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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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چکیده

آزادی رسانه حق دسترسی به اطالعات و همچنین انتشار انواا عاادوم تلت ود بومون سان وار
دولتی و دا ترس از تجازات را بورای رسوانه تضومین تویکنوم .آزادی رسوانه ،اغ و در نتیجو
اقمامهای دولتها به چالش کشیمه شمه و تحمود تیشاد .رسانه به اناا ناشوتاری ،ددوماری و
شنیماری تا یم تیشاد .در ادن تحایق به روش تاصیفی-تح ی ی سان ار در رسانه در تاابل با
آزادی فعالیت رسانه با تأکیم بر نظام فعالیت رسانه در اداالت تتحمۀ آتردکوا بررسوی تویشواد.
پرسش تحایق ادن است که چگانه تیتاان تمناعیت سان وار در رسوانه را از تحمیول بر وی
تحموددتهای تشرو و تعاال بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه ادنکه رسانه تشمال حااق
و آزادیها در دک جاتعو دتاکراتیوک از دوک سوا و تکوالید و واوادد از سوای ددگور اسوت.
تفاهیمی چان اتنیت ت ی ،افترا ،جنگ ،سلنان نفرتپراکنانه و تحتادوات ت وتججن در زتورۀ
تحموددتهای تعاال آزادی رسانه ت ای تیشاد .در تعیین تحوموددت رسوانه اصول بور آزادی
رسانه و تحموددتها به شکل تضیق تف یر تیشاد .همچنین ادون تحوموددتهوا بادوم تواقتی
باشم .با ادنکه اصالحی نل ت قانان اساسی آتردکا تحموددت هر شک ی از ابراز عایمه از سوای
کنگره را تمنا کرده است ،اتا کنگره و تجالس ادالتی و همچنین دداان عوالی فومرال بوا ارائو
تعیارهای دقیق ،تحموددتها ی تعاالی را بور آزادی رسوانه در ادون کشوار تحمیول تویکنوم.
رویهمرفته در ادون کشوار تحوموددت آزادی رسوانه بوهطوار دقیوق تشول شومه و تعیوین
تحموددتهای آزادی رسانه به تعنای ت ئالیتپذدری رسانه است.
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مقدمه
در نل تین سالهای آغاز سمۀ بی تودکم ،با وجاد تحموددتها و فشارهادی که در ب ویاری از
کشارهای ججان ،ع یه آزادی بیان و اطالعات و فعالیت ت تال روزناتهنگاران اعمال تویشواد و
تعطی ی تعماد زدادی از روزناتهها و پادگاههای بری الکترونیکی و تاقید فراوان روزناتهنگواران
و تمانعت از کار سازتانهای صنفی آنان را بهدنبال تیآورد ،کاششهوای تجموی نیوا از سوای
سازتانهای بینالم ی ،تنطاهای ،تجالس قانانگذاری و نجادهای حرفوهای رسوانهای بوهتنظوار
تأتین و تضمین آزادی تطباعات و سادر رسانهها و تاسعه ،تحکیم و حق دسترسی آزاد تردم به
اطالعات صارت تیگیرد و چشمانماز ججانی روشنتری برای پیشبرد رسانههای آزاد و ت تال و
کثرتگرا ،که در دهههای ا یر تارد تاجه ودژه سازتان ت ول تتحوم قورار گرفتوه اسوت ،پمدوم
تیآورد (تعتممنژاد .)2 :1331 ،در جااتعی کوه در آنجوا آزادی انمدشوه و بیوان نجاددنوه نشومه
باشم ،رسان آزاد نیا جادگاهی نمارد و الزت عم کرد وا رسوانههوا آزادی بیوان اسوت .آزادی
بیان بادم ضمانت اجرای تناس و قای داشته باشم ،در غیور ادون صوارت نوه انتشوار اطالعوات
صارت تیگیرد و نه رسانهها آزاد ااهنم باد که به تحایق در صاص اعمال دولت بپردازنوم و
ساءاستفاده و ساءتمدردتها را افشا کننم (هاشمی .)321 :1311 ،بنابرادن بحو آزادی رسوانه
ارتباط ناددکی با بح آزادی اطالعات دارد.
تادۀ  13اعالتی ججانی حااق بشر حوق آزادی بیوان را کوه شواتل حوق بور دسترسوی بوه
اطالعات نیا تیشاد ،در تفجام ج توجا ،دردافت و انتشار (انتاال اطالعات) فوار از ترزهوای
ت ی کشارها تطرح کرده است .با وجاد ادن ،دسترسوی بوه اطالعوات اغ و از طردوق اقوماتات
دولتی ،صاصی دا فردی به چالش کشیمه تیشاد .ب یاری از ادن اعمال تمکن است سان وار
ت ای شانم (ب ته به تعردد شلصی از سان ار) .سان ار ،آزادی بیان و دسترسوی بوه اطالعوات
تمتهاست که دغمغ اص ی نظامهای دتاکراتیک تبمدل شمه است .همچنین «اسوتمالل شومه
برای ادنکه از نظر سیاسی فعال باشیم ،شجرونمان بورای برقوراری ارتبواط بوا دکومدگر و بحو و
گفتوگا در تارد نا دولت تاردنظر اد ،به وسادل نیواز دارنوم .گفتموان تومنی تویتاانوم در
تکانهای تلت فی برگاار شاد که تجمتردن آنجا رسوانههوای ارتبواطی عمواتی اعوم از چواپی و
الکترونیکی است» (.)Bratton, 1998: 2
ترسیم ترزهای بین آزادی رسانه و ت ئالیتپذدری آن در رابطوه بوا تحتواادی کوه انتشوار
تیدهم ،از ح اسیت زدادی بر اردار است ،زدرا اگر در تارد آزادی رسانه در ارتبواط بوا آزادی
اطالعات بح کنیم ،بیترددم ،آزادی رسانه تط ق نی وت ،چوان واد آزادی اطالعوات ،حاوی
تط ق نی ت .همچنین اگر سان ار دولتی در تاارد ترتبط بوا تحوموددتهوای آزادی اطالعوات
صارت گیرد ،بادم تشل گردد که آدا ادن سان ار قانانی است.
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اصل آزادی رسانه از دو رکن تشکیل شمه است :عومم ضوورورت ک وو تجوواز انتشووار و
تنوع سان ار (رضادی و بابوازادهتاومم .)11 :1333 ،شوادان ککور اسوت کوه در آگوار گانواگانی
همچان حااق رسانه ناشت باقر انصاری و حااق تطباعات ناشت کاام تعتممنژاد بوه تاضوا
آزادی رسانه و تا حمودی سان ار پردا ته شمه است .تااالتی چوان «تحواالت تبوانی حاواقی
آزادی رسانهها در عرص ت ی ،تنطاهای و بینالم وی» ناشوت کواام تعتمومنژاد« ،ت وئالیت
تمنی اصحا رسانه با تطالع تاردی تطباعات» ناشت تحمم روشن نیا به ادون تاضوا نظور
داشتهانم .ادن تحایق از ادن حی ناآوری دارد که تالش کنم که با بررسی نظام آزادی رسوانه و
تطالع تاردی نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا ترز دقیق سان ار ،آزادی و ت وئالیت رسوانه
را تشل کنم .ازادنرو ،ضمن تجادهوتح یل آزادی و سان ار رسوانه ،بوه بررسوی آن در نظوام
حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا بهعناان نظام الگا تیپردازدم .پرسش تحایق ادون اسوت کوه تورز
دقیق آزادی رسانه دا تنع سان ار از دک سوا و تحوموددت و ت وئالیت رسوانه از سوای ددگور
کجاست؟ بهتنظار بررسی تاضا  ،به بررسی رسوانه و انواا آن ،سان وار رسوانه ،بحو آزادی
اطالعات و تحموددتها ی آن ااهیم پردا ت .در اداته به وضعیت سان وار رسوانه در حواالت
تلت د با بررسی تطبیای در نظام حااقی اداالت تتحومۀ آتردکوا وااهیم پردا وت .در پادوان
تالش تیشاد بح ح اس ت ئالیت رسانه با آزادی رسانه آشتی داده شاد.

رسانه و انواع آن
وی بوهعنواان Media

رسانههای جمعی دا عماتی ،به تعبیر ددگر وسادل ارتباطی است که در زبان انگ ی
بهکار تیرود (کازناو .)3 :1311 ،اناا رسانه را تیتاان به رسانههای ناشتاری تاننم تطباعوات ،کتوا و
تجالت ،رسانههای شنیماری تاننم راددا ،رسانههای ددماری تاننم ت ادادان ،سینما ،ادنترنت ،رسوانههوای
ابااری تاننم اعالتیه ،بروشار ،تاب ا اعالنوات ،کاتوالا  ،پاسوتر ،تراکوت ،پالکوارد ،آرم ،لاگوا ،فوی مهوای
تب یغی ،فی م کاتاه و ب نم ،سلنرانی ،همادش و تئواتر ،رسوانههوای نجوادی دوا گروهوی همچوان روابوط
عماتیها ،شرکتهای انتشاراتی ،بنیادهای سینمادی ،رسانههای فرانجادی همچان برگوااریهوا ،دفواتر
روابط بینالم ل ،کارتلها ،بنگاههای سلنپراکنی و تراستهای بری ،شورکتهوای چنومت یتی سوازه،
فی مهای سینمادی ،شبکههای تاهاارهای تا یم کرد (کرد تیانا.)32 :1311 ،
در دک تعردد ک ی تیتاان گفت رسانه به هر نا وسی ارتباطی اطالق تیشواد کوه ادون
وسادل ارتباطی اق ام گاناگانی دارنم .هردک از رسانههای جمعی تحتاای ودژه ،القیت هنری،
فنی و تمل تجاری اد را دارنم .برای تثال ،ادنترنت ،وبال ها ،و سادتها و ددگور فنواوریهوا
در ادن حازه را شاتل تیشاد .از بین رسانهها ،ادنترنت و ت فنهای همراه بهعنواان رسوانههوای
ددجیتالی و راددا و ت ادادان نیا رسان ددماری و شنیماری ناتیمه تیشانم.
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تحلیل سانسور رسانه
«سان ار به تعنای بررسی کتا ها ،روزناتهها ،نمادشناتهها ،فوی مهوا ،ناتوههوا و غیوره بوه دسوتار
حکاتت دا فرد صاح اقتمار پیش از اجازه انتشار ،نمادش دا تازدع آنجاست» (تعتمومنژاد،1311 ،
ج .)213 :1سان ار بهطار تعمال به دو شویاۀ سان وار پیشوینی (دوا تحوموددت قب وی) ،1دعنوی
سرکا آزادی بیان ،از جم ه تحتاای هنری و رسانه ،قبل از ادجاد ،نموادش دوا انتشوار و سان وار
پ ینی ،2دعنی ج اگیری از افشای آن برای عمام تردم ( )wiesand, 2016: 100اعموال تویشواد.
در صاص اناا سان ار ،تا یمبنمیهای تتعمدی صارت گرفته است ،سان ار را تیتاان بوه دو
دست «سان ار ا القی»« ،3سان ار سیاسی-اجتماعی» 1و «سان ار ددنی» تا یم کورد .سان وار
ا القی به تعنای سرکا ادمهها دا اطالعاتی دک کتا دا اگر است که عمام تردم آن را ناپ نم دوا
تاهینآتیا تیداننم .برای نمانه هرزهنگاری کادکوان در ب ویاری از کشوارها بوهدلیول توذتاتیت
ا القی تمنا است .در تعردد سان ار سیاسی-اجتماعی گفته شمه است« :با تاجه به پیچیومگی
و گ تردگی ت وائل سیاسوی  -اجتمواعی و ناوش اساسوی آن در زنومگی جمعوی ان وان ،اغ و
تمیایها در ادن حازه اعمال تیشاد دا بهناعی با آن در ارتباط است .ادن نا سان ار در کشار با
استناد به اصل حفظ اتنیت ت ی و تصالح عماتی صارت تیگیرد .در سان ار سیاسوی-اجتمواعی
بهدلیل ادنکه تصار تیشاد تأگیر دوک ناشوته تمکون اسوت بورای حکاتوت تشوکل ادجواد کنوم،
سان ارکننمگان به حذف و تغییر پیام تیپردازنم و بیشتر به تبعات عم ی انتشار دک ناشته تکیوه
دارنم» ( روی .)13-11 :1311 ،نا رادج ددگری از سان وار ،سان وار ددنوی اسوت« .سان وار
ددنی فراتر از تاال ا الق و تصالح جمعی و ت ی است و ا تصاص بوه تکاتو و اددوان دارد .هور
تکتبی ددنی تبتنی بر دک رشته تبانی و تامساتی است که نهتنجا پیروان اد را ت ام به رعادوت
آنجا تیکنم ،ب که آزادی اهانت به آنجا را به ددگران نمیدهم» (قمردان فرات کی.)113 :1312 ،
بنابرادن سان ار هر نا تحموددت آزادی بیان و رسانه بوا تاجیجوات ا القوی و اجتمواعی-
سیاسی از سای دولتهاست .با تاجه به تحموددتهای آزادی بیان و اطالعات ،سان ار تیتاانم
قانانی دا غیرقانانی باشم.
سان ار در ب یاری از کشارها بهطار ادسرانه و نابجا برقرار شومه اسوت و دولوتهوا در ادون
زتینه تمابیر الاامآور و فراگیری را اتلاک کردهانم .تطال بادم پویش از انتشوار دوا درسوت پویش از
تازدع از تمیای دولتی عبار کنم ،حتی تیتااننم در صارت تازدع اطالعات نیا انتشار آن را تتاقد
کننم .ججتگیری ناشتهها پیشتر ،از سای دولتها تشل تیشواد و تطوالبی کووه برنگواران
___________________________________________________________________
1. Ex-ante censorship
2. Ex-post
3. Moral censorship
4. Political and social censorship
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ارجی تجیه تیکننم ،پیش از تلابره بررسی تیشواد .نشوردات وارداتوی ،بووهگانوهای ججوتدار
سان ار دا حتی در تااردی بیشماری تمنا تیشانم .تؤلفان و روزناتهنگارانی کوه عاادومی غیور
از عاادوم رسمی دارنم ،با اعمال فشار دولتی ،از سازتانهای صنفی اد ا راج تیشانم و بوه ادون
وسی ه فرصت انتشار عایومه از آنان گرفته تیشاد .همچنوین بوا تحمود کردن دسترسی به تنوابع
بری -دسترسی به توردم ،تکانها ،اسناد دا حتی دسترسی به دک کشار تیتاان از جردوان آزاد
اطالعات ج اگیری کرد .دولتهوا ادوون اقومامهوا را از طردوق وادداری از دادن رواددوم ،کنتورل
رفتوآتمهای روزناتهنگاران و تماسهای آنجا با اشلاص دوا تؤس وات تعوین ،دوا از طردوق سو
اعتبوار و در نتیجه ،اجبار آنان به ترک کشار انجام تیدهنم ( برادم.)111-111 :1331 ،
در اغ کشارهای اروپای غربی ،سان ار دولتی در سمههای نازدهم و بی تم برچیمه شوم
تعکلک ،در سمۀ نازدهم ،دولتهای استعماری تاننم روسیه و بردتانیا همچنان سان ار شمدمی
را بر ت تعمرات اد اعمال تیکردنم .شاروی دکی از طاالنیتردن دورههای سان ار را طی سمۀ
بی تم اعمال کرد .حتی در دولتهادی که قاانین سان ار بهطار رسمی اتموه دافوت ،از سوادر
شیاهها برای دستیابی به اهماف سان ار ،استفاده تیشم .برای تثوال ،آزادی بیوان بوار ددگور از
طردق تصاد قاانین در صاص اتنیت ت وی ،سولنان نفورتپراکنانوه ،قواانین افتورا و اعموال
تجرتان الف ا الق (تحتادات ت تججن) تحمود شم .قاانین افترا ،بهطوار ودوژه کارکردهوای
اص اباار سان ار را در حال حاضر انجام تیدهم و بهدلیل تف یر گ تردۀ ادون قواانین ،افتورا
کارکردی تشابه سان وار دارد .ادون قواانین همچنوان بورای تحوموددت و تعایو هنرتنومان،
روزناتهنگاران و شجرونمانی بهکار تیرود که تفجام اتنیت ت ی ،اعمال الف ا الق و تاهین به
تامسوات را بووه چووالش تویکشونم ( .)Newth, 2010: 2بنووابرادن توورز دقیووق آزادی رسووانه و
تحموددتهای آن به شک ی که هم آزادی رسانه تضمین شاد و هم ادنکه تحموددتهای تعاالی
بر رسانهها بهدلیل تاتضیات زنمگی اجتماعی تحمیل شاد ،ب یار اهمیوت دارد .ازادونرو تاابول
بح آزادی رسانه و تفجام سان ار همیشه از دغمغههای تماتی نظامهای حااقی باده است.

آزادی رسانه و آزادی اطالعات
درک تفجام سان ار و همچنین آزادی رسانه نل ت ت ت ام شونا ت تفجوام بنیواددنی تحوت
عناان آزادی اطالعات و همچنین تشل شمن تحموددتهای آن است.

 .1مفهوم آزادی اطالعات
در تادۀ  11اعالتیو حااق بشر و شجرونم اناوال کبیور فران وه ،آزادی تطباعوات بوهعنوواان
گورانبجواتردن آزادی ان وانی تعرفوی و زتینهها و تحموددتهای آن تشل شمه و به تاجو
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نل تین اصووالحی قوانان اساسوی ادواالت تتحومۀ آتردکوا نیوا ،کنگوره از وضوع قوانان بورای
تحوموددت آزادی گفتار و تطباعوات ،تنوع شومه است (تعتممنژاد .)1 :1331 ،تجمع عمواتی
سازتان ت ل تتحم در نل تین اجالسیه در سال  1311به اتفاق آرا ،قطعنات آزادی اطالعات را
تصاد کرد که تارر تیدارد« :آزادی اطالعات حق بنیاددن بشری اسوت و سونگ بنوای تموام
آزادیهادی است که سازتان ت ل آنها را تامس کرده است.»1
آزادی بیان سه ترح ه را پشت سر گذاشوته اسوت در ترح و اول بور آزادی اطالعوات تأکیوم
تیشاد در ترح دوم به فراهم آوردن شرادط تحاق آزادی بیان ،تأکیم شمه است در ترح سام
تفجام آزادی بیان تتحال شمه و بر حق تط ع شومن ،تأکیوم تویشواد (طباطبوادی،)11 :1312 ،
بنابرادن ،آزادی بیان زدربنای حق آزادی اطالعات است .استمالل شمه که رابط حق آزادی بیوان و
حق آزادی اطالعات را بمدنصارت تیتاان تاجیه کرد که هر وقت از فرد حمادت تیکنیم تا عاادم
اد را آزادانه و به هر طردق ابراز دارد ،در واقع بادم به بیانکننمه و ددگران نیوا آزادی بومهیم کوه
اطالعات را از هر قبیل که باشم ،جمعآوری ،ج توجا و تنتشر کننوم ( انصواری .)21 :1311 ،بوا
تصاد تادۀ  13اعالتی ججانی حااق بشر در زتینو آزادی بیوان حاواق ددگوری کوه از عناصور
تشکیلدهنمۀ حق بر آزادی اطالعات است نیا تأدیم شم با ادن تاضیح که «گرچه تتبادر از تفجام
آزادی بیان در بادی اتر انتاال اطالعات و افکار است اتا در ادن تاده عالوهبر آزادی بیان به دردافت،
انتاال اطالعات و ادمهها نیا تصردح شمه و از ادن نگاه دوبعومی بوه آزادی بیوان در اعالتیو اسوناد
بینالم ی حااق بشر نیا پیروی شم» (قاری سیم فاطمی ،1313 ،ج .)131 :1
اسناد بینالم ی آزادی اطالعات را در دو تعنای تاسع و تضیق تعردد کردهانوم .در تعنوای
تاسع ،ادن حق هم آزادی بیان و هم آزادی اطالعات را در تجما شاتل تیشاد 2که از طردوق
آزادی ج توجا ،دردافت و انتشار اطالعوات تحاوق تویدابوم 3.در تعنوای تضویق واد آزادی
اطالعات ،شاتل حق ج توجا و دستیابی به اطالعات است 1.در تضویقتوردن تعردود« ،آزادی
اطالعات» بهطار ضمنی به حق هردک از اشلاص ،در دک جاتع دتاکراتیک ،به ج توجا دوا
کپیبرداری از اسنادی که تاسط نجادهای دولتی نگجماری تیگردد ،اطالق تیشواد .بوهتنظوار
دقت هرچه بیشتر و رفع هر گانه ابجام ،تعردد ا یر از آزادی اطالعات را تیتاان بهعناان حوق
دسترسی به اطالعات تعردد کورد 1.بنوابرادن حوق دسترسوی بوه اطالعوات تضویقتور از آزادی
___________________________________________________________________
 .1بنم  1قطعنات شمارۀ  13سازتان ت ل تتحم.
 .2بلش  1گاارش  1311کمیت فرعی آزادی اطالعات و تطباعات سازتان ت ل تتحوم کوه در کمی ویان حاواق
بشر تطرح شم.
 .3تادۀ  11کناان یان اروپادی حمادت از حااق بشر و آزادیهای بنیاددن ،تادۀ  13تیثاق بینالم ی حااق تمنی و سیاسی.
 .1برای تثال تادۀ  1قانان اساسی آلمان و پاراگراف  2بلش  2اسناد دولتی سائم.
5. See Council of Europe, Consultant Study on Access to Official Information by Ton Beers, Strasbourg 1996, 7.
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اطالعات است .البته بر ی ناد نمگان حااقی آزادی اطالعات را جائوی از آزادی دسترسوی بوه
اطالعات عماتی دان تهانم نه کل آن (انصاری.)211 :1311 ،
آزادی اطالعات زتانی واقعی و تؤگر است که دارای عناصر زدر باشم:
 .1آزادی ج توجای اطالعات
 .2آزادی دردافت اطالعات
 .3آزادی انتشار آزاد اطالعات.
آزادی اطالعات ارتباط ناددکی با آزادی بیان دارد ،بهنحای که بر ی آزادی اطالعوات را در
کدل آزادی بیان گنجانمهانم ،اتا آزادی اطالعات تفجاتی جاتعتر برای بیان آزادی رسانه است.

 .2محدودیتهای آزادی اطالعات
بنابر دوک اصول ک وی ،تحوموددت در دسترسوی بوه اطالعوات عمواتی و دولتوی استثناسوت و
دستگاههوای دولتوی بادوم براسواس قوانان و دالدول احصاشومه و تشول قوانانی در ااسوت
شجرون مان برای دسترسی به اطالعات را رد کننم .بنابرادن استثنائات حق دسترسی به اطالعوات
بادم بهطار دقیق در قانان پیشبینی شانم (ودژه و طاهری.)211 :1331 ،
تمام نظامهای حااقی ت ی ،بمون استثنا ،تحموددتهادی را بر حق دسترسوی بوه اطالعوات
تارر داشتهانم ،بر ی اسوتمالالت بوهتنظوار تاجیوه چنوین تحوموددتهوادی ،در بوین تمواتی
نظامهای حااقی تشترک است ،اتا بر ی ددگر تنجا اص دک نظام حاواقی اسوت .همو ادون
نظامها ی حااقی بر تاضا حمادت از بر ی عالدق اص اطالعات شلصی ،تجاری دا دولتی بوا
هم تاافق دارنم .تیثاق بینالم ی حااق تمنی و سیاسی در بنم  2تادۀ  13حق آزادی اطالعات
را به رسمیت شنا ته ،اتا در بنم  3تحموددتهادی را برای آزادی اطالعات تارر داشوته اسوت.
تحموددت آزادی اطالعات ،بادم به تاج قانان تعین شاد و برای حمادت از بر وی اتوار کدول
حااق و حیثیت ددگران ،حفظ نظم عماتی دا اتنیت ت ی ،سالتت دا ا والق عمواتی ضورورت
داشته باشم .قاانین دا ی حق دارنم که آزادی اطالعات را در حمودی که در تیثاق تعین شمه
است ،تتعادل دا تحمود کننم ،اتا نمیتااننم داتن تحموددتها را گ ترش دهنم.
در اداالت تتحمۀ آتردکا حق بر آزادی اطالعات در قانان آزادی اطالعوات  11311شناسوادی
شمه است .تطابق ادن قانان هر شل از حق دسترسی به اطالعات نجادهای فومرال بر واردار
است .تماتی آژانسهای فمرال ،ت امانم که ساابق بادگانی در ااستی را در دسوترس تتااضویان
قرار دهنم ،تگر ادنکه ساابق بادگانی جاء دکی از تاارد استثنای تاورر در ادون قوانان باشوم .در
قانان آزادی اطالعات هشت استثنا بهصراحت بیان شمهانم که عبارتانم از« :اطالعات تحرتانو
___________________________________________________________________
1. Freedom of information act 1966
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ترباط به  .1اتنیت ت ی و روابط ارجی .2 ،قااعم و تاررات ترباط به اتار دا ی کارکنوان.3 ،
اسوورار تجوواری و اطالعووات تحرتانوو بازرگووانی و اقتصووادی .1 ،تکاتبووات درونسووازتانی و
تیانسازتانی .1 ،اطالعات شلصی و پاشکی افراد .1 ،ساابق تاجاد در نجادها و تراکا دولتوی و
اتنیتی .1 ،ساابق تؤس ات تالی و  .1اطالعات جغرافیادی و زتینشناسی .قانان آزادی اطالعات
در سال  1331تارد بازنگری قرار گرفته تا ادنکه دسترسوی عمواتی بوه اطالعوات در شوکل دوا
فرتت الکترونیکی را اتکانپذدر نمادم».

محدودیتهای آزادی رسانه
با وجاد اهمیت آزادی رسانه و تنع سان ار ،اتا رسانه در نظوام حاواق بوینالم ول و همچنوین
کشارهای دتاکراتیک با تحموددتهادی روبهروست ادن تحموددتها شواتل وضوعیت جنگوی،
اتنیت ت ی ،قاانین افترا ،سلنان نفرتپراکنانه و تحتادات ت تججن است .در ادون ق ومت بوه
تجادهوتح یل ادن تحموددتها در تااد وه بوا نظوام حاواقی ادواالت تتحومه آتردکوا وااهیم
پردا ت.

 .1محدودیت آزادی رسانه بهدلیل وضعیت جنگی
کادتای اطالعاتی از طردق سان ار ،نل تین الده از اقمام دولتها در برابر تجمدمات قرد الاقا
ع یه اقتمار اد ،تاننم شارش و قیام است .تطباعات ناش حیاتی در درگیریهوا و تلاصومات
دارنم و نل تین قربانیان جنگ ه تنم ( .)Soengas, 2013: 148برای تماوم بیاعتمادی عماتی
در پی شارش دا تلاصمات ،تطباعات از طردق راهکارهادی تاننم سرکا گاارشوگران و ب وتن
دا کنترل انتشار ا بار ،سان ار تیگردنم .در طی جنگ نل وت ججوانی ( )1311-1311قوانان
جاساسی  1311اداالت تتحمۀ آتردکا ،1انتشار اطالعات در زتین اتنیت ت ی را با بوهکوارگیری
اباار سان ار تمنا کرد ( .)Day, 2001: 2بعمها اصالحاتی در ادن قانان صارت گرفت تا ادنکوه
حازۀ شمال آن گ تردهتر شاد و هرگانه زبوان ناشاد وت ،دروغگوادی ،ناسپاسوی و بویوفوادی
ن بت به دولت اداالت تتحمۀ آتردکا را شاتل شاد .تماتی کشارهادی که درگیور جنوگ بادنوم،
طی جنگ نل ت ججانی روزناتهها را فه کردنم ( .)Newth, 2010: 1همچنین طی جنگ دوم
ججانی ( ،)1333-1311دولتهای درگیر در جنگ ،ناتههای ارسالی تاسط سربازان را سان وار
تیکردنم و هر گانه اطالعاتی که قاب یت ادن را داشت که تاسط دشمن بهکوار گرفتوه شواد ،از
تتن ناته حذف تیشم .حتی نمادهای سنتی تاننم در آغاش گرفتن و ...بوهدلیول قاب یوت آنجوا
برای ارسال کم به دشمن حذف شم (.)Day, 2001: 2
___________________________________________________________________
1. Espionage Act of 1917
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دولتها تیتااننم در وضعیت جنگ دا حتی نواآراتی تومنی اعوالم وضوعیت اضوطراری کننوم.
وضعیت اضطراری به تحمود شمن آزادیهای عماتی تنجر تویشواد کوه دکوی از ادون آزادیهوا،
دسترسی به اطالعات است .اباار تحموددت دسترسی به اطالعات در زتان جنوگ ،سان وار اسوت.
در صاص تشروعیت برقراری سان ار دولتی رسانه در زتان جنگ ،استمالل شمه است «با تاجه
به ادنکه اصل بر آزادی است و برقراری تحموددتهای ضروری استثناست ازادنرو تع یق حاواق و
آزادیها زدر عناان دک شرط ک ی در تعاهمات عام ترباط به حااق بشر و قاانین اساسی کشوارها
پیشبینی شمه است .برابر ادن شرط ،دولتها تیتااننم بر ی از حاواق و آزادیهوای دادشومه (از
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
ب یار استثنادی اعمال شاد و جنب تاقتی داشته باشم» (عباسی.)13 :1331 ،
«با وجاد سابا طاالنی بیش از دو قرن ،دداان فمرال آتردکوا توا سوال  1313عالقوهای بوه
ورود به بح آزادی بیان نماشت تا ادنکه قانان جاساسی 1311و قانان آشوابگری  11311کوه
اصالحیه بر قانان نل ت باد ،در زتان جنگ تحموددتهادی را بر رسانهها تحمیول کورده بواد.
دداان در ادن زتان تف یر اولیه از اصالحی نل ت قانان اساسی اداالت تتحومۀ آتردکوا را ارائوه
کرد» ( .)Zoller, 2008: 885دعاای تجم در ادن زتینه ،تأدیم حکم تحکاتیت چوارلا شونک 2و
الیاابت بائر 3بهدلیل ناض قانان جاساسی  1311از سای ددواان عوالی فومرال در سوال 1313
است .ادن دو از طردق تازدع اعالتیههادی تشماالن نظام وایفه را به سورپیچی از ومتت زدور
پرچم طی جنوگ اول ججوانی فورا اانومه بادنوم (.)Schenck v.United State, 1919: para 6
شنک و بائر عضا و رهبران حا ساسیالی ت اداالت تتحمۀ آتردکا ،1بادنم .استمالل آنجوا ادون
باد که سربازی در حایات ناعی بردگی اجباری و تغادر بوا اصوالحی سویادهم قوانان اساسوی
اداالت تتحمۀ آتردکاست.
در ادن پرونمه تشل شم که کنگره ا تیارات وسیعی در تحموددت آزادی بیوان در زتوان
جنگ به ن بت زتان ص ح دارد و تعیار « طر تحرز و فع ی» 1را ارائه کرد .الیار ونومل هوالما1
دکی از اعضای دداان عالی در ادن پرونومه اسوتمالل تعوروف واد در صواص آزادی بیوان را
ادنگانه بیان کرد« :سلتگیرانهتردن تاازدن پاسماری از آزادی بیان نیوا حواتی فوردی کوه بوه
درو در جمعی فرداد آتش برآورد و تاج اضطرا شمه است ،نلااهم بواد» ( Zoller, 2008:
 .)885قاضی ه ما ،استمالل کرد که ادن اعالتیهها در شرادط عادی و در ب یاری از تاارد تحوت
___________________________________________________________________
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.
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حمادتهای قانان اساسی آتردکا در صاص آزادی بیان قرار تیگیرد ،اتا تأکیم کرد که تاهیت
اعالتیه به اوضا و احاالی ب تگی دارد که در آن تازدع شمه است .بنابرادن «پرسش اساسی در
هر تارد ادن است که آدا ک ماتی که در چنین شرادطی استفاده تیشانم ،دارای آنچنان تاهیتی
ه تنم که طر تحرز و فع ی را به وجاد آورده که باع ادجواد آسوی هوای اساسوی شواد کوه
کنگره حق دارد از آنجا ج اگیری کنم» .هالما تعتام باد که تحتاای ادن اعالتیههوا طوری را
در زتان جنگ ادجاد تیکنم که سب تیشاد تردان از متت اتتنا کورده دوا تحول ومتت
اد را ترک کننم.
با بررسی استمالالت تذکار و همچنین نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا بهعناان دک نظام
الگا ،بی شک تحموددت آزادی رسانه در شرادط جنگی و اضطراری کاتالً پذدرفته شومه اسوت و
تغادرتی با استانماردهای بینالم ی آزادی بیان و آزادی اطالعات نمارد .اتا همانطارکه در نظام
حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا ددمه شمه ،بادم تعیاری تشل (نه ک ی) در صواص طرهوادی
که آزادی رسانه در شرادط جنگی ادجاد تیکنم ،در قاانین ارائه شاد .بنابرادن فه کردن رسانه
به بجان شرادط جنگی بمون ارائ تعیاری تشل ناعی سان ار رسانه تح ا تیشاد و تغادر
با آزادی بیان است .برای تثال ،در نظام حااقی آتردکا قاعمۀ « طر تحرز و فع ی» که از سوای
دداان عالی فمرال بهعناان استثنادی بر آزادی رسانه در زتان جنگ ارائوه شوم .همچنوین بادوم
اصل بر آزادی و تحموددت به شکل تضویق تف ویر شواد .وضوعیت جنگوی همچنوین تاجو
نمی شاد که تحموددتها ی آزادی رسانه به شکل گ ترده تف یر شاد .بنابرادن تشابه وضوعیت
غیرجنگی ،در وضعیت جنگی نیا تحموددتها بادم به شکل تضیق تف یر شاد.

 .2محدودیت آزادی رسانه بهدلیل امنیت ملی
«اتنیت ،نیاز بنیاددن و همف اولیه و اساسی توکتوک ان وانهوا در جاتعوه و دولوت در عرصو
بینالم ی است و تجمتردن وایفه و ت ئالیت دولوت ت وی کوه تبنوای تأسویس آن تح وا
تیشاد برقراری اتنیت برای شجرونمان است که تمکن است در دا ل از سای افراد و گروهها و
در ارج از سای کشارها و گروههای ددگر ناض شاد .در تاابل برقوراری اتنیوت ،توردم ،حوق
اعمال قمرت تشرو را به دولت ت ی تحال کورده و بلشوی از آزادی فوردی و اجتمواعی واد
صرفنظر تیکننم» (دادانفام .)111 :1311 ،بنوابرادن بادوم پوذدرفت کوه آزادی رسوانه تط وق
نی ت و اتنیت ت ی تیتاانم آزادی رسانه را تحمود سازد .ازادونرو در بنوم  3توادۀ  13تیثواق
حااق تمنی و سیاسی ،اتنیت ت ی بهعناان دکی از استثنائات آزادی بیان ککر شومه اسوت« .از
آنجا که اتنیت دک تفجام چنموججی است و در تعنای واد دچوار تنوا و پیچیومگی ب ویار
است ،تیتاانم دستاودا تناسبی از سای دولتها برای سان ار گ تردۀ رسانه باشم .بنابرادن بادم
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اتنیت ت ی بهگانهای تعردد و تشل گردد ،که تنجر به تحوموددت گ وتردۀ رسوانه نگوردد.
راهکاری که در اسناد حااق بشر ارائه شمه است تعردد اتنیت ت ی به تاج قانانی اسوت کوه
در دک رونم دتاکراتیک وضع تیگردد .همچنین بادم استمالل کرد با تاجه به ادنکوه اصول بور
آزادی و تحموددت آن استثناست ،بنابرادن استثنا را بادم بهگانوهای تف ویر کورد کوه بوه اصول
آزادی صمتهای نرسانم» (رضادینژاد.)21 :1311 ،
در نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا ،اتنیت ت ی بهعنواان دکوی از تحوموددتهوای آزادی
رسانه تعین شمه است .در ادن صاص دداان عالی فمرال آتردکا با تاجه به ح اسیت تاضوا
تعیارهای تلت فی را ارائه داده است.
در پرونمۀ گیت او ع یه نیادارک ( ،)1321بیشتر قضات دداان فومرال از تعیوار تحومودتری
تحت عناان «تعیار گرادش بم» 1استفاده کردنم تا احکام تحکاتیت را کوه بوه تاجو «قوانان
هرج و ترج کیفری نیادارک  2»1312بهدلیل تازدع تانیف ت ساسیالی وتی صوادر شومه بواد،
تأدیم کننم ( .)Gitlow v. New York, 1925, para: 9در حاواق ادواالت تتحومۀ آتردکوا اصول
«گرادش بم» تعیاری است که به دولت اجازه تیدهم آزادی بیان را تحمود کنم ،بهشورطی کوه
شکل ابراز عایمه بهگانهای باشم که انحصاراً تتمادل به تحردک و دوا ادجواد فعالیوت غیرقوانانی
باشم (.)see: stone, 2002: 45-50
3
تعیار «قاعمۀ طر جمی و احتمالی» در دعاای دنیس ع یه اداالت تتحمۀ آتردکا در سوال
 1311ادجاد شم .ادن قاعمه بهتنظار تااب ه با تجمدمات کمانی تی وضوع شوم .تطوابق بوا ادون
قاعمه درصارتیکه پیام اصی به طر جمی و احتمالی هنگام ابراز آن برای عمام تردم اداالت
تتحمه آتردکا تنجر شواد ،سان وار قب وی آن پیوام از تواارد ناوض تشورو آزادیهوای تومنی
تح ا تیشاد .بنابرادن دکی از واادد دداان عالی فمرال آتردکا ادن است که در زتینو ادون
تاضا تصمیمگیری کنم که آدا دولت به انمازۀ کافی «تک ید به اگبوات تاجیوه اعموال چنوین
تحموددتی» را رعادت کرده است (.)Dennis v. United States, 1951, para: 2
دعاای داتیس ع یه اداالت تتحمۀ آتردکا دکی ددگر از دعاوی تجم در زتین آزادی بیوان در
اداالت تتحمۀ آتردکاست که در سال  1311صادر شم .دازده تاام ت ئال در ردۀ پوادین حوا
کمانی ت اداالت تتحمۀ آتردکا بهدلیل ناض قانان تعروف به اسومیت 1بوه عضوادت در حوا
کمانی ت کالیفرنیا تتجم شمنم .قانان اسمیت ،حمادت دا سازتانمهی هر اقماتی بورای نوابادی
دا سرنگانی هر دولت ادوالتی در آتردکوا را بوا تاسول بوه زور ،غیرقوانانی و تمنوا اعوالم کورد.
فرجام ااهان در دداان عالی فمرال ادعا کردنم که حا کمانی ت درگیر فعالیتهای سیاسوی
___________________________________________________________________
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
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تنفعالنه است و هر گانه ناض قانان اسمیت بادم شاتل تالش های فعال برای سورنگانی دولوت
باشم .دداان عالی فمرال بر ادن عایمه باد که اصالحی نل ت قانان اساسی بهطار تط ق از هور
شکل ابراز عایمه راددکال و ارتجاعی حمادت تیکنم ،تگر ادنکه طری تحرز و فع وی را ادجواد
کنم (.) Yates v. United States, 1957, para: 2
دعاای روزنات نیادارک تادما ،ع یه دولت اداالت تتحمۀ آتردکا ،از تصمیمات برج وت ددواان
عالی فمرال آتردکا در زتین اصالحی نل ت قانان اساسی آتردکاست .ادن دعاا ترباط به افشوای
اسناد پنتاگان از سای روزنات نیادارک تادما است .در ادن اسناد که بهعنواان «اسوناد پنتواگان»
شنا ته تیشاد ،جائیات دک تحایق کاتالً تلفی وزارت دفا در تارد تشارکت سیاسی و نظاتی
اداالت تتحمه در ودتنام از  1311تا  1311ارائه شمه است .اسناد پنتاگان نشان تیداد کوه دولوت
ادن کشار از ادن تاضا اطال داشته باد که جنگ ودتنام سب ت فوات جوانی ب ویار بیشوتری از
آنچه به تردم اطال رسانی کرده باد ،شمه باد .همچنین ادن اسناد نشوان تویداد کوه دولوتهوای
هری تروتن ،دوادتدی آدانجاور ،جانافکنومی و لینومون بویجان وان توردم را در توارد تیواان
درگیری اداالت تتحمه در جنگ ودتنام گمراه کرده بادنم .دولت با ادن ادعا که تطال تنتشرشومه
تجمدمی برای اتنیوت ت وی اسوت ،بوا صومور حکوم دادگواه توانع انتشوار بیشوتر ادون تطالو در
روزناتههای نیادارک تادما شم .چنم هفته بعم ،دولت اداالت تتحمه درصومد ج واگیری از انتشوار
تااالت در واشنگتنپ ت باد ،اتا دادگاه ادن بار ادن در ااست را رد کرد .در  31ژوئن ،بوا تاافاوت
شش قاضی و سه تلالد ،دداان عالی فمرال حق روزنات نیادارک توادما را بورای انتشوار تطالو
تأدیم کرد .در ادن رأی که دداان با اکثردت صادر کرد ،ااجار داشوت کوه دادگواه بوا تصومیمات دو
دادگاه بموی برای رد در ااست دولت برای دستار ج اگیری از انتشار تاافق است .ددواان در رأی
صادرۀ اد ،نل ت با تراجعه به رودههای سابق ،چنمدن ت ئ حاواقی را تطورح کورد نل وت
ادنکه هر سی تم پیشینی سان ار آزادی بیان که در دادگاه تطرح تیشاد ،با ادون فورا اساسوی
بادم رسیمگی شاد که تغادر قانان اساسی است .با ادن همف که وجاد تضاد کاتی بین تالش دولت
برای سان ار و اصالحی نل ت قانان اساسی تشل شاد .در ادن رأی سپس استمالل شمه کوه
«بنابرادن دولت بار سنگینی در اگبات تاجیه اعمال چنین تحموددتی بر دوش دارد».
بیشک سان ار بهدلیل حفظ اتنیت ت ی اتری پذدرفته است ،زدورا بومون اتنیوت ،آزادی از
بین تیرود و هرجوترج و نااتنی ادجاد تیشاد .بهعبارت ددگر ،اتنیت ب تر ضروری برای تحاق
آزادی است .با ادن حال ،اتنیت ت ی نبادم بجانهای برای دولت باشم کوه بتاانوم آزادی رسوانه را
بهطار گ ترده تحمود سازد .بنابرادن اوالً بادم تصاددق اتنیت ت ی در قواانین تشول شواد و
گانیاً ضاابط تعین (نه عام) برای تعیین تصاددق در عمل وجاد داشته باشم .برای تثوال ،افشوای
اسرار و اسناد دولتی و نظاتی ،تحردک به ارتکا جرم ،ع یه اتنیت ت وی ،جاساسوی و تحردوک
تردم به جنگ و آشا از تصاددق تجمدم ع یه اتنیت ت ی تح ا تیشاد .با ادون حوال ،بادوم
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در نظر داشت بعضی از ادن تفاهیم چنان گ ترده اسوت کوه واد تویتواان دسوتاودای بورای
سان ار و فاان رسانه باشم .راهحل ادن است که اوالً ،ادن تحموددتها بوهطوار دقیوق تاسوط
قانانی که در دک فرادنم دتاکراتیک به تصاد تیرسم ،تشل شاد گانیاً ،همیشه بادم فورا
بر ادن باشم که سان ار تغادر با قاانین و تاررات است و اگبات الف آن بر عجمۀ دولوت اسوت
گالثاً نجاد بیطرفی برای داور در ادن صاص وجاد داشته باشم .بهنظر تیرسم ادن نجاد تیتاانم
دک نجاد قضادی دا شبهقضادی (برای تثال آتبادزتان) باشم.

قوانین افترا
بررسیها نشان تیدهم که نه در تیثاق حااق تمنی و سیاسی و نه در اسناد تنطاوهای حاواق
بشر  ،اسمی از افترا و تمناعیت آن نیاتمه و شادم بتواان گفوت اعالتیوه اصوال آزادی بیوان در
آفرداا بهصراحت به افترا اشاره کرده است (سادتنمی و ت تایمی قمی.)12 :1331 ،
ع یرغم عمم ا تالف در تارد تمناعیت افترا بهعناان دکی از تحموددتهای تشرو آزادی
بیان ،در تارد تعردد و گ ترۀ آن ا تالف زدادی ددمه تیشاد .از سای ددگر ،بررسیهوا نشوان
تیدهم که در ب یاری از کشارها ،قاانین افترا چنان گ ترده و در سوطح وسویع توارد اسوتناد
قرار تیگیرد که تانعی جمی بر بح آزادی بهشمار تویرونوم و در نتیجوه تلور دتاکراسوی
است (  ،Simons, 2006: 118,به نال از :سادتنمی و ت تایمی قموی .)12 :1331 ،در قواانین
کشارهای تلت د تعاردد تتفاوتی از افترا ارائه شمه است 1.افترا (بوه شوکل کتبوی و شوفاهی)
عبارت است از ابراز بیانی اشتباه به شکل عممی که به حیثیت دک شل صمته تیزنم ( Ann
 .)Ruane: 2014: 21افترا در قاانین کشارها بادم بهگانهای تبیین شاد که از دک سا تمناعیت
آن تاج تحموددت آزادی رسانه نشاد و از سای ددگر ،نپذدرفتن آن بهعناان تحوموددتی بور
آزادی رسانه به حااق و حیثیت ددگران آسی نرسانم.
در نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا تلاط افترا تیتاانم به تاج قاانین ادالتی تفتوری را
تعای و تااضای اعادۀ حیثیت کنم .بادم دان ت که در بر ی تاارد قاانین ادالتی نواعی تصوانیت
در ارتباط با افترا را تارر تیدارنم .در تاارد کدل تصانیت از افترا پیشبینی شمه است:
 .1طی دادرسی قضادی
 .2از سای تااتات عالیرتب دولتی
 .3از سای نمادنمگان کنگره در طی تباح قانانگذاری
 .1طی پلش برناتهها دا سلنرانیهای سیاسی و
 .1بین زوجین (.)Murray, 2019: 1
___________________________________________________________________
 .1ر.ک :تادۀ  131قانان تجازات اسالتی (بلش تعادرات) .1311
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الاام به پردا ت ارت برای ااجارات افتراآتیا ناعی تحموددت آزادی بیان است بنابرادن
افترا ،استثنادی بر اصالحی نل ت قانان اساسی اداالت تتحمۀ آتردکاست .با ادون حوال ،ددواان
عالی فمرال آتردکا ،حمادتهای کمتری در زتین تااتات دولتی در برابر جرم افتورا بوه ن وبت
سادر اشلاص تارر داشته است .دداان تعتام است که تااتات دولتی و شلصیتهای برج وته
ارت کننم ،تگر ادنکه بویهویچ
نمیتااننم بهسب افترادی که به آنجا وارد شمه است ،تطالب
ترددمی گابت کنم ،که ااجارات افتراآتیا با «قصم اضرار» ،1دعنی ادنکوه بوا آگواهی از ادنکوه آن
ااجارات الف واقع است ،دا با «غف ت بیپروا» 2از ادنکه آن ااجارات الف واقوع بواده دوا نوه،
بیوان شومه باشوم ( New York Times v. Sullivan; Curtis Publishing Co. v. Butts, 1967,
صاصی که رسانهای را به جرم افترا
 .)para: 5دداان عالی فمرال همچنین تعتام است شل
وارت کنوم کوه تاصویر رسوانه را
تحت تعای قرار تیدهم ،تنجا در صارتی تیتاانم تطالب
اگبات کنم ،با ادن حال ،الزم نی ت ساءنیت واقعی را اگبات کنم (تگر قاانین ادالوت ترباطوه آن
را الزم بمانم) .با ادن حال ،اگر افترا به نگرانی عماتی تنجر شاد ،در ادون توارد حتوی اشولاص
ارت تفروا (نه ارات تالی واقعوی) دوا
صاصی بادم ساءنیت واقعی را به تنظار تطالب
ارت تنبیجی 3اگبات کننم (.)Gertz v. Robert Welch, Inc, 1974: 2
بیترددم قاانین افترا تأگیرات تلربی بر آزادی رسانه دارد .از سای ددگر نمیتواان حوق بور
حمادت در برابر تعرا به حیثیت و آبروی اشلاص را ناددمه گرفت .راهحل از نظر نگارنومه ادون
است که هیچکمام از ادن دو حق نبادم تط ق باشوم .از سوادی آزادی رسوانه تط وق نی وت و از
سای ددگر ،حق بر آبرو و حیثیت ،تضمینی برای حمادوت کاتول از اشولاص در برابور هور نوا
انتاادی نی ت .بنابرادن بادم تعیارهای تتفاوت و سلتگیرانهتوری بورای تحاوق افتورا از سوای
رسانه در تااد ه با سادر وضعیتها ارائه شاد .از سای ددگر ،بجتر است از افترا از طردوق رسوانه
کیفرزاددی شاد و ناعی ت ئالیت تمنی برای رسانه در ادن صاص ادجاد شاد.

سخنان نفرتپراکنانه
سولنان نفورتپراکنانوه 1از تحوموددتهوای آزادی رسوانه ت اوی تویشواد .تنظوار از سوولنان
نفرتپراکنانه شاتل ارتباطات صاتتآتیا دا تحایر دک فرد دا دک گروه بهدلیول ودژگویهوای
گروهی تاننوم نوژاد ،رنوگ ،تنشوأ ت وی ،جن ویت ،نواتاانی ،توذه دوا گورادش جن وی اسوت
( .)nockleby, 2000: 1277آدا تعجم به آزادی بیان ت وت ام حمادوت قوانانی از حتوی سولنان
___________________________________________________________________
1. Actual malice
2. Reckless disregard
3. Punitive damages
4. Hate speech
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نفرتپراکنانه است؟ جااتع دتاکراتیک کنانی با قاطعیت به ادن پرسش پاسخ تنفی تویدهنوم.
برای تثال بردتانیا کشاری است که در قاانین آن ادجاد نفرت نژادی دا تذهبی جورم ،تح وا
تیشاد ( .)Brown, 2016درحالیکه جائیات قاانین کشارها در ادون صواص تتفواوت اسوت،
قانانگذاری از ادن نا در کشارهادی با دتاکراسی پیشرفته ،از جم ه استرالیا ،دانمارک ،فران ه،
آلمان ،هنم ،آفرداای جنابی ،سائم و نیازد نم وجواد دارد ( .)Waldron, 2012: 8بوا ادون حوال،
چنین قاانینی آشکارا در اداالت تتحمۀ آتردکا بهدلیل تغادرت با حق آزادی بیان لغا شمه است.
دداان عالی فمرال اداالت تتحمۀ آتردکا بیهیچ قیم و شرطی ااجار کرده قاانینی که تبعویض را
بر تبنای ددمگاه اعمال تیکننم ،بهودژه آن دسته از قاانینی که بیان بر ی ددمگاههای سیاسوی
دا ا القی را تمنا تیکننم ،تغادر اصالحی نل ت قانان اساسوی ادون کشوار اسوت ( Stone,
 .)1994: 45ادن استمالل حتی در تااردی نیا اعمال تیشواد کوه ادون اتکوان وجواد دارد کوه
سلنان نفرتپراکنانه سب ادجاد شانت دستهجمعی شاد.
پرونمۀ برانمنبار ع یه ادالت اوهادا  ،1313تجمتردن دعاا در ادن صواص اسوت .در ادون
دعاا دداان عالی فمرال بهجای « طر تحرز و فع وی» از تعیوار ددگوری تحوت عنواان «اعموال
غیرقانانی قرد الاقا » 1برای تشلی سلنان نفرتپراکنانه استفاده کرد .در ادن دعواا ددواان
عالی فمرال آتردکا با باطل اانمن تحکاتیت کالرنس برانمنبار  ،از رهبوران تح وی تشوکیل
نژادپرستی کاک اس کالن ،2از سای دادگاه ادالتی اوهادا « ،طور تحورز و فع وی» را بوهعنواان
تعیاری برای تفجیم جرم ،تبجم ق مماد تیکنم .در ادن پرونمه در پی گواارش تصوادری از دوک
شبک تح ی از تظاهراتی که از سای کاک اس کالن ترتی داده شمه باد ،دادگاه ادالتی اوهوادا،
کالرنس بر انمنبار را به اتجام تشوادق صوردح بوه شوانت ع یوه سویاهان و دجاددوان ،تجورم
شنا ته باد .با ادن حال ،عالیتردن ترجع قضا دی آتردکوا ،بور پادو ادون اسوتمالل کوه تگور در
تااقعی که تشادق به بیقانانی بهطار تشل بروز اعمال غیرقوانانی قردو الاقوا را تحتمول
کنم« ،تنع کیفر و دا تمانعت از بیان تجواز نی وت» ،بوه ابطوال حکوم تجرتیوت رهبور ادوالتی
کاک اس کالن رأی تیدهم (.)Brandenburg v. Ohio, 1969, para: 1
سلنان نفرتپراکنانه ،اق یتهای قاتی ،تذهبی ،جن ی ،تجاجران و گروههای ددگر را تتأگر
تیسازد ،بنابرادن الزم است راهح ی اتلاک شاد که ادن تاضا حل شاد و از سای ددگور آزادی
بیان و اطالعات نیا تضمین شاد .با تاجه به ادنکه رسانه در حال حاضر ناش تجموی در انتشوار
سلنان نفرتپراکنانه دارد ،بنابرادن سان ار رسانه به ادن دلیل تاجیهشمنی است .پیشین سویاه
___________________________________________________________________
1. Imminent lawless action
)2. Ku Klux Klan(kkk

ادن گروه نل تین بار در 1111در ادالت تن ی تاسط بر ی نظاتیان سابق نیروهای کنفمراسیان در جنگ دا وی،
پادهگذاری شم .ترام ادن تشکل بر پاد برتری نژادی سفیمپاستان و در ضمدت با سویاهان ،دجاددوان ،ک ی وای
کاتالیک و اتحاددههایکارگری ،شکل گرفته است.
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نفرتپراکنی و ادنکه تشلی سلنان نفرتپراکنانه از پیچیمگی سادر تاارد تحوموددت رسوانه
بر اردار نی ت ،بنابرادن کمتردن احتمال ساءاستفاده از ادن شکل تحوموددت آزادی رسوانه از
سای دولتها وجاد دارد .با ادن حال نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا تالش کرده است حتوی
در ادن تارد نیا زتانی آزادی رسانه را تحمود سازد که به اقمام عم وی ع یوه گوروههوای توارد
همف تنجر شاد.

قوانین محتویات مستهجن
قاانین تحتادات ت تججن 1به تعنای تنظیم و سان ار سلنان دا سادر اشکال ت وتججن ددگور
است « .اصطالح تحتادات ت تججن در اغ تاارد در تعنای حااقی واد بورای تاصوید نوا
بیان عایمه به شکل حرف ،تصادر ،عمل و غیره اطوالق تویگوردد .اتوا همچنوین بوا ا القیوات
جن ی در دک فرهنگ دا دک کشار دا تاطع زتانی و سادر تمناعیتها ارتبواط دارد .تحتادوات
ت تججن شاتل پارناگرافی تیشاد ،اتا همچنین تیتاانم شاتل رق عردان ،پیامهوای ت فنوی
تجاری با ججتگیری جن ی و غیره باشم .در عصر ادنترنت و فضای اجتمواعی هورزهنگواری بوه
شکل چشمگیری تاسعه دافته است» ( .)Sanjoy, 2020: 1هرزهنگاری بیارتبواط بوا دتاکراسوی
ت ای تیشاد و ازادنرو فاقم حمادتهادی است که از آزادی تبادل انمدشههوا صوارت تویگیورد.
ازادنرو هرزهنگاری قرنها جرم ت ای شمه و در حال حاضر همچنان در قواانین بر وی کشوارها
جرمانگاری شمه است.
به تنظار تحموددت دسترسی به تحتادات ت تججن برای کادکوان ،کنگورۀ ادواالت تتحومۀ
آتردکا قانان عفت ارتباطات را در سال  21331تصاد کورد ،کوه ارسوال تحتواای ناتناسو و
شانتآتیا روی و سادتهادی را که کادکان بهطار بالااه اتکوان دسترسوی بوه آن را دارنوم،
تمنا کرد .تتل فان به دک سال حبس و  211هواار دالر جردموه تحکوام تویشومنم ( Day,
 .)2001: 1با ادن حال دداان عالی فمرال آتردکا ادون قوانان را تغوادر اصوالحی نل وت قوانان
اساسی اعالم و آن را ابطال کرد ،با ادن استمالل که والمدن کادکوان بوه نورمافاارهوادی کاراتوم،
ججت ت مودسازی و سادتهای ت تججن به شوکل تعاوالی دسترسوی دارنوم ،بنوابرادن ادون
اتکان را دارنم که با نص نرمافاار تناس دسترسی کادکان به ادن تحتادات را تحمود سوازنم.
کنگرۀ ادواالت تتحومۀ آتردکوا بوار ددگور الدحوهای را بوه تنظوار حمادوت از کادکوان در برابور
و سادتها ی ناتناس پیشنجاد داد در نتیجه ،قوانان حمادوت از ادنترنوت کادکوان 3در سوال
 2111به تصاد رسیم .ادن قانان تمارس و کتابلانههای عمواتی را کوه اتکوان دسترسوی بوه
___________________________________________________________________
1. Obscenity laws
2. Communications Decency Act
)3. The Children’s Internet Protection Act (CIPA
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ادنترنت را برای کادکان فراهم تیکنم ،ت ام کرده است برناتههادی را نص کننم که تحتادوات
ت تججن و ناتناس را فی تر کننم (.)Day, 2001: 1
کمی یان فمرال ارتباطات ،قااعمی را بهتنظار اجرای قانان حمادت از ادنترنت کادکوان در
سال  2111وضع کرد ادن قااعم در سال  2111بهروزرسانی شم ( .)FCC, 2015تطابق با ادون
قااعم ،تأتین تالی کتابلانهها و تومارس ،ارتبواط ناددکوی بوا گااهیناتوههوادی دارد کوه در آن
سیاستهای اجباری سالتت ادنترنت تاسط کتابلانهها و تمارس با تافایت اجرا شمه است .ادن
سیاست شاتل نص برناتههای حفااتی روی رادانههاست که تاسط کادکان استفاده تیشاد تا
ادنکه دسترسی از طردق ادنترنت به تصاودر ت تججن دا تصاودر هرزهنگاری کادکان ،دا تصاودری
که برای کادکان تضر ت ای تیشاد ،ت مود دا فی تر شاد .اصالحات قانانی در صاص بلشی از
قانان ارتباطات فمرال اداالت تتحمۀ آتردکا  ،1331تحت عناان « قانان حمادوت از کادکوان در
قرن بی تودکم» ،1از سال  2111الزماالجرا شم .طبق ادن قانان ،تمارسی کوه تشومال قوانان
حمادت از ادنترنت ه تنم ،بادم آتازشهای الزم را به کادکان در صاص رفتارهای تناس در
فضای ادنترنت ،از جم ه تعاتل با سادر افراد در شبکههای اجتمواعی ،در اتواقهوای گفوتوگوا و
چگانگی واکنش ن بت به تاارد آزار و اکدت کادکان در فضای سادبری ،ارائه کننم .درحال حاضر
قانان حمادت از ادنترنت کادکان دو نا گااهیناته را الااتی کرده است ،کوه شواتل نظوارت بور
فعالیتها ی ادنترنت کادکان و همچنین افاادش آگاهی کادکان از طردق آتازش آنجا در زتینو
رفتارهای تناس در فضای سادبری است (.)FCC, 2015: 23
بیترددم تحتادات ت تججن و هرزهنگاری شک ی از ابراز عایمه و بیان ت اوی تویشواد کوه
فاقم ارزش اجتماعی است ،بنابرادن سان ار آن تاجیهپوذدر اسوت .بوا ادون حوال ،قواانین ع یوه
هرزهنگاری بادم تاادای اجتماعی داشته باشم و هماتوان تجمدوم گ وتردهای ع یوه آزادی بیوان
ادجاد نکنم .تحتادات ت تججن نیا بر تبنای شرادط اجتماعی هر جاتعه تشل تویشواد .بوا
ادن حال در اداالت تتحمۀ آتردکا دداان عوالی فومرال وایفو سان وار در ادون توارد را نوه بوه
قانانگذار ،ب که به والمدن از طردق نص نرمافاارهای تلصاص و نیوا آتوازش کادکوان در ادون
زتینه تحال کرده است.

رسانه و مسئولیت
استمالل شمه است که روزناتهها را تیتاان به دو دسته تا یم کرد دستهای از روزناتههوا کوه
تطال اح اسی و تضر را تنتشر تیکننم و دست ددگر که ا بار آتازنمه و تح یلهای تفیم در
صاص تاضاعات اساسی برای عمام ارائه تویدهنوم ( .)Sturges, 2015تاتواس جفرسوان ،از
___________________________________________________________________
1. Protecting Children in the 21st Century Act,
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حاتیان اص ی آزادی تطباعات است با وجاد ادن ،ااجار تیدارد ...« :تطباعات هنگاتیکه اد
را در متت دروغگادی قرار تیدهنم به ابااری تضر تبمدل تیشانم» (.)Jefferson, 1904: 368
اغ کشارها ااهان ت ئالیتپذدری تطباعات و رسانهها ه تنم .برای تثال در صواص
کشارهای اروپادی ،تادۀ  11کناان یان اروپوادی حاواق بشور ( )1311تاورر داشوته اسوت کوه
رسانهها و تطباعات تشمال تکالید و ت ئالیتها در جااتوع دتاکراتیوک ه وتنم .ادون تواده
تارر تیدارد ...« :اعمال ادن آزادی ها ،از آنجا که با اد واادد و ت وئالیتهوادی را بوههموراه
دارنم ،تمکن است نیازتنم تشردفات ،شرادط ،تحموددتها دا تجوازاتهوادی باشونم کوه تاسوط
قانان تارر شمه و در دک جاتع تردمساالر بهتنظار حفظ تنافع اتنیت ت ی ،تماتیت ارضی دوا
ادمنی عماتی ججت تمانعوت از ادجواد هورجوتورج دوا ارتکوا جورائم ،حفااوت از سوالتتی و
ا القیات تردم ،حمادت از آبرو دا حااق سادردن ،ج اگیری از افشای اطالعات تحرتانه دا حفظ
اقتمار و بیطرفی دستگاه قضاوت ،الزم و ضروری ه تنم.»...
کناان یان اروپادی حااق بشر بهصوراحت بحو ت وئالیت رسوانه را تطورح کورده اسوت.
بنابرادن سان ار تطباعات در بر ی تاارد تذکار در ادن بنوم تجواز اسوت .همچنوین رسوانه را
تیتاان بهدلیل تحتاداتی که انتشار تیدهم ،تحت تعای قرار داد.
تادۀ  13اعالتی ججانی حااق بشر تمناعیوت سان وار و آزادی رسوانه را بوهطوار ضومنی
پذدرفته است .اتا از نظر ادن سنم بنیاددن حااق بشر نیا رسانه در برابر تحتادات اد تیتاانوم
ت ئال ت ای شاد ،زدرا به تاج بنم  2تادۀ  23ادون اعالتیوه جااتوع دتاکراتیوک تویتااننوم
تحموددتهای تعاالی را بر آزادی رسانه تحمیل کننم و در صارت تلطوی از ادون تحوموددت،
رسانه ،ت ئال ت ای تیشاد .بورای تثوال رسوانههوا در برابور انتشوار نفورتپراکنوی در قواانین
کشارهای دتاکراتیک ت ئالیت دارنم.
بهطار ک ی تیتاان گفت که ترز ت ئالیتپذدری رسانه در صاص تحتادواتی کوه انتشوار
تیدهم ،همان تحموددتهای آزادی رسانه است .بنابرادن اگر بپذدردم اعموال تحوموددتهوا بور
رسانه در قال سان ار در بر ی تاارد تجاز است ،درصارتیکه رسانه از ادن تحموددتها تجاوز
کنم ،ت ئال ت ای تیشاد .برای تثال انتشار تطال ترباط به اتنیوت دا وی و وارجی دوک
کشار از سای دک رسانه سب ت ئالیت رسانه تیشاد .در نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکوا
بح ت ئالیت رسانه در قانان اساسی ادن کشار ناددمه گرفتوه شومه ،زدورا اصوالحی نل وت
قانان اساسی ادن کشار بهطار تط ق کنگره را از وضع قاانین ترتبط با آزادی رسانه تنع کورده
است ،اتا همانطارکه بح شم ،در نظام حااقی ادن کشار هم کنگره و هم دداان عالی فومرال
ادن کشار تحموددتهای تعاالی را بر آزادی رسانه تحمیل کردهانم بنوابرادن بحو ت وئالیت
رسانه نیا در ادن کشار تطرح تیشاد.
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نتیجهگیری
اگر سان ار رسانه ناعی سرکا گفتار ،ارتباطات عماتی دا سادر اطالعات است ،با ادن استمالل
که چنین تطالبی ،تضر ،ح اس دا نا اشادنم ت ای تیشواد ،سان وار تغوادر بوا حوق بنیواددن
آزادی بیان و در تعنای ک یتر حق بر دسترسی به اطالعات است .همانطارکه بهتفصویل بحو
شم ،سان ار رسانه در قال سان ار گفتار ،کتا  ،تازدک ،فوی مهوا و سوادر هنرهوا ،تطباعوات،
راددا ،ت ادادان و در شکل جمدمتر اد از طردق سان ار ادنترنت صارت تیگیرد .سان وار بوه
دالدل تلت فی از جم ه اتنیت ت ی ،کنتورل تحتادوات ت وتججن و ج واگیری از هورزهنگواری
کادکان و سلنان نفرتپراکنانه ،حمادت از کادکان و سوادر گوروههوای آسوی پوذدر و ارتاوا دوا
تحموددت ددمگاهها ی تذهبی و سیاسی ،و ج اگیری از افترا به شکل تکتا دا شوفاهی انجوام
تیگیرد .با ادن حال سان ار در هم تاارد غیرقانانی نی ت ،زدورا بحو سان وار اطالعوات بوا
بح گ تردهتر آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطالعات ارتباط دارد .همانطارکه بح شوم،
در اسناد حااق بشر ادن دو حق تط ق نی ت ،بنابرادن تویتواان بور تبنوای بر وی تاتضویات
اص ،آزادی رسوانه را تحومود کورد .بوهعبوارت ددگور ،ب ویاری از کشوارها در قواانین واد
حمادتهای قای و گ تردهای را از رسانه در برابر سان ار دولتی بهعمل آوردهانم ،اتا بادم تاجه
کرد که هیچکمام از ادن حمادتها تط ق نی ت و اغ برای تحموددت آزادی رسوانه اسوتمالل
ضرورت تعادل بوین حاواق تتعوارا تطورح شومه اسوت توا ادنکوه تشول شواد کوه کومام
تحموددتهای رسانه سان ار و کمام تحموددتها سان ار ت ای نمیشاد.
از تحموددتها ی رسانه که بیشتردن ساءاستفاده از آن شمه است ،تاسل به اتنیوت ت وی از
سای حکاتتهای تاتالیتر و وضعیت جنگی است که بر تبنوای آن بوهطوار گ وترده رسوانه را
سان ار تیکننم .همچنین قاانین افترا با تاجه به ابجاتات بیشماری که در تعردد تعیار دقیای
برای افترا وجاد دارد ،نیا از تاارد ناقض آزادی رسانه است .از تواارد تحوموددت رسوانه کوه در
اسناد حااق بشر بهعناان تحموددت آزادی اطالعوات تطورح نشومه اسوت ،سان وار تحتادوات
ت تججن و هرزهنگار ی کادکان است .البته شادم بتاان با استناد به کناان ویان حاواق کوادک
ادن تحموددت را تاجیه کرد .ترز دقیق سان ار و آزادی رسانه و همچنین ت ئالیتپذدری بادم
به تاج قانان در دک جاتع دتاکراتیک تعیین شاد .در تعیین حومود ادون تحوموددت بادوم
اصل را بر آزادی رسانه قرار داد و تحموددتها را به شکل ب یار تضیق تعردود کورد .همچنوین
تحموددتها در حم ضرورت و در بر ی تصاددق بادم تاقتی باشم.
در نظام حااقی اداالت تتحمۀ آتردکا اصالحی نل ت قوانان اساسوی ادون کشوار بوهطوار
تط ق ،کنگره را از تحمود کردن آزادیهای عماتی از جم وه آزادی رسوانه از طردوق قانانگوذار
تنع کرده است .با ادن حال با تاجه به ضرورت تعادل بین آزادی رسانه و سوادر حاواق ،کنگوره
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قاانینی را تصاد کرد که دداان عالی فمرال اداالت تتحمۀ آتردکا نیا در ب یاری از تواارد ادون
قاانین را تغادر اصالحی نل ت نمان ته است .اد دداان عالی فمرال نیوا تعیارهوادی را بورای
تحموددت آزادی رسانه تعیین کرده است .در بر ی پرونمهها دداان عالی فمرال قواانین کنگوره
را بهدلیل تغادرت با اصالحی نل ت ابطال کرده است .برای تثال در صاص قاانین ترباط بوه
تحتادات ت تججن دداان عالی فمرال آن را تغادر با اصالحی نل وت تشولی داده اسوت .در
صاص قاانین افترا نیا دداان عالی فمرال تالش کرده که تعیاری ارائه دهم که دعاوی افتورا از
را در تااد ه با سادر اشلاص تحمود کنوم .بنوابرادن بوا
سای تااتات دولتی و اشلاص شا
ادنکه در قانان اساسی ادن کشار و اصالحی آن بح ت ئالیت رسانه به اواهر ناددومه گرفتوه
شمه است ،اتا در ادن کشار نیا تحموددتهای آزادی رسانه که بعمها به تاج قاانین کنگره و
تصمیمات دداان عالی فمرال وضع شم ،ناعی ادجاد ت ئالیت برای رسانه ت ای تیشاد.
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