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 آزادی بیان، چشم انداز عمومی           

 آزادی ارزشی است که در سرشت انسان وجود دارد

و مبارزه با دست آوردن این حق همواره در    

.سرخط عملکرد های انسان قرار داشته است  

 

 انسان فطرتا می خواهد که آزاد باشد و هرکاری

. که می خواهد آنجام دهد   



 آزادی بیان، چشم انداز عمومی 

 تمامی محک سنگ و انسانی حقوق گرانبهاترین که بیان آزادی

  جزء که است بشر حقوق از دسته آن و شده شناخته ها آزادی

 .رود می شمار به انسان طبیعی حقوق

 

 نداشته وجود بیان ازادی که یی هرجامعه در

 .ندارد معنی هم دموکراسی باشد،

  



 آزادی بیان، چشم انداز عمومی 

آزادی بیان به معنی داشتن آزادی برای ابراز عقاید، دیدگاه ها و 

.نظریات است  

 

این آزادی نمی تواند محدود شود، به استثنای مواردیکه امنیت  

جامعه، نظم عمومی، حریم خصوصی افراد و سایر موارد 

.مشخص شده را قانون را نقض نماید  



 تعریفی از آزادی بیان               

 همه که است طبیعی حق بیان آزادی»

 بودن انسان مقتضای به آدمی افراد

 برخوردار آن از یکسانی طور به خود،

 فکر و اندیشه بیان در آن موجب به و

 حقوق نقض موجب که جایی تا خود،

 احترام مورد ارزشی اصول و دیگران

 «.مجازند نشود، جامعه

 

 



 بررسی آزادی بیان در متون حقوقی

به دلیل با اهمیت بودن آزادی بیان در گذشته و حال، در اغلب 

 قوانین داخلی کشورها و قوانین منطقه یی و بین المللی آزادی 

.بیان ذکر شده است  

مرور مختصر داریم به آن ماده های این قوانین که به آزادی   

: بیان اختصاص یافته است  



 اهمیت و ارزش آزادی فکر و بیان
 

مدافعان آزادی فکر و بیان بر اهمیت و ارزش این آزادی تأکید 

ها انسان آزاد خلق شده و حق دارد تا به نظر آن. نمایندبیشتر می

 .آزادانه بیندیشد

 

انسان محترم و مکرم خلق شده، آزادی حق وی و محترم است؛  

 .باشدبناًء آزادی بیان محترم است که حق انسان جامعه می

 



 اهمیت و ارزش آزادی فکر و بیان
 

تواند اندیشة خود را به وسیلة آن به یی که انسان میاولین وسیله

 .دیگران منتقل سازد، گفتار است

های تواند افکار، نظریات و اندیشهیی که انسان میدومین وسیله

 .خود را بیان و به دیگران برساند، نوشتار است

 .سومین وسیله در زمینه، تصویر، رمز و اشاره است

 



آزادی بیاندر رابطه به اهمیت و ارزش عمده  دالیل   

آزادی بیان اساس و پایة اصلی جستجو و دریافت حقیقت 1)

 .باشدمیاست که بشر در تکاپوی آن 

 

آزادی فکر و بیان بیانگر حرمت و کرامت شخصیت انسان و 2)

 .های وی استرعایت حقوق و آزادی

 

های دموکراسی یا حکومت فکر و بیان یکی از مؤلفهآزادی 3)

 .ساالری استمردم



 دالیل عمده  در رابطه به اهمیت و ارزش آزادی بیان

فکر و بیان بهترین وسیلة ایجاد تغییر و تحول مثبت در اجراآ آزادی 4)

اندرکاران مطبوعات با انتقادهای باشد که دستاداره های دولتی می

شان گردانیده و در افشای سالم و سازنده، مسئوالن را متوجه اعمال

 .نمایندمینامالیمات، فساد و جلوگیری از آن نقش بارز را ایفا 

 

های آزادی فکر و بیان بهترین وسیله تقابل و تضارب افکار و اندوخته5)

 .یابدهای علمی ترویج و توسعه میعلمی بوده که به اثر ان اندیشه



 آزادي بيان در كىاهین ملی و بین املللی  

 

 

 



 
 
 

1789اعالمیهء حلىق بشر و شهروهد فراوضه   

 :4مادهء 

دیگران کاری که به   آزادی عبارت اصت از تىاهایی اهجام دادن هر   
طبیعی هیچ یک از افراد  بىا براین اجرای حلىق . زیان هرصاهد

حدودی که اصتفاده از همان  دارای حد و مرزی هیضت مگر 
این حد . جامعه تظمین کرده باشد حلىق را برای صایر اعظای 

 .تىاهد  تظمین کىد مرز را فلط كاهىن می 

 



...ادامه   

حلىق    آزادی آگاهی از افکار و علاید از گراهبهاترین : 11مادهء 
هر چه می    بىابرین هر یک از افراد کشىر می تىاهىد . اصتبشر 

برصاهىد، مگر در    خىاهىد آزاداهه بگىیىد، بىىیضىد، به چاپ 
 .  مىاردی که كاهىن تعیین کرده باشد

 

 .در آن  صىرت تجاوز آزادی مسبىر مضتلسم مضؤولیت خىاهد بىد 

 



1948دصامبر /اعالمیه جهاوي حلىق بشر  

   :19 ماده

 حق و دارد بیان و عقیده آسدی حق کظ هز
 خىد عقاید داشتن اس که اضت آن امل  مشبىر 

 کطب در و باشد هداشته  اضطزابی و بیم
 تمام با آن اهتشار   و اخذ در و افکار و اطالعات

 آساد مزسی مالحظات بدون  و ممکن وضایل

 .باشد

 



1966دصامبر  16/ میثاق بین املللی حلىق مدوی و صیاس ی  

آزادی تفحص و شامل   این حم . هر کط حم آزادی بیان دارد: 19مادهء 
بدون تىجه به صرحدات كبیل   تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر 

 یا به صىرت هىشته 
ً
چاپ یا به صىرت هنری یا به هر وصیلهء یا   خىاه شفاها

 .می باشدخىد دیگر به اهتخاب 



 محدودیت های آزادی بیان در آیینه تصویر   



 شما چه فکر می کنید؟



 آزادی بیان در متون حقوقی افغانستان       



 كاهىن اصاس ی افغاوضتان

 :24مادهء 

این حم جسء آزادی دیگران و مصالح عامه . طبیعی اوضان اصتآزادی حم  
 .گردد، حدودی هدارد   که تىصط كاهىن تعیین می 

 .و کرامت اوضان از تعرض مصىن اصتآزادی 

 .به احترام و حمایت آزادی و کرامت اوضان مکلف می باشددولت 

 



 آزادی بیان در كاهىن اصاس ی افغاوضتان

 فکر دارد حم افغان هر .اصت مصىن  تعرض از بیان آزادی :34 مادهء
 رعایت با دیگر وصایل یا و تصىیر  هىشته، گفتار، وصیلهء به را خىد

 .هماید اظهار اصاس ی كاهىن  این مىدرج احکام

 

 مطالب    وشر و طبع به كاهىن  احکام با مطابم دارد حم افغان هر
 .بپردازد دولتی ملامات به آن كبلی ارائه بدون 

 



افغاوضتانرصاهه های همه گاوی آزادی بیان كاهىن   

  :1 ماده

   تاس ي به و اصالم مبین دين احكام و اصىل  داشت هظر در با كاهىن  اين

   جهاوي اعالميه 19 ماده رعايت  و اصاس ي كاهىن  34 ماده حكم  از

   رصاهه تىظيم و بيان و فكر آزادي حم تامین مىظىر  به بشر، حلىق 

 .اصت گرديده وطع كشىر  در همگاوي  هاي



:اهداف كاهىن رصاهه ها، عبارت اهد از  

 

 .حمایت و تضمحن حق آسادی فکز و بیان -1

 .فعالیت آساد رضاهه هاشزایط  حمایت اس حقىق ژورهالیطتان و تامحن  -2

 .و کثرت گزامطتقل     تزویج و اهکشاف رضاهه های همگاوی آساد،  -3

 



...ادامه   

فزاهم همىدن سمیىه مىاضب بزای اظهار فکز و احطاص اتباع کشىر تىضط  -4
گفتار، هىشته، رضم، تصىیز، ثبت روی  هىار، تمثیل، حزکت و ضایز پدیده 

.های علمی،ادبی، هجری، و طبع و وشز  

 

رعایت اصل آسادی بیان و رضاهه های همگاوی مسجل در اعالمیه جهاوی  -5
 . ...((حقىق بشز با درهظزداشت دین مقدص اضالم

 

كمك به مىظىر رشد صالم رصاهه هاي همگاوي -6  



كاهىن رصاهه ها  4ماده   

 معلىمات، اهتقال و حصىل  طلب، .دارد را بیان و فکز آسادی حق شخص هز ))
 طزف اس محدودیت و مداخله بدون  قاهىن  احکام حدود در هظزیات و اطالعات
 آساد فعالیت بزگحرهده در حق این .اضت حق این شامل دولتی، مطؤولحن

 های رضاهه آسادی دولت  .میباشد هحز معلىمات دریافت و تىسیع پخش، وضایل
 .هماید می تضمحن و تقىیه حمایت، را همگاوی

 فعالیت تىاهد همی دولتی ادارات و دولت بشمىل  حکمی یا حقیقی شخص هیچ
 و همىده محدود یا ضاوطىر  تحزیم، مىع، را معلىماتی یا خبری  های رضاهه آساد

 هماید، مداخله معلىماتی و همگاوی های رضاهه وشزات امىر  در دیگز طىر  یا

 ((.قاهىن  این احکام مطابق مگز



 نتیجه گیری                        

دریک نتیجه گیری کلی از متون حقوقی ملی و بین المللی در 

مورد  آزادی بیان، می توان بیان داشت که عناصر اساسی 

.آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اطالعات است  

 

در  آزادی اطالعات هم سه عنصر مشترک به چشم می خورد که 

: عبارت اند از  

. آزادی جستجو، آزادی دریافت و آزادی انتشار است              

 



 عىاصر متشکلهء آزادی بیان

فکر و اهدیشه   هر کط حم ابراز آزاداههء : آزادی فکرواهدیشه
این افکار و آزادی ها . باشد  های خىد را بدون ترش و بیم داشته 

 .می تىاهىد ظهىر کىىدگىن  در عرصه های گىهه 

 .آزادی بیان بدون آزادی علیده همی تىاهد معنی داشته باشد

 



...ادامه   

 دریافت آسادی    شامل پخش اطالعات،  :آزادی اطالعات–

 .و آسادی جطتجىی اطالعات می شىداطالعات 

 : این آسادی شامل ضه دضته می شىد

 



...ادامه   

افکار، اهدیشه آزاداههء  که در آن اهتشار : آزادی وشر معلىمات و فکر -1 
و شماری دیگری از این   ، فرهىگی، صیاس ی، اكتصادی، اجتماعیهای 

.دصت مطرح می گردد  

 

.آزادی پخش پیش شرط اصاس ی آزادی اطالعات اصت  



 آزادی دریافت
 

این آزادی وابستگی تناتنگی با آزادی پخش دارد و بدون آنهم 

.معنا ندارد  

حقوقدانان معتقدند که حق آزادی دریافت اطالعات هیچ وقت نباید 

.مختل شود  

ولی این وجود برای دریافت اطالعات، محدودیت هایی مرتبط 

باامنیت ملی، اسرارمهم نظامی، دخالت امور خصوصی افراد 

.   قضایای دادگاه ها و سایر موارد وجود دارد  



 آزادی جستجو
 

   جستجوگرند افراد حاضر قرن های انسان

  که است افراد مسلم حق حقوقی نظر از و

    .باشند اطالعات جستجوی در



 شما چه  فکر می کىید؟

 

 



 پايان

 

!تشكر از تىجه تان  

  

.مىفم باشيد  


