزاد(. بنابرادن بحو   321: 1311را افشا کننم )هاشمی،  هاتدردساءتمساءاستفاده و 

 دارد.   اطالعاتارتباط ناددکی با بح  آزادی 
را کوه شواتل حوق بور دسترسوی بوه        انیو ب یآزادحوق   حااق بشری ججان ی اعالت 13تادۀ 

ی ترزهوا جا، دردافت و انتشار )انتاال اطالعات( فوار  از  وشاد، در تفجام ج تیتاطالعات نیا 
 اقوماتات  طردوق  از اغ و   اطالعوات  بوه  دسترسوی  ،ندوجاد ا . بااستت ی کشارها تطرح کرده 

 سان وار  است تمکن اعمال ادن از ب یاری. دشایت مهیکش چالش به فردی دا  صاصی دولتی،
 اطالعوات  بوه  دسترسوی  و انیب یآزاد سان ار، (.سان ار از شلصی تعردد به ب تهشانم )ت ای 
 اسوتمالل شومه  ». همچنین استی دتاکراتیک تبمدل شمه هانظاماص ی   دغمغ کههاست تمت
 و و بحو   گردکوم درتبواط بوا   ا یبرقورار  ی، شجرونمان بورا میفعال باش یاسیاز نظر س نکهدا یبرا

در  تاانوم یتو  یتومن  گفتموان . دارنوم  ازیو ن لدگا در تارد نا  دولت تاردنظر  اد، به وساوگفت
و  یاعوم از چواپ   یعموات  یارتبواط  یهوا آنجا رسوانه  ندتربرگاار شاد که تجم یتلت فی هاتکان
 (. Bratton, 1998: 2)« است یکیالکترون

ی آن در رابطوه بوا تحتواادی کوه انتشوار      ردپذتیت ئالو  رسانهترسیم ترزهای بین آزادی 
ی رسانه در ارتبواط بوا آزادی   آزاد، از ح اسیت زدادی بر اردار است، زدرا اگر در تارد دهمیت

، حاوی  اطالعوات تط ق نی وت، چوان  واد آزادی     رسانه یآزاد، مدتردیببح  کنیم،  اطالعات
ی اطالعوات  آزادی هوا تدتحومود ترتبط بوا   اگر سان ار دولتی در تاارد نیهمچنتط ق نی ت. 

 ، بادم تشل  گردد که آدا ادن سان ار قانانی است. ردیصارت گ
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ضوورورت ک وو  تجوواز انتشووار و      عومم است: تشکیل شمه رکنرسانه از دو آزادی صل ا
شوادان ککور اسوت کوه در آگوار گانواگانی       (. 11: 1333، تاومم بابوازاده )رضادی و  تنوع سان ار

تاضوا    تعتممنژاد بوه کاام ناشت   حااق تطباعاتو  باقر انصاریناشت   اق رسانهحاهمچان 
تحواالت تبوانی حاواقی    »است. تااالتی چوان   پردا ته شمهو تا حمودی سان ار  رسانهآزادی 
ت وئالیت  »تعتمومنژاد،  کواام  ناشوت   « یالم  و نیبی و اتنطاه  ت ی، عرصدر  هارسانهآزادی 

نظور  تحمم روشن نیا به ادون تاضوا    ناشت  « لع  تاردی تطباعاتی اصحا  رسانه با تطاتمن
و  رسوانه ادن تحایق از ادن حی  ناآوری دارد که تالش کنم که با بررسی نظام آزادی  .انمداشته

ترز دقیق سان ار، آزادی و ت وئالیت رسوانه    کادآتر ۀتتحم االتداتطالع  تاردی نظام حااقی 
آزادی و سان ار رسوانه، بوه بررسوی آن در نظوام      لیوتح هدتجا، ضمن روندازارا تشل  کنم. 

. پرسش تحایق ادون اسوت کوه تورز     مدپردازیتنظام الگا  عناانبه کادآتر ۀتتحم االتداحااقی 
رسوانه از سوای ددگور     تیت وئال و تحوموددت و   سوا  کدا تنع سان ار از د رسانهدقیق آزادی 
 یآزادرسوانه، بحو     سان وار ه و انواا  آن،  تنظار بررسی تاضا ، به بررسی رسوان کجاست؟ به

ی آن  ااهیم پردا ت. در اداته به وضعیت سان وار رسوانه در حواالت    هاتدتحمودو  اطالعات
 وااهیم پردا وت. در پادوان     کوا دآتر ۀتتحوم  االتداتلت د با بررسی تطبیای در نظام حااقی 

 ه شاد.آشتی داد رسانهبا آزادی  رسانهبح  ح اس ت ئالیت  دشایتتالش 
 

 رسانه و انواع آن 

 Media عنواان بوه ی جمعی دا عماتی، به تعبیر ددگر وسادل ارتباطی است که در زبان انگ ی وی  هارسانه
ی ناشتاری تاننم تطباعوات، کتوا  و   هارسانهبه  تاانیترا  رسانه(. اناا  3: 1311رود )کازناو، تی کاربه

ی هوا رسوانه ی تاننم ت ادادان، سینما، ادنترنت، ماردد یهاانهرسی تاننم راددا، ماریشن یهارسانهتجالت، 
ی هوا  میفو ی تاننم اعالتیه، بروشار، تاب ا اعالنوات، کاتوالا ، پاسوتر، تراکوت، پالکوارد، آرم، لاگوا،       اباار

روابوط   همچوان ی نجوادی دوا گروهوی    هوا رسوانه کاتاه و ب نم، سلنرانی، همادش و تئواتر،    میفتب یغی، 
، دفواتر  هوا ی برگواار  همچانی فرانجادی هارسانهی انتشاراتی، بنیادهای سینمادی، هاشرکت، هایعمات
ی سوازه،  تیچنومت  ی هوا شورکت ی  بری، هاتراستی و پراکنسلنی هابنگاه، هاکارتل، الم لنیبروابط 

 (.  32: 1311کرد )کرد تیانا،  میتا ی اتاهااره یهاشبکهی سینمادی، ها میف
کوه ادون    دشوا یتگفت رسانه به هر نا  وسی   ارتباطی اطالق  تاانیتدر دک تعردد ک ی 

ی تحتاای ودژه،  القیت هنری، جمع یهارسانهوسادل ارتباطی اق ام گاناگانی دارنم. هردک از 
 هوا یورافنو و ددگور   هاتدساو ، هاوبال فنی و تمل تجاری  اد را دارنم. برای تثال، ادنترنت، 

ی هوا رسوانه  عنواان بهی همراه هات فن، ادنترنت و هارسانه. از بین دشایتدر ادن حازه را شاتل 
 .  شانمیت  ددماری و شنیماری ناتیمه رسانددجیتالی و راددا و ت ادادان نیا 
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 تحلیل سانسور رسانه
و غیوره بوه دسوتار     هوا ناتوه ، هوا  میفو ، هاشناتهدنما، هاروزناته، هاکتا سان ار به تعنای بررسی »

، 1311)تعتمومنژاد،  « آنجاستدا فرد صاح  اقتمار پیش از اجازه انتشار، نمادش دا تازدع حکاتت 
، دعنوی  1تعمال به دو شویاۀ سان وار پیشوینی )دوا تحوموددت قب وی(       طاربه(. سان ار 213: 1ج

، از جم ه تحتاای هنری و رسانه، قبل از ادجاد، نموادش دوا انتشوار و سان وار     انیب یآزادسرکا  
. دشوا یتو ( اعموال  wiesand, 2016: 100عنی ج اگیری از افشای آن برای عمام تردم )، د2پ ینی

بوه دو   تاانیتی تتعمدی صارت گرفته است، سان ار را هایبنممیتا در  صاص اناا  سان ار، 
 سان وار تا یم کورد.  « سان ار ددنی»و  1«اجتماعی-سان ار سیاسی»، 3«سان ار ا القی»دست  

ناپ نم دوا   آن راکه عمام تردم  استدا اطالعاتی دک کتا  دا اگر  هامهدارکا  ی سبه تعناا القی 
توذتاتیت   لیو دلبوه ی کادکوان در ب ویاری از کشوارها    نگارهرزه. برای نمانه داننمیت ایآتنیتاه

 یمگیو چیبا تاجه به پ»اجتماعی گفته شمه است: -ا القی تمنا  است. در تعردد سان ار سیاسی
ان وان، اغ و     یجمعو  یآن در زنومگ  یو ناوش اساسو   یاجتمواع  - یاسو یس ت وائل  یو گ تردگ

نا  سان ار در کشار با  ندبا آن در ارتباط است. ا یناعبه اد شادیحازه اعمال ت نددر ا هایایتم
 یاجتمواع -یاسو ی. در سان ار سردیگیصارت ت یو تصالح عمات یت  تیاستناد به اصل حفظ اتن

کنوم،   جواد دحکاتوت تشوکل ا   یاسوت بورا   ناشوته تمکون   کدو  ریتأگ شادیتصار ت نکهدا لیدلبه
 هیو ناشته تک کدانتشار  یبه تبعات عم  شتریو ب پردازنمیت امیپ رییسان ارکننمگان به حذف و تغ

سان وار  »(. نا  رادج ددگری از سان وار، سان وار ددنوی اسوت.     13-11: 1311)  روی، « مدارن
ی و ت ی است و ا تصاص بوه تکاتو  و اددوان دارد. هور     ددنی فراتر از تاال  ا الق و تصالح جمع

پیروان  اد را ت ام به رعادوت   تنجانهتکتبی ددنی تبتنی بر دک رشته تبانی و تامساتی است که 
 (.113: 1312)قمردان فرات کی، « دهمینم، ب که آزادی اهانت به آنجا را به ددگران کنمیتآنجا 

-ی بیان و رسانه بوا تاجیجوات ا القوی و اجتمواعی    ادآزبنابرادن سان ار هر نا  تحموددت 
 تاانمیتو اطالعات، سان ار  انیبی آزادی هاتدتحمودست. با تاجه به هادولتسیاسی از سای 

 قانانی دا غیرقانانی باشم.  
در ادون  هوا   ادسرانه و نابجا برقرار شومه اسوت و دولوت    طاربه سان ار در ب یاری از کشارها

انم. تطال  بادم پویش از انتشوار دوا درسوت پویش از      اتلاک کرده ی راریآور و فراگامتمابیر الازتینه 
تتاقد آن را در صارت تازدع اطالعات نیا انتشار  تااننمیتحتی ، تمیای دولتی عبار کنمتازدع از 

و تطوالبی کووه  برنگواران     دشوا یتتشل   هادولت، از سای شتریپ هاناشتهی ریگججت کننم.

___________________________________________________________________ 
1. Ex-ante censorship 
2. Ex-post 

3. Moral censorship 

4. Political and social censorship 

http://simple.wikipedia.7val.com/wiki/Censorship
http://www.infoplease.com/ce6/society/A0857225.html
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دار ججوت  یاگانوه . نشوردات وارداتوی، بووه   دشوا یپیش از تلابره بررسی ت ،کننمیه ت ارجی تجی
غیور  یومدکوه عاا ینگاران. تؤلفان و روزناتهنمشایتمنا  تی شماریبحتی در تااردی سان ار دا 

 ندو و بوه ا  نمشایتی  اد ا راج صنف یهاسازتانبا اعمال فشار دولتی، از  ،از عاادوم رسمی دارنم
کردن دسترسی به تنوابع   بوا تحمود نیهمچنو. شادیت فرصت انتشار عایومه از آنان گرفته  هیوس
از جردوان آزاد   تاانیت ها، اسناد دا حتی دسترسی به دک کشارتوردم، تکان به دسترسی -ی بر

، کنتورل  ددوم از دادن روا یرا از طردوق  واددار   هوا اقومام دوون  ا هوا دولتی کرد. ریج اگاطالعات 
با اشلاص دوا تؤس وات تعوین، دوا از طردوق سو          آنجا یهانگاران و تماسروزناته یوآتمهارفت

 (.111-111: 1331) برادم،  دهنمیبه ترک کشار انجام ت آنان ، اجبارنتیجه اعتبوار و در
های نازدهم و بی تم برچیمه شوم   دولتی در سمه سان اری، غرب یاروپادر اغ   کشارهای 

سان ار شمدمی  همچنانی استعماری تاننم روسیه و بردتانیا هادولتنازدهم، کلک، در سمۀ تع
ی سان ار را طی سمۀ هادوره ندتریطاالن. شاروی دکی از کردنمیترا بر ت تعمرات  اد اعمال 
رسمی  اتموه دافوت، از سوادر     طاربهدی که قاانین سان ار هادولتبی تم اعمال کرد. حتی در 

بوار ددگور از    انیو ب. برای تثوال، آزادی  مشیتبی به اهماف سان ار، استفاده برای دستیا هااهیش
، قواانین افتورا و اعموال    پراکنانوه نفورت ت وی، سولنان    تیاتنطردق تصاد  قاانین در  صاص 

ودوژه کارکردهوای    طوار بهتجرتان   الف ا الق )تحتادات ت تججن( تحمود شم. قاانین افترا، 
تف یر گ تردۀ ادون قواانین، افتورا     لیدلبهو  دهمیت انجامحاضر  در حال اص اباار سان ار را 

بورای تحوموددت و تعایو  هنرتنومان،      همچنوان کارکردی تشابه سان وار دارد. ادون قواانین    
ی، اعمال  الف ا الق و تاهین به ت که تفجام اتنیت  رودیت کاربهو شجرونمانی  نگارانروزناته

(. بنووابرادن توورز دقیووق آزادی رسووانه و Newth, 2010: 2) کشونم یتووتامسوات را بووه چووالش  
ی تعاالی هاتدتحمود نکهدای که هم آزادی رسانه تضمین شاد و هم به شک ی آن هاتدتحمود

تاابول   روندو ازادلیل تاتضیات زنمگی اجتماعی تحمیل شاد، ب یار اهمیوت دارد.  به هارسانهبر 
 ی حااقی باده است.هانظامی تماتی هاهدغمغبح  آزادی رسانه و تفجام سان ار همیشه از 

 

 اطالعات یآزادو  رسانه یآزاد
ی رسانه نل ت ت ت ام شونا ت تفجوام بنیواددنی تحوت     آزاد نیهمچندرک تفجام سان ار و 

 ی آن است.هاتدتحمودعناان آزادی اطالعات و همچنین تشل  شمن 
 

 اطالعات یآزادمفهوم . 1

عنوواان  تطباعوات بوه   یرونم اناوال  کبیور فران وه، آزاد   حااق بشر و شج  اعالتیو 11در تادۀ 
تاجو    آن تشل  شمه و به یهاتدو تحمود هانهیتعرفوی و زت یان وانی آزاد ندگورانبجواتر
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 ینیوا، کنگوره از وضوع قوانان بورا      کوا دآتر ۀتتحوم  االتدو ا یقوانان اساسو    نل تین اصووالحی 
ی عموات . تجمع (1: 1331)تعتممنژاد،  استه تنوع شوم ،گفتار و تطباعوات یتحوموددت آزاد

را  اطالعاتبه اتفاق آرا، قطعنات  آزادی  1311در نل تین اجالسیه در سال  سازتان ت ل تتحم
ی اطالعات حق بنیاددن بشری اسوت و سونگ بنوای تموام     آزاد: »داردیتتصاد  کرد که تارر 

 «.1را تامس کرده است هاآن سازتان ت لدی است که هایآزاد
تأکیوم   اطالعوات سه ترح ه را پشت سر گذاشوته اسوت  در ترح و  اول بور آزادی      انیب آزادی

  سام ترح   در است، تأکیم شمه انیب  در ترح   دوم به فراهم آوردن شرادط تحاق آزادی شادیت
(، 11: 1312)طباطبوادی،   شواد یتو شومن، تأکیوم    تط عتتحال شمه و بر حق  انیبتفجام آزادی 

و  انیو باست. استمالل شمه که رابط  حق آزادی  اطالعاتزدربنای حق آزادی  انیبآزادی بنابرادن، 
تا عاادم  میکنیتتاجیه کرد که هر وقت از فرد حمادت  تاانیت صارتندبمی اطالعات را آزادحق 

و ددگران نیوا آزادی بومهیم کوه     کننمهانیب اد را آزادانه و به هر طردق ابراز دارد، در واقع بادم به 
(. بوا  21: 1311جا و تنتشر کننوم ) انصواری،   وی، ج تآورجمعطالعات را از هر قبیل که باشم، ا

ی بیوان حاواق ددگوری کوه از عناصور      آزاددر زتینو    حااق بشراعالتی  ججانی  13تصاد  تادۀ 
گرچه تتبادر از تفجام »ی اطالعات است نیا تأدیم شم  با ادن تاضیح که آزادۀ حق بر دهنملیتشک
به دردافت،  انیببر آزادی ی بیان در بادی اتر انتاال اطالعات و افکار است اتا در ادن تاده عالوهدآزا

در اعالتیو  اسوناد    انیو بی بوه آزادی  دوبعوم نیا تصردح شمه و از ادن نگاه  هامهداانتاال اطالعات و 
 (. 131: 1، ج 1313فاطمی،  میس یقار« )نیا پیروی شم حااق بشری الم  نیب

. در تعنوای  انوم کردهرا در دو تعنای تاسع و تضیق تعردد  اطالعاتی آزادی الم  نیبناد اس
که از طردوق   2دشایترا در تجما  شاتل  اطالعاتی بیان و هم آزادی آزادتاسع، ادن حق هم 

در تعنوای تضویق  واد آزادی     3.ابوم دیتو جا، دردافت و انتشار اطالعوات تحاوق   وآزادی ج ت
آزادی »تعردود،   ندتور قیتضو در  1جا و دستیابی به اطالعات است.وق ج ت، شاتل حاطالعات
جا دوا  وضمنی به حق هردک از اشلاص، در دک جاتع  دتاکراتیک، به ج ت طاربه« اطالعات

تنظوار  . بوه دشوا یت، اطالق گرددیتی از اسنادی که تاسط نجادهای دولتی نگجماری برداریکپ
حوق   عناانبه تاانیترا  اطالعاتبجام، تعردد ا یر از آزادی دقت هرچه بیشتر و رفع هر گانه ا
از آزادی  تور قیتضو بنوابرادن حوق دسترسوی بوه اطالعوات       1دسترسی به اطالعات تعردد کورد. 

___________________________________________________________________ 
  .تتحم ت ل سازتان 13قطعنات  شمارۀ  1بنم . 1
حاواق  کوه در کمی ویان    تتحوم  ت ل سازتانو تطباعات  اطالعاتکمیت  فرعی آزادی  1311گاارش  1بلش  .2

 تطرح شم.   بشر
 و سیاسی.   یتمن حااقی الم  نیب ثاقیت 13ی بنیاددن، تادۀ هایآزادو  حااق بشردی حمادت از اروپا انیکناان  11تادۀ  .3
 اسناد دولتی سائم. 2بلش  2قانان اساسی آلمان و پاراگراف  1برای تثال تادۀ  .1

5. See Council of Europe, Consultant Study on Access to Official Information by Ton Beers, Strasbourg 1996, 7. 



 1322...   مسئولیت برابر در آزادیها: رسانه در سانسور

را جائوی از آزادی دسترسوی بوه     اطالعاتالبته بر ی ناد نمگان حااقی آزادی است.  اطالعات
 (. 211: 1311، نه کل آن )انصاری انمدان تهی عماتاطالعات 
 :عناصر زدر باشم یاطالعات زتانی واقعی و تؤگر است که دارا یآزاد

 جای اطالعات وآزادی ج ت. 1

 آزادی دردافت اطالعات . 2

 آزادی انتشار آزاد اطالعات.. 3

را در  اطالعوات بر ی آزادی  که ینحابهآزادی اطالعات ارتباط ناددکی با آزادی بیان دارد، 
 .است رسانهبرای بیان آزادی  ترجاتعتفجاتی  اطالعات، اتا آزادی انمگنجانمهن کدل آزادی بیا

 

  اطالعات یآزادی هاتیمحدود. 2

در دسترسوی بوه اطالعوات عمواتی و دولتوی استثناسوت و        تدتحومود بنابر دوک اصول ک وی،    
شومه و تشول  قوانانی در ااسوت     احصای دولتوی بادوم براسواس قوانان و دالدول      هوا دستگاه
مان برای دسترسی به اطالعات را رد کننم. بنابرادن استثنائات حق دسترسی به اطالعوات  شجرون
 (.211: 1331ی شانم )ودژه و طاهری، نیبشیپدقیق در قانان  طاربهبادم 

دی را بر حق دسترسوی بوه اطالعوات    هاتدتحمودی حااقی ت ی، بمون استثنا، هامتمام نظا
دی، در بوین تمواتی   هوا تدتحومود تنظوار تاجیوه چنوین    ه، بر ی اسوتمالالت بو  انمداشتهتارر 
  ادون  همو حاواقی اسوت.    نظامی حااقی تشترک است، اتا بر ی ددگر تنجا  اص دک هانظام
ی حااقی بر تاضا  حمادت از بر ی عالدق  اص اطالعات شلصی، تجاری دا دولتی بوا  هانظام

 اطالعاتحق آزادی  13تادۀ  2بنم ی در اسیسی و تمنی حااق الم  نیبهم تاافق دارنم. تیثاق 
اسوت.   داشوته تارر  اطالعاتدی را برای آزادی هاتدتحمود 3شنا ته، اتا در بنم  تیبه رسمرا 

شاد و برای حمادت از بر وی اتوار کدول     نیتعقانان  تاج  بهی اطالعات، بادم آزادتحموددت 
ی ضورورت  عموات  والق  ت ی، سالتت دا ا تیاتنعماتی دا  نظمحااق و حیثیت ددگران، حفظ 

ی اطالعات را در حمودی که در تیثاق تعین شمه آزاد. قاانین دا  ی حق دارنم که باشمداشته 
 را گ ترش دهنم.   هاتدتحمودداتن   تااننمینماست، تتعادل دا تحمود کننم، اتا 

شناسوادی   13111 اطالعوات در قانان آزادی  اطالعاتحق بر آزادی  کادآتر ۀتتحم االتدادر 
شمه است. تطابق ادن قانان هر شل  از حق دسترسی به اطالعات نجادهای فومرال بر واردار   

نم که ساابق بادگانی در ااستی را در دسوترس تتااضویان   ای فمرال، ت امهاآژانساست. تماتی 
در استثنای تاورر در ادون قوانان باشوم.      تااردساابق بادگانی جاء دکی از  نکهداقرار دهنم، تگر 

  تحرتانو اطالعات »از:  انمعبارتکه  انمشمهصراحت بیان آزادی اطالعات هشت استثنا بهقانان 

___________________________________________________________________ 
1. Freedom of information act 1966 
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. 3. قااعم و تاررات ترباط به اتار دا  ی کارکنوان،  2 ارجی،  روابطی و ت . اتنیت 1ترباط به 
ی و سووازتاندرون. تکاتبووات 1اسوورار تجوواری و اطالعووات تحرتانوو  بازرگووانی و اقتصووادی،     

. ساابق تاجاد در نجادها و تراکا دولتوی و  1. اطالعات شلصی و پاشکی افراد، 1، یسازتانانیت
 اطالعات یآزادی. قانان شناسنیزت. اطالعات جغرافیادی و 1. ساابق تؤس ات تالی و 1اتنیتی، 
دسترسوی عمواتی بوه اطالعوات در شوکل دوا        نکهداتارد بازنگری قرار گرفته تا  1331در سال 

 «.نمادم ردپذاتکانا فرتت الکترونیکی ر
 

 رسانه یآزادی هاتیمحدود
 نیهمچنو و  الم ول نیحاواق بو  ی رسانه و تنع سان ار، اتا رسانه در نظوام  آزادبا وجاد اهمیت 

جنگوی،   تیوضوع شواتل   هاتدتحمودروست  ادن دی روبههاتدتحمودکشارهای دتاکراتیک با 
دات ت تججن است. در ادون ق ومت بوه    و تحتا پراکنانهنفرتت ی، قاانین افترا، سلنان  تیاتن
 وااهیم   کوا دتتحومه آتر  االتدو ادر تااد وه بوا نظوام حاواقی      هاتدتحمودادن  لیوتح هدتجا

 پردا ت. 
 

 وضعیت جنگی  لیدلبه رسانه یآزادمحدودیت . 1
 الاقا  دقردر برابر تجمدمات  هادولتکادتای اطالعاتی از طردق سان ار، نل تین الده از اقمام 

و تلاصومات   هوا یریدرگه اقتمار  اد، تاننم شارش و قیام است. تطباعات ناش حیاتی در ع ی
ی عماتی اعتمادیب(. برای تماوم Soengas, 2013: 148) نمدارنم و نل تین قربانیان جنگ ه ت

و ب وتن   گاارشوگران دی تاننم سرکا  هادر پی شارش دا تلاصمات، تطباعات از طردق راهکار
قوانان  ( 1311-1311. در طی جنگ نل وت ججوانی )  گردنمیتر ا بار، سان ار دا کنترل انتشا

ی ریکوارگ بوه ی را با ت ، انتشار اطالعات در زتین  اتنیت 1اداالت تتحمۀ آتردکا 1311ی جاساس
 نکوه دا(. بعمها اصالحاتی در ادن قانان صارت گرفت تا Day, 2001: 2اباار سان ار تمنا  کرد )

دی وفوا یبو دی، ناسپاسوی و  دروغگوا شاد و هرگانه زبوان ناشاد وت،    ترگ تردهحازۀ شمال آن 
را شاتل شاد. تماتی کشارهادی که درگیور جنوگ بادنوم،     کادآتر ۀتتحم االتدان بت به دولت 

(. همچنین طی جنگ دوم Newth, 2010: 1را  فه کردنم ) هاروزناتهی نل ت ججانطی جنگ 
ی ارسالی تاسط سربازان را سان وار  هاناتهنگ، ی درگیر در جهادولت(، 1333-1311ججانی )

گرفتوه شواد، از    کوار بهداشت که تاسط دشمن  را نداو هر گانه اطالعاتی که قاب یت  کردنمیت
 آنجوا قاب یوت   لیو دلبوه . حتی نمادهای سنتی تاننم در آغاش گرفتن و... مشیتتتن ناته حذف 

 (. Day, 2001: 2برای ارسال کم به دشمن حذف شم )
___________________________________________________________________ 

1. Espionage Act of 1917 
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در وضعیت جنگ دا حتی نواآراتی تومنی اعوالم وضوعیت اضوطراری کننوم.        تااننمیت هاولتد
، هوا یآزادکوه دکوی از ادون     دشوا یتو  ی عماتی تنجرهایآزادوضعیت اضطراری به تحمود شمن 

، سان وار اسوت.   زتان جنوگ دسترسی به اطالعات است. اباار تحموددت دسترسی به اطالعات در 
با تاجه »ری سان ار دولتی رسانه در زتان جنگ، استمالل شمه است در  صاص تشروعیت برقرا

تع یق حاواق و   روندازای ضروری استثناست هاتدتحموداصل بر آزادی است و برقراری  نکهدابه 
ی کشوارها  اساسو قاانین  حااق بشرترباط به  تعاهمات عامی در ک زدر عناان دک شرط  هایآزاد

)از  ادشومه ی دهوا یآزادبر ی از حاواق و   تااننمیت هادولتن شرط، ی شمه است. برابر ادنیبشیپ
جم ه حق دسترسی به اطالعات( در تعاهمات را تع ق نمادنم، البتوه تع یوق ادون حاواق ت وت ام      
رعادت بر ی شرادط شک ی و تاهای است که دکی از ادن شرادط آن اسوت کوه تع یوق در شورادط     

 (.  13: 1331)عباسی، « قتی داشته باشمب یار استثنادی اعمال شاد و جنب  تا
بوه   یاعالقوه  1313 سوال  توا  کوا دفمرال آتر ااندد قرن، دو از بیش طاالنی سابا  وجاد با»

کوه   13111ی آشوابگر و قانان 1311ی جاساسقانان  نکهدانماشت تا  بیان ورود به بح  آزادی
تحمیول کورده بواد.     هاانهرسدی را بر هاتدتحمود زتان جنگاصالحیه بر قانان نل ت باد، در 

را ارائوه   کوا دآتر ۀتتحوم  االتدای اساسدداان در ادن زتان تف یر اولیه از اصالحی  نل ت قانان 
 و 2شونک  چوارلا  (. دعاای تجم در ادن زتینه، تأدیم حکم تحکاتیتZoller, 2008: 885« )کرد

 1313در سوال   الفومر  یعوال  ااندو داز سای  1311 جاساسی قانان ناض لیدلبه 3بائر الیاابت
 ردو زرا به سورپیچی از  ومتت    فهیوا نظامدی تشماالن هاهیاعالتطردق تازدع  است. ادن دو از

(. Schenck v.United State, 1919: para 6بادنوم )   اانومه  فورا ججوانی   جنوگ اول طی  پرچم
ادون   آنجوا ، بادنم. استمالل 1کادآتر ۀتتحم االتداشنک و بائر عضا و رهبران حا  ساسیالی ت 

ی اساسو باد که سربازی در حایات ناعی بردگی اجباری و تغادر بوا اصوالحی  سویادهم قوانان     
 ست. کادآتر ۀتتحم االتدا

زتوان  ی بیوان در  آزاددر تحموددت در ادن پرونمه تشل  شم که کنگره ا تیارات وسیعی 
 1را ارائه کرد. الیار ونومل هوالما   1« طر تحرز و فع ی»دارد و تعیار  زتان ص حبه ن بت  جنگ

ی بیوان را  آزادی در ادن پرونومه اسوتمالل تعوروف  واد در  صواص      عال ااندددکی از اعضای 
نیوا حواتی فوردی کوه بوه       انیبتاازدن پاسماری از آزادی  ندتررانهیسلتگ»بیان کرد:  گانهندا

 :Zoller, 2008« )است، نلااهم بواد  شمهدرو  در جمعی فرداد آتش برآورد و تاج  اضطرا  

در شرادط عادی و در ب یاری از تاارد تحوت   هاهیاعالت(. قاضی ه ما، استمالل کرد که ادن 885

___________________________________________________________________ 
1. Sedition Act of 1918 

2. Charles Schenck 

3. Elizabeth Baer 
4. Communist Party USA (CPUSA) 

5. Clear and present danger 

6. Justice Oliver Wendell Holmes Jr. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schenck_v._United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Sedition_Act_of_1918
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_USA
https://en.wikipedia.org/wiki/Clear_and_present_danger
https://mtsu.edu/first-amendment/article/1337/oliver-wendell-holmes-jr
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یم کرد که تاهیت ، اتا تأکردیگیت قرار انیبی آتردکا در  صاص آزادی اساسی قانان هاتدحما
 پرسش اساسی در»اعالتیه به اوضا  و احاالی ب تگی دارد که در آن تازدع شمه است. بنابرادن 

 تاهیتی آنچنان ، دارایشانمیت استفاده شرادطی چنین ک ماتی که در آدا که است ادن تارد هر
 کوه  شواد  اساسوی  یهوا  یآسو  ادجواد  باع  که آوردهوجاد به را فع ی و تحرز  طر که ه تنم
 را  طوری  هوا هیاعالتتحتاای ادن  که باد تعتام هالما .«کنم یریآنجا ج اگ از دارد حق کنگره

تحول  ومتت    کورده دوا    متت اتتنا  از تردان شادیت سب  که کنمیت ادجاد جنگ زتان در
 .  ترک کننم اد را 

دک نظام  عناانبه کادآتر ۀتتحم االتدانظام حااقی  نیهمچنبا بررسی استمالالت تذکار و 
اسوت و   شومه پذدرفته  کاتالًدر شرادط جنگی و اضطراری  رسانهشک تحموددت آزادی بی ،الگا

که در نظام طارهمانی اطالعات نمارد. اتا آزادو  انیبی آزادی الم  نیبتغادرتی با استانماردهای 
 طرهوادی   حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا ددمه شمه، بادم تعیاری تشل  )نه ک ی( در  صواص 

رسانه   فه کردن، در قاانین ارائه شاد. بنابرادن کنمیتدر شرادط جنگی ادجاد  رسانهکه آزادی 
شاد و تغادر رسانه تح ا  تی سان اربه بجان  شرادط جنگی بمون ارائ  تعیاری تشل  ناعی 

از سوای   که«  طر تحرز و فع ی»است. برای تثال، در نظام حااقی آتردکا قاعمۀ  انیببا آزادی 
بادوم   نیهمچنو در زتان جنگ ارائوه شوم.    رسانه یآزاداستثنادی بر  عناانبه فمرال یعال ااندد

تاجو    نیهمچنو جنگوی   تیوضوع اصل بر آزادی و تحموددت به شکل تضویق تف ویر شواد.    
ی آزادی رسانه به شکل گ ترده تف یر شاد. بنابرادن تشابه وضوعیت  هاتدتحمودکه  دشاینم

 بادم به شکل تضیق تف یر شاد. هاتدتحمودعیت جنگی نیا غیرجنگی، در وض
 

 ی مل تیامن لیدلبه رسانه یآزادمحدودیت . 2
در جاتعوه و دولوت در عرصو      هوا ان وان  توک توک اتنیت، نیاز بنیاددن و همف اولیه و اساسی »
ی کوه تبنوای تأسویس آن تح وا      دولوت ت و  وایفه و ت ئالیت  ندترتجمی است و الم  نیب
و  هاگروهبرقراری اتنیت برای شجرونمان است که تمکن است در دا ل از سای افراد و  شادیت

ی ددگر ناض شاد. در تاابل برقوراری اتنیوت، توردم، حوق     هاگروهدر  ارج از سای کشارها و 
اجتمواعی  واد    ی وفورد ت ی تحال کورده و بلشوی از آزادی    دولترا به  تشرو اعمال قمرت 

تط وق   رسوانه (. بنوابرادن بادوم پوذدرفت کوه آزادی     111: 1311، فاماناد)د« کننمیت نظرصرف
تیثواق   13توادۀ   3در بنوم   روندو ازای رسانه را تحمود سازد. آزاد تاانمیتی ت نی ت و اتنیت 

از . »اسوت ککر شومه   انیب یآزاددکی از استثنائات  عناانبهی ت ی، اتنیت اسیو سی حااق تمن
ججی است و در تعنای  واد دچوار تنوا  و پیچیومگی ب ویار      که اتنیت دک تفجام چنمو آنجا

ۀ رسانه باشم. بنابرادن بادم گ تردبرای سان ار  هادولتدستاودا تناسبی از سای  تاانمیتاست، 
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ۀ رسوانه نگوردد.   گ وترد ی تعردد و تشل  گردد، که تنجر به تحوموددت  اگانهبهی ت اتنیت 
قانانی اسوت کوه    تاج  بهی ت است تعردد اتنیت ارائه شمه  حااق بشرراهکاری که در اسناد 

اصول بور    نکوه دابادم استمالل کرد با تاجه به  نیهمچن. گرددیتدر دک رونم دتاکراتیک وضع 
ی تف ویر کورد کوه بوه اصول      اگانوه بهرا بادم  استثناآزادی و تحموددت آن استثناست، بنابرادن 

 (.  21: 1311، نژاددیرضا« )ی نرسانماصمتهآزادی 
ی آزادی هوا تدتحومود دکوی از   عنواان بهت ی  تیاتن، کادآتر ۀتتحم االتدادر نظام حااقی 

به ح اسیت تاضوا    با تاجهآتردکا  فمرال یعال ااندد. در ادن  صاص شمه استتعین  رسانه
 تعیارهای تلت فی را ارائه داده است. 

ی تحومودتر از تعیوار   فومرال  اانددبیشتر قضات  ،(1321) نیادارک ع یه پرونمۀ گیت او در
قوانان  » تاجو   بوه استفاده کردنم تا احکام تحکاتیت را کوه   1«تعیار گرادش بم»تحت عناان 

بواد،   شومه تازدع تانیف ت ساسیالی وتی صوادر    لیدلبه 2«1312 کیفری نیادارک ترجو  هرج
 اصول  کوا دآتر ۀتتحوم  االتدو ادر حاواق   .(Gitlow v. New York, 1925, para: 9)تأدیم کننم 

 کوه ی شورط بهرا تحمود کنم،  انیبآزادی  دهمیتتعیاری است که به دولت اجازه « گرادش بم»
ی باشم که انحصاراً تتمادل به تحردک و دوا ادجواد فعالیوت غیرقوانانی     اگانهبهشکل ابراز عایمه 

 (.see: stone, 2002: 45-50باشم )
در سوال   کادآتر ۀتتحم االتدادر دعاای دنیس ع یه  3«احتمالی و جمی  طر قاعمۀ»تعیار 

تااب ه با تجمدمات کمانی تی وضوع شوم. تطوابق بوا ادون       تنظاربهادجاد شم. ادن قاعمه  1311
 االتداجمی و احتمالی هنگام ابراز آن برای عمام تردم  پیام  اصی به  طر کهیدرصارتقاعمه 

ی تومنی  هوا یآزادتنجر شواد، سان وار قب وی آن پیوام از تواارد ناوض تشورو          کادتتحمه آتر
 ندو اادن است که در زتینو    کادفمرال آتر یعال ااندد. بنابرادن دکی از واادد دشایتتح ا  
تک ید به اگبوات تاجیوه اعموال چنوین     »ۀ کافی انماز بهی کنم که آدا دولت ریگمیتصمتاضا  

 (.Dennis v. United States, 1951, para: 2)را رعادت کرده است « تحموددتی

در  انیو بدکی ددگر از دعاوی تجم در زتین  آزادی  کادآترۀ تتحمداتیس ع یه اداالت  دعاای
حوا    پوادین  ردۀ در ت ئال تاام صادر شم. دازده 1311ست که در سال کادآتر ۀتتحم االتدا

حوا    در عضوادت  بوه  1اسومیت  قانان تعروف به ناض لیدلبه کادآتر ۀتتحم االتدا  تیکمان
 هر اقماتی بورای نوابادی   سازتانمهی دا حمادت ،تیقانان اسم .شمنم متتج کالیفرنیا  تیکمان

 کورد.  اعوالم ، غیرقوانانی و تمنوا    زور بوه  تاسول در آتردکوا را بوا    دولت ادوالتی  هر سرنگانی دا
 سیاسوی  یهاتیفعال درگیر  تیحا  کمان که کردنم ادعافمرال  یعال ااندددر   ااهانفرجام

___________________________________________________________________ 
1. Bad tendency test 
2. New York Criminal anarchy Act 1902  
3. The grave and probable danger rule 

4. The Alien Registration Act of 1940 or The Smith Act 

https://mtsu.edu/first-amendment/article/893/bad-tendency-test
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 دولوت  سورنگانی  برای فعال یهاتالش شاتل بادم تیاسمقانان  ناض هر گانه و است تنفعالنه
تط ق از هور   طاربهی قانان اساسی  نل ت اصالحبر ادن عایمه باد که  فمرال یعال اانددباشم. 

 طری تحرز و فع وی را ادجواد     نکهدا، تگر کنمیتشکل ابراز عایمه راددکال و ارتجاعی حمادت 
 (.Yates v. United States, 1957, para: 2 کنم )

 ااندو د، از تصمیمات برج وت   کادآتر ۀتتحم االتدا، ع یه دولت مادتا ارکدایندعاای روزنات  
ست. ادن دعاا ترباط به افشوای  کادآتر یقانان اساسدر زتین  اصالحی  نل ت  کادفمرال آتر یعال

« پنتواگان  اسوناد »نواان  عبه که اسناد ادن است. در مادتا ارکدایناسناد پنتاگان از سای روزنات  
 نظاتی و سیاسی تشارکت تارد در دفا  وزارت تلفی کاتالً تحایق دک جائیات ،شادیت شنا ته

کوه دولوت    دادیتنشان  پنتاگان اسناد .است شمه ارائه 1311 تا 1311 از ودتنام در تتحمه االتدا
انی ب ویار بیشوتری از   باد که جنگ ودتنام سب  ت فوات جو   داشتهادن کشار از ادن تاضا  اطال  

ی هوا دولوت کوه   دادیتو ادن اسناد نشوان   نیهمچنی کرده باد، شمه باد. رساناطال آنچه به تردم 
 تیواان  توارد  در را توردم  جان وان یبو  لینومون  و یکنوم افجان آدانجاور، یدتددوا تروتن، هری

تنتشرشومه   تطال  که اادع ادن با دولت .بادنم کرده گمراه ودتنام در جنگ تتحمه االتدا درگیری
بیشوتر ادون تطالو  در     انتشوار  توانع  دادگواه  حکوم  صومور  بوا  اسوت،  یت و  تیو اتن برای تجمدمی
 انتشوار  از ج واگیری  درصومد تتحمه اداالت  دولت بعم، هفته چنم. شم مادتا ارکداین یهاروزناته
 تاافاوت  بوا  ژوئن، 31 در کرد.رد  را در ااست ادنبار  نددادگاه ا اتا باد،پ ت واشنگتن در تااالت
 تطالو   انتشوار  بورای  را مادتوا  ارکداین  روزنات حقفمرال  یعال ااندد تلالد، سه و قاضی شش

 دو تصومیمات  بوا  دادگواه  تأدیم کرد. در ادن رأی که دداان با اکثردت صادر کرد، ااجار داشوت کوه  
ی رأاست. ددواان در   ج اگیری از انتشار تاافق دستار برای دولت در ااست رد برای بموی دادگاه

ی سابق، چنمدن ت ئ   حاواقی را تطورح کورد  نل وت     هاهدروصادرۀ  اد، نل ت با تراجعه به 
، با ادون فورا اساسوی    دشایتکه در دادگاه تطرح  انیب یآزادهر سی تم پیشینی سان ار  نکهدا

تالش دولت  ی است. با ادن همف که وجاد تضاد کاتی بینقانان اساسبادم رسیمگی شاد که تغادر 
 استمالل شمه کوه  ی سپسرأ ادن ی تشل  شاد. درقانان اساسبرای سان ار و اصالحی  نل ت 

 «.  دارد دوش بر تحموددتی چنین اعمال تاجیه اگبات در سنگینی بار بنابرادن دولت»
ت ی اتری پذدرفته است، زدورا بومون اتنیوت، آزادی از     تیاتنحفظ  لیدلبهشک سان ار بی
عبارت ددگر، اتنیت ب تر ضروری برای تحاق . بهدشایتی ادجاد نااتنو  وترجهرجو رود بین تی

را  رسوانه  یآزادی برای دولت باشم کوه بتاانوم   ابجانهی نبادم ت آزادی است. با ادن حال، اتنیت 
ی در قواانین تشول  شواد و    ت گ ترده تحمود سازد. بنابرادن اوالً بادم تصاددق اتنیت  طاربه

. برای تثوال، افشوای   باشماابط تعین )نه عام( برای تعیین تصاددق در عمل وجاد داشته گانیاً ض
ت وی، جاساسوی و تحردوک     تیاتناسرار و اسناد دولتی و نظاتی، تحردک به ارتکا  جرم، ع یه 

، بادوم  حوال  ندو ا. با دشایتی تح ا  ت تردم به جنگ و آشا  از تصاددق تجمدم ع یه اتنیت 
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دسوتاودای بورای    تواان یتو از ادن تفاهیم چنان گ ترده اسوت کوه  واد     در نظر داشت بعضی
دقیوق تاسوط    طوار بوه  هاتدتحمودادن است که اوالً، ادن  حلراهباشم.  رسانهسان ار و  فاان 

، تشل  شاد  گانیاً، همیشه بادم فورا  رسمیتقانانی که در دک فرادنم دتاکراتیک به تصاد  
بر ادن باشم که سان ار تغادر با قاانین و تاررات است و اگبات  الف آن بر عجمۀ دولوت اسوت    

م تاانیتادن نجاد  رسمیت نظربهی برای داور در ادن  صاص وجاد داشته باشم. طرفیبگالثاً نجاد 
 ان( باشم.قضادی )برای تثال آتبادزتدک نجاد قضادی دا شبه

 

 قوانین افترا
حاواق  ی اتنطاوه ی و نه در اسناد اسیو سی حااق تمنکه نه در تیثاق  دهمیتنشان  هایبررس
در  انیو ب، اسمی از افترا و تمناعیت آن نیاتمه و شادم بتواان گفوت اعالتیوه اصوال آزادی     بشر

 (.12: 1331به افترا اشاره کرده است )سادتنمی و ت تایمی قمی،  صراحتبهآفرداا 
 یآزادی تشرو  هاتدتحموددکی از  عناانبهعمم ا تالف در تارد تمناعیت افترا  رغمیع 

نشوان   هوا یبررس. از سای ددگر، شادیت مهدد، در تارد تعردد و گ ترۀ آن ا تالف زدادی انیب
که در ب یاری از کشارها، قاانین افترا چنان گ ترده و در سوطح وسویع توارد اسوتناد      دهمیت
تلور  دتاکراسوی    جوه ینت درو  رونوم یتو  شماربهکه تانعی جمی بر بح  آزادی  ردیگیترار ق

(. در قواانین  12: 1331به نال از: سادتنمی و ت تایمی قموی،   ، ,Simons, 2006: 118است )
افترا )بوه شوکل کتبوی و شوفاهی(      1.شمه استکشارهای تلت د تعاردد تتفاوتی از افترا ارائه 

 Ann) زنمیت صمتهعممی که به حیثیت دک شل   به شکلبراز بیانی اشتباه عبارت است از ا

Ruane: 2014: 21 تمناعیت  سا کی تبیین شاد که از داگانهبه(. افترا در قاانین کشارها بادم
تحوموددتی بور    عناانبهی رسانه نشاد و از سای ددگر، نپذدرفتن آن آزادآن تاج  تحموددت 

 حیثیت ددگران آسی  نرسانم.  ی رسانه  به حااق وآزاد
قاانین ادالتی تفتوری را   تاج  به تاانمیتتلاط  افترا  کادآتر ۀتتحم االتدادر نظام حااقی 
کنم. بادم دان ت که در بر ی تاارد قاانین ادالتی نواعی تصوانیت    تیثیح ۀاعادتعای  و تااضای 

 ی شمه است:نیبشیپت از افترا . در تاارد کدل تصانیدارنمیتدر ارتباط با افترا را تارر 
 طی دادرسی قضادی  .1

   دولتی رتبیعالاز سای تااتات . 2

 از سای نمادنمگان کنگره در طی تباح  قانانگذاری . 3

 ی سیاسی  وهایسلنراندا  هابرناتهطی پلش . 1

 (. Murray, 2019: 1بین زوجین ). 1
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است  بنابرادن  انیباعی تحموددت آزادی ن ایافتراآتالاام به پردا ت   ارت برای ااجارات 
 ااندو د، حوال  ندو اۀ آتردکاست. با تتحمی اداالت اساسافترا، استثنادی بر اصالحی  نل ت قانان 

ی در برابر جرم افتورا بوه ن وبت    تااتات دولتی کمتری در زتین  هاتدحماآتردکا،  فمرال یعال
ی برج وته  هاتیشلصی و ات دولتتااتاست که  تعتامسادر اشلاص تارر داشته است. دداان 

 چیهو یبو  نکهدا، تطالب    ارت کننم، تگر استوارد شمه  آنجاسب  افترادی که به به تااننمینم
آن  نکوه دابوا آگواهی از    نکوه دادعنی ، 1«قصم اضرار»ترددمی گابت کنم، که ااجارات افتراآتیا با 

آن ااجارات  الف واقوع بواده دوا نوه،      از ادنکه 2«پروایبغف ت »است، دا با   الف واقعااجارات 
 ,New York Times v. Sullivan; Curtis Publishing Co. v. Butts, 1967بیوان شومه باشوم )   

para: 5 .)ی را به جرم افترا ارسانهی که  صاصتعتام است شل   نیهمچن فمرال یعال ااندد
کنوم کوه تاصویر رسوانه را     تطالب    وارت   تاانمیت، تنجا در صارتی دهمیتتحت تعای  قرار 

 آن، الزم نی ت ساءنیت واقعی را اگبات کنم )تگر قاانین ادالوت ترباطوه   حال ندا بااگبات کنم، 
حال، اگر افترا به نگرانی عماتی تنجر شاد، در ادون توارد حتوی اشولاص      ندارا الزم بمانم(. با 

 ارات تالی واقعوی( دوا   تنظار تطالب    ارت تفروا )نه   صاصی بادم ساءنیت واقعی را به
 (.Gertz v. Robert Welch, Inc, 1974: 2اگبات کننم ) 3  ارت تنبیجی

حوق بور    تواان ینمی رسانه دارد. از سای ددگر آزادقاانین افترا تأگیرات تلربی بر  مدتردیب
از نظر نگارنومه ادون    حلراه. گرفتحمادت در برابر تعرا به حیثیت و آبروی اشلاص را ناددمه 

تط وق نی وت و از    رسوانه از ادن دو حق نبادم تط ق باشوم. از سوادی آزادی    کمامچیهت که اس
سای ددگر، حق بر آبرو و حیثیت، تضمینی برای حمادوت کاتول از اشولاص در برابور هور نوا        

ی بورای تحاوق افتورا از سوای     تور رانهیگسلتانتاادی نی ت. بنابرادن بادم تعیارهای تتفاوت و 
ارائه شاد. از سای ددگر، بجتر است از افترا از طردوق رسوانه    هاتیوضعبا سادر  رسانه در تااد ه

 شاد. جاددای برای رسانه در ادن  صاص تمن تیت ئالدی شاد و ناعی فرزادیک
 

 پراکنانهنفرتسخنان 
. تنظوار از سوولنان  شواد یرسوانه ت اوی تو    آزادی یهوا تداز تحومود  1پراکنانوه سولنان نفورت  

 یهوا یژگو دو لیو دلدا تحایر دک فرد دا دک گروه به ایآتل ارتباطات  صاتتپراکنانه شاتنفرت
 گروهی تاننوم نوژاد، رنوگ، تنشوأ ت وی، جن ویت، نواتاانی، توذه  دوا گورادش جن وی اسوت            

(nockleby, 2000: 1277 .) ت وت ام حمادوت قوانانی از حتوی سولنان       انیبآدا تعجم به آزادی

___________________________________________________________________ 
1. Actual malice 
2. Reckless disregard 

3. Punitive damages 

4. Hate speech 
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. دهنوم یتو انی با قاطعیت به ادن پرسش پاسخ تنفی است؟ جااتع دتاکراتیک کن پراکنانهنفرت
 تح وا   جورم،  تذهبی دا ینژادنفرت  ادجاد برای تثال بردتانیا کشاری است که در قاانین آن

 ،تتفواوت اسوت  قاانین کشارها در ادون  صواص    اتجائی کهیدرحال(. Brown, 2016) شادیت
 فران ه، دانمارک، استرالیا، جم ه از از ادن نا  در کشارهادی با دتاکراسی پیشرفته، قانانگذاری

، حوال  ندو ا بوا (. Waldron, 2012: 8دارد ) وجواد  نیازد نم و سائم ی،جناب یاادآفر هنم، آلمان،
. استی بیان لغا شمه آزادتغادرت با حق  لیدلبه کادآتر ۀتتحم االتداچنین قاانینی آشکارا در 

قیم و شرطی ااجار کرده قاانینی که تبعویض را   چیهیب کادآتر ۀتتحم االتدا فمرال یعال ااندد
ی سیاسوی  هامگاهددکه بیان بر ی  یآن دسته از قاانین ژهدوبه، کننمیت اعمالبر تبنای ددمگاه 

 ,Stoneی ادون کشوار اسوت )   قانان اساسو اصالحی  نل ت  ، تغادرکننمیتدا ا القی را تمنا  

کوه ادون اتکوان وجواد دارد کوه       دشوا یت(. ادن استمالل حتی در تااردی نیا اعمال 45 :1994
 ی شاد. جمعدستهسب  ادجاد  شانت  پراکنانهنفرتسلنان 

دون  دعاا در ادن  صواص اسوت. در ا   ندترتجم، 1313پرونمۀ برانمنبار  ع یه ادالت اوهادا 
اعموال  »از تعیوار ددگوری تحوت عنواان     «  طر تحرز و فع وی »ی جابهی فمرال عال ااندددعاا 

استفاده کرد. در ادن دعواا ددواان    پراکنانهنفرتبرای تشلی  سلنان  1«الاقا  دقرغیرقانانی 
، از رهبوران تح وی تشوکیل    برانمنبار  کالرنسآتردکا با باطل  اانمن تحکاتیت  فمرالی عال

 عنواان بوه را «  طور تحورز و فع وی   »، از سای دادگاه ادالتی اوهادا، 2کالن کاک اسستی نژادپر
. در ادن پرونمه در پی گواارش تصوادری از دوک    کنمیتتعیاری برای تفجیم جرم، تبجم ق مماد 
ترتی  داده شمه باد، دادگاه ادالتی اوهوادا،   کالن کاک اسشبک  تح ی از تظاهراتی که از سای 

انمنبار  را به اتجام تشوادق صوردح بوه  شوانت ع یوه سویاهان و دجاددوان، تجورم         کالرنس بر
دی آتردکوا، بور پادو  ادون اسوتمالل کوه تگور در        قضاترجع  ندتریعال، حال نداشنا ته باد. با 

را تحتمول   الاقوا   دو قرتشل  بروز اعمال غیرقوانانی   طاربهی قانانیبتااقعی که تشادق به 
حکوم تجرتیوت رهبور ادوالتی      ابطوال ، بوه  «مانعت از بیان تجواز نی وت  تنع کیفر و دا ت»کنم، 

 (.Brandenburg v. Ohio, 1969, para: 1) دهمیتی رأ کالن کاک اس
ی ددگر را تتأگر هاگروهی قاتی، تذهبی، جن ی، تجاجران و هاتیاق ، پراکنانهنفرتسلنان 

ی آزاداضا  حل شاد و از سای ددگور  ی اتلاک شاد که ادن تح راه، بنابرادن الزم است سازدیت
بیان و اطالعات نیا تضمین شاد. با تاجه به ادنکه رسانه در حال حاضر ناش تجموی در انتشوار   

است. پیشین  سویاه   شمنیدارد، بنابرادن سان ار رسانه به ادن دلیل تاجیه پراکنانهنفرتسلنان 
___________________________________________________________________ 

1. Imminent lawless action 
2. Ku Klux Klan(kkk) 

، یدا  و  سابق نیروهای کنفمراسیان در جنگدر ادالت تن ی تاسط بر ی نظاتیان 1111ن بار در یادن گروه نل ت
ی  وا یک ستان و در ضمدت با سویاهان، دجاددوان،   پابرتری نژادی سفیم  گذاری شم. ترام ادن تشکل بر پادادهپ

 .  است ، شکل گرفتهیکارگریهاهداتحادو  کیکاتال

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-051517-012343
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یمگی سادر تاارد تحوموددت رسوانه   از پیچ پراکنانهنفرتتشلی  سلنان  نکهدای و پراکننفرت
از  رسوانه احتمال ساءاستفاده از ادن شکل تحوموددت آزادی   ندکمتربر اردار نی ت، بنابرادن 

تالش کرده است حتوی   کادآتر ۀتتحم االتدای حااقوجاد دارد. با ادن حال نظام  هادولتسای 
ی توارد  هوا گوروه عم وی ع یوه   را تحمود سازد که به اقمام  رسانهدر ادن تارد نیا زتانی آزادی 

 همف تنجر شاد.
 

 مستهجنقوانین محتویات 

ی تنظیم و سان ار سلنان دا سادر اشکال ت وتججن ددگور   تعنابه  1ت تججن اتدتحتاقاانین 
اصطالح تحتادات ت تججن در اغ   تاارد در تعنای حااقی  واد بورای تاصوید نوا      »است. 

بوا ا القیوات    نیهمچنو . اتوا  گوردد یتو اطوالق   عایمه به شکل حرف، تصادر، عمل و غیره انیب
ارتبواط دارد. تحتادوات    هاتیتمناعزتانی و سادر  تاطعدا  جن ی در دک فرهنگ دا دک کشار

ی ت فنوی  هوا امیپ، اندعر رق شاتل  تاانمیت نیهمچن، اتا دشایتت تججن شاتل پارناگرافی 
بوه  ی نگوار هورزه فضای اجتمواعی  ی جن ی و غیره باشم. در عصر ادنترنت و ریگججتتجاری با 

بوا دتاکراسوی    ارتبواط یبی نگارهرزه(. Sanjoy, 2020: 1« )است افتهی تاسعه دریچشمگ شکل
. ردیو گیتو صوارت   هوا شهدانمدی است که از آزادی تبادل هاتدحمافاقم  روندازاو  شادیتت ای 

قواانین بر وی کشوارها     در همچناندر حال حاضر  شمه وجرم ت ای  هاقرنی نگارهرزه روندازا
 . استی شمه انگارجرم

ۀ تتحوم تنظار تحموددت دسترسی به تحتادات ت تججن برای کادکوان، کنگورۀ ادواالت    به
، کوه ارسوال تحتواای ناتناسو  و     کورد   دتصا 13312را در سال  قانان عفت ارتباطات کادآتر

دارنوم،   رادسترسوی بوه آن   اتکوان   بالااه طاربهدی را که کادکان هاتدساو روی  ایآت شانت
 ,Day) شومنم یتحکوام تو   موه دهواار دالر جر  211سال حبس و  کد به تتل فانتمنا  کرد. 

آتردکا ادون قوانان را تغوادر اصوالحی  نل وت قوانان        فمرال یعال ااندد حال ندا با(. 1 :2001
دی کاراتوم،  رهوا افاانورم ابطال کرد، با ادن استمالل که والمدن کادکوان بوه    آن راو  اعالمی اساس

ی ت تججن به شوکل تعاوالی دسترسوی دارنوم، بنوابرادن ادون       هاتدساو ججت ت مودسازی 
تناس  دسترسی کادکان به ادن تحتادات را تحمود سوازنم.   افاارنرماتکان را دارنم که با نص  

تنظوار حمادوت از کادکوان در برابور     ی را بوه احوه دالبوار ددگور    کوا دآتر ۀتتحوم  االتدو اکنگرۀ 
در سوال   3ی ناتناس  پیشنجاد داد  در نتیجه، قوانان حمادوت از ادنترنوت کادکوان    هاتدسا و

ی عمواتی را کوه اتکوان دسترسوی بوه      هاکتابلانهرسیم. ادن قانان تمارس و   دبه تصا 2111

___________________________________________________________________ 
1. Obscenity laws 

2. Communications Decency Act 

3. The Children’s Internet Protection Act (CIPA) 
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دی را نص  کننم که تحتادوات  هابرناته، ت ام کرده است کنمیتادنترنت را برای کادکان فراهم 
  (.Day, 2001: 1تناس  را فی تر کننم )ت تججن و نا

تنظار اجرای قانان حمادت از ادنترنت کادکوان در  ارتباطات، قااعمی را به فمرالکمی یان 
(. تطابق با ادون  FCC, 2015ی شم )روزرسانبه 2111وضع کرد   ادن قااعم در سال  2111سال 

دی دارد کوه در آن  هوا ناتوه یگااه و تومارس، ارتبواط ناددکوی بوا     هاکتابلانهقااعم، تأتین تالی 
است. ادن  شمهو تمارس با تافایت اجرا  هاکتابلانهی اجباری سالتت ادنترنت تاسط هااستیس

تا  شادیتست که تاسط کادکان استفاده هاانهدرای رو ی حفااتیهابرناتهسیاست شاتل نص  
ی کادکان، دا تصاودری نگارهرزهدسترسی از طردق ادنترنت به تصاودر ت تججن دا تصاودر  نکهدا

شاد، ت مود دا فی تر شاد. اصالحات قانانی در  صاص بلشی از یتکه برای کادکان تضر ت ای 
قانان حمادوت از کادکوان در   » ، تحت عناان 1331تتحمۀ آتردکا  االتدفمرال ا ارتباطاتقانان 
رسی کوه تشومال قوانان    شم. طبق ادن قانان، تما االجراالزم 2111، از سال 1«کمدو تیبقرن 

ی الزم را به کادکان در  صاص رفتارهای تناس  در هاآتازشحمادت از ادنترنت ه تنم، بادم 
گوا و  وی گفوت هوا اتواق ی، در اجتمواع  یهاشبکهفضای ادنترنت، از جم ه تعاتل با سادر افراد در 

ننم. درحال حاضر و اکدت کادکان در فضای سادبری، ارائه ک آزارچگانگی واکنش ن بت به تاارد 
، کوه شواتل نظوارت بور     استرا الااتی کرده  ناتهیگااهقانان حمادت از ادنترنت کادکان دو نا  

ی ادنترنت کادکان و همچنین افاادش آگاهی کادکان از طردق آتازش آنجا در زتینو   هاتیفعال
 (.FCC, 2015: 23رفتارهای تناس  در فضای سادبری است )

کوه   شواد یتو ی شک ی از ابراز عایمه و بیان ت اوی  نگارهرزهن و تحتادات ت تجج مدتردیب
حوال، قواانین ع یوه     ندو ااسوت. بوا    ردپوذ هیتاجفاقم ارزش اجتماعی است، بنابرادن سان ار آن 

 انیو بی ع یوه آزادی  اگ وترده ی بادم تاادای اجتماعی داشته باشم و هماتوان تجمدوم   نگارهرزه
 بوا . شواد یتو ی هر جاتعه تشل  اجتماعی شرادط تبناادجاد نکنم. تحتادات ت تججن نیا بر 

وایفو  سان وار در ادون توارد را نوه بوه        فومرال  یعوال  ااندد کادآترۀ تتحم االتدادر  حال ندا
ی تلصاص و نیوا آتوازش کادکوان در ادون     افاارهانرمقانانگذار، ب که به والمدن از طردق نص  

 زتینه تحال کرده است.
 

 و مسئولیت رسانه
کوه   هوا روزناتهی از ادستهبه دو دسته تا یم کرد   تاانیترا  هاروزناتهشمه است که  استمالل

ی تفیم در هالیتح و دست  ددگر که ا بار آتازنمه و  کننمیتتطال  اح اسی و تضر را تنتشر 
، از تاتواس جفرسوان  . (Sturges, 2015) دهنوم یتو  صاص تاضاعات اساسی برای عمام ارائه 

___________________________________________________________________ 
1. Protecting Children in the 21st Century Act, 
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 اد  کهیهنگاتتطباعات : »... داردیتاست  با وجاد ادن، ااجار  تطباعات یزادآحاتیان اص ی 
  (.Jefferson, 1904: 368« )شانمیتبه ابااری تضر تبمدل  دهنمیتدی قرار دروغگارا در  متت 

ه تنم. برای تثال در  صواص   هارسانهی تطباعات و ردپذتیت ئالاغ   کشارها  ااهان 
( تاورر داشوته اسوت کوه     1311) بشور  حاواق  دیاروپوا کناان یان  11دۀ دی، تااروپا یکشارها
در جااتوع دتاکراتیوک ه وتنم. ادون تواده       هاتیت ئالو تطباعات تشمال تکالید و  هارسانه
هموراه  هوادی را بوه  ها، از آنجا که با  اد واادد و ت وئالیت اعمال ادن آزادی : »...داردیتتارر 

هوادی باشونم کوه تاسوط     ها دا تجوازات فات، شرادط، تحموددتدارنم، تمکن است نیازتنم تشرد
دوا   یارض ، تماتیتیت  تنظار حفظ تنافع اتنیتساالر بهتردم  شمه و در دک جاتع قانان تارر

م، حفااوت از سوالتتی و   ئوتورج دوا ارتکوا  جورا    عماتی ججت تمانعوت از ادجواد هورج   ی مندا
تحرتانه دا حفظ  ، ج اگیری از افشای اطالعاتا القیات تردم، حمادت از آبرو دا حااق سادردن

 «.م...الزم و ضروری ه تن ،دستگاه قضاوت یطرفیاقتمار و ب

رسوانه را تطورح کورده اسوت.      تیت وئال بحو    صوراحت به حااق بشردی اروپاکناان یان 
رسوانه را   نیهمچنو بنابرادن سان ار تطباعات در بر ی تاارد تذکار در ادن بنوم تجواز اسوت.    

 ، تحت تعای  قرار داد. دهمیتتحتاداتی که انتشار  لیدلبه نتاایت
ضومنی   طوار بوه را  رسوانه  یآزادتمناعیوت سان وار و    حااق بشری ججان ی اعالت 13تادۀ 

 تاانوم یتپذدرفته است. اتا از نظر ادن سنم بنیاددن حااق بشر نیا رسانه در برابر تحتادات  اد 
 تااننوم یتو ادون اعالتیوه جااتوع دتاکراتیوک      23تادۀ  2تاج  بنم  بهت ئال ت ای شاد، زدرا 

تحمیل کننم و در صارت تلطوی از ادون تحوموددت،     رسانه یآزادی تعاالی را بر هاتدتحمود
ی در قواانین  پراکنو نفورت در برابور انتشوار    هوا رسوانه . بورای تثوال   دشایترسانه، ت ئال ت ای 

 کشارهای دتاکراتیک ت ئالیت دارنم. 
ی رسانه در  صاص تحتادواتی کوه انتشوار    ردپذتیت ئالگفت که ترز  تاانیتی ک  طاربه

 بور  هوا تدتحومود است. بنابرادن اگر بپذدردم اعموال   رسانهی آزادی هاتدتحمود، همان دهمیت
تجاوز  هاتدتحمودرسانه از ادن  کهیدرصارترسانه در قال  سان ار در بر ی تاارد تجاز است، 

دا  وی و  وارجی دوک     تیو اتنبرای تثال انتشار تطال  ترباط به  .شادیتکنم، ت ئال ت ای 
 کوا دآترۀ تتحم االتدا. در نظام حااقی شادیت رسانهکشار از سای دک رسانه سب  ت ئالیت 

ی ادن کشار ناددمه گرفتوه شومه، زدورا اصوالحی  نل وت      قانان اساسدر  رسانهبح  ت ئالیت 
تنع کورده   رسانه یآزادا از وضع قاانین ترتبط با تط ق کنگره ر طاربهقانان اساسی ادن کشار 

 فومرال  یعال اانددی ادن کشار هم کنگره و هم نظام حااقبح  شم، در  طارکههمان، اتا است
  بنوابرادن بحو  ت وئالیت    انمکردهتحمیل  رسانهی تعاالی را بر آزادی هاتدتحمودادن کشار 

 .  دشایتنیا در ادن کشار تطرح  رسانه
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 ی  ریگجهینت
اطالعات است، با ادن استمالل  سادر دا یارتباطات عمات گفتار، اگر سان ار رسانه ناعی سرکا 

، سان وار تغوادر بوا حوق بنیواددن      شواد یت نا اشادنم ت ای دا ح اس تضر، تطالبی، چنین که
بحو    لیتفصو به طارکههمانحق بر دسترسی به اطالعات است.  تریک و در تعنای  انیب یآزاد

و سوادر هنرهوا، تطباعوات،     هوا  میفو ان ار رسانه در قال  سان ار گفتار، کتا ، تازدک، شم، س
بوه  . سان وار  ردیگیتراددا، ت ادادان و در شکل جمدمتر  اد از طردق سان ار ادنترنت صارت 

ی نگوار هورزه ت ی، کنتورل تحتادوات ت وتججن و ج واگیری از      تیاتنتلت فی از جم ه  لددال
و ارتاوا دوا    ردپوذ  یآسو ی هوا گوروه ، حمادت از کادکان و سوادر  پراکنانهتنفرکادکان و سلنان 

ی تذهبی و سیاسی، و ج اگیری از افترا به شکل تکتا  دا شوفاهی انجوام   هامگاهددتحموددت 
حال سان ار در هم  تاارد غیرقانانی نی ت، زدورا بحو  سان وار اطالعوات بوا       ندا. با ردیگیت

شوم،   بح  طارکههمانآزادی دسترسی به اطالعات ارتباط دارد. و  انیبآزادی  ترگ تردهبح  
بور تبنوای بر وی تاتضویات      تواان یتو ادن دو حق تط ق نی ت، بنابرادن  حااق بشردر اسناد 

عبوارت ددگور، ب ویاری از کشوارها در قواانین  واد       را تحومود کورد. بوه    رسوانه  اص، آزادی 
تاجه ، اتا بادم انمآورده عملبهر سان ار دولتی ی را از رسانه در براباگ تردهی قای و هاتدحما
ی رسوانه اسوتمالل   آزادتط ق نی ت و اغ   برای تحموددت  هاتدحمااز ادن  کمامچیهکه  کرد

ضرورت تعادل بوین حاواق تتعوارا تطورح شومه اسوت توا ادنکوه تشول  شواد کوه کومام             
 .داشینمسان ار ت ای  هاتدتحمودی رسانه سان ار و کمام هاتدتحمود
ی از ت و ی رسانه که بیشتردن ساءاستفاده از آن شمه است، تاسل به اتنیوت  هاتدتحموداز 
گ وترده رسوانه را    طوار بوه ی است که بر تبنوای آن  جنگ تیوضعی تاتالیتر و هاحکاتتسای 

ی که در تعردد تعیار دقیای شماریبقاانین افترا با تاجه به ابجاتات  نیهمچن. کننمیتسان ار 
است. از تواارد تحوموددت رسوانه کوه در      رسانهترا وجاد دارد، نیا از تاارد ناقض آزادی برای اف

ی اطالعوات تطورح نشومه اسوت، سان وار تحتادوات       آزادتحموددت  عناانبهاسناد حااق بشر 
 حاواق کوادک  ی کادکان است. البته شادم بتاان با استناد به کناان ویان  نگارهرزهت تججن و 

ی بادم ردپذتیت ئالی رسانه و همچنین آزاده کرد. ترز دقیق سان ار و ادن تحموددت را تاجی
شاد. در تعیین حومود ادون تحوموددت بادوم      نییتعبه تاج  قانان در دک جاتع  دتاکراتیک 

. همچنوین  کورد ب یار تضیق تعردود   به شکلرا  هاتدتحمودقرار داد و  رسانهاصل را بر آزادی 
  ی تصاددق بادم تاقتی باشم.  در حم ضرورت و در بر هاتدتحمود

 طوار بوه اصالحی  نل ت قوانان اساسوی ادون کشوار      کادآترۀ تتحمدر نظام حااقی اداالت 
از طردوق قانانگوذار    رسوانه ی از جم وه آزادی  عماتی هایآزاد تحمود کردنتط ق، کنگره را از 

حاواق، کنگوره    و سوادر  رسانه یآزاد. با ادن حال با تاجه به ضرورت تعادل بین استتنع کرده 
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نیا در ب یاری از تواارد ادون    کادآتر ۀتتحم االتدا فمرال یعال اانددقاانینی را تصاد  کرد که 
نیوا تعیارهوادی را بورای     فمرال یعال اانددقاانین را تغادر اصالحی  نل ت نمان ته است.  اد 

قواانین کنگوره    فمرالدداان عالی  هاپرونمه. در بر ی استتعیین کرده  رسانه یآزادتحموددت 
. برای تثال در  صاص قاانین ترباط بوه  استتغادرت با اصالحی  نل ت ابطال کرده  لیدلبهرا 

. در اسوت تغادر با اصالحی  نل وت تشولی  داده    آن را فمرال یعال اانددتحتادات ت تججن 
فتورا از  دهم که دعاوی ا ارائهتالش کرده که تعیاری  فمرال یعال اانددافترا نیا  نی صاص قاان

سای تااتات دولتی و اشلاص شا   را در تااد ه با سادر اشلاص تحمود کنوم. بنوابرادن بوا    
به اواهر ناددومه گرفتوه     رسانه تیت ئالی ادن کشار و اصالحی  آن بح  قانان اساسدر  نکهدا

که بعمها به تاج  قاانین کنگره و  رسانهی آزادی هاتدتحمود، اتا در ادن کشار نیا استشمه 
 .  شادیتی فمرال وضع شم، ناعی ادجاد ت ئالیت برای رسانه ت ای عال اانددصمیمات ت
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