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 قانون رسانه هاي همگاني افغانستان ي برتحليل
  

  :ماده اول
اين قانون با درنظرداشت اصول و احكام دين مبين اسالم و به تاسي از حكم ماده سي 

ـ      ه منظـور  و چهار قانون اساسي و رعايت ماده نوزدهم اعالميـه جهـاني حقـوق بشـر، ب
تامين حق آزادي فكر و بيان و تنظيم فعاليت رسـانه هـاي همگـاني در كشـور وضـع      

  .گرديده است

  :تحليل
در ماده نخست اين قانون، اتكاي وضع آن بر اصول و احكام دين اسـالم، مـاده سـي و    
. چهارم قانون كشور و ماده نوزدهم اعالميه جهاني حقوق بشر مشخص گرديـده اسـت  

احكام دين اسالم بايد گفت كه قـانون گـذار بـدين وسـيله حـدود را       در مورد اصول و
معين نموده تا رسانه ها در چوكات ارزش هاي ديني فعاليت هـاي خـويش را تنظـيم    
نمايند و در ماده سي و چهارم قانون اساسي حق آزادي بيان به رسميت شناخته شده 

فكر خـود را بـه وسـيله     هر افغان حق دارد. آزادي بيان از تعرض مصئون است": است
يا وسايل ديگر با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهـار   گفتار، نوشته، تصوير و

هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشـر مطالـب ، بـدون ارائـه     . نمايد
  ".بلي آن به مقامات دولتي بپردازدق

ر مورد آزادي بيـان چنـين آمـده    همچنان درماده نوزدهم اعالميه جهاني حقوق بشر د
اين حق مشتمل است بـر آزادي در   .هركسي برخوردار از حق آزادي بيان است": است

كسب و نشر اطالعات و  ،آزادي در جستجو داشتن عقايد بدون هيچگونه دخالتي و نيز
  ".افكار از طريق رسانه ها بدون درنظر گرفتن مرزها

بر سـه اصـل يـاد شـده از     هاي افغانستان مبني  باتوجه به آنچه گفته شد قانون رسانه
، تقنيني و اعالميه جهاني حقوق بشر كه افغانستان در پاي آن امضا نموده اسناد ديني

گرچه تعارض ميان سه مبناي ياد شده وجـود دارد امـا مـي    . وضع گرديده است است
نه يـي  توان فعاليت رسانه يي را در چوكات اين قـانون تنظـيم نمـوده و بـه كـار رسـا      

اصل آگاهي در مورد مبناي سه گانـه ذكـر شـده خبرنگـاران و رسـانه هـا را       . پرداخت
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كمك خواهد كرد تا از اشتباه و لغزش قـانوني محافظـت گرديـده و بـا رعايـت قـانون       
رسانه هاي افغانستان خبرنگاران و رسانه هـاي آزاد از حمايـت دولـت برخـوردار مـي      

  .گردند
بادرنظرداشـت اصـول و احكـام ديـن مبـين اسـالم وضـع        قانون رسانه هاي افغانستان 

 اين جمله مي تواند مشكالتي را فراه راه خبرنگاران و رسانه ها قرار دهد .گرديده است
زيرا وفرت احكام در دين اسالم به حدي است كه رعايت كامـل از سـوي رسـانه هـا و     

ي بـوده  خبرنگاران امريست غير مقـدور امـا رعايـت اصـول اسـالمي كـاري سـهل تـر        
  .خبرنگاران و رسانه ها مي توانند آن را به آساني رعايت نمايند

رسانه ها و خبرنگاران كمتر به اتهام نظر مطالب ضد  ،اگر اين اصول مدنظر گرفته شود
توجه به اين ماده از سوي دست اندركاران رسانه . د شدنديني و اعتقادي محكوم خواه

د عقايد شديد ديني و سنتي اسـت امـر الزمـي    مانند افغانستان كه پابن يها در كشور
   .پنداشته مي شود

  
  :ماده دوم

  هدف
  :اين قانون عبارت اند از فاهدا

  .بيان حمايت وتضمين حق آزادي فكر و -1
  .تامين شرايط فعاليت آزاد رسانه ها حمايت از حقوق ژورناليستان و -2
 .انكشاف رسانه هاي همگاني، آزاد، مستقل وكثرت گرا ترويج و -3
انعكـاس   احساس اتباع كشور و هاي مناسب براي اظهار فكر وزمينه  اهم نمودنفر -4

حقايق بطور عادالنه توسط گفتار، نوشته، رسم ، تصوير، ثبـت روي نـوار، تمثيـل،    
 .طبع نشر ساير پديده هاي علمي، ادبي، هنري و حركت و

ق اعالميـة جهـاني حقـو    رسانه هاي همگاني مسجل در رعايت اصل آزادي بيان و -5
 .احكام دين مقدس اسالم بشر با رعايت اصول و

 كمك به منظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحوي كه بتوانـد وسـايل مـوثر    -6
ثقافـت دركشـور    شـگوفايي علـم و   صحيح، اطالعات، آموزش، تربيت و نشر اخبار
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صداقت، (رزش هاي ژورناليستي ا بوده، نظريات مردم را مطابق با معيار ها، اصول و
 .انعكاس دهد) توازن طرفي وبي

اسـاس   كـه بـر   شخص نمايدمادة دوم، قانون گذار مي خواهد اهداف اين قانون را م در
  .اين اهداف قانون رسانه ها وضع گرديده است

بيـان   تضـمين حـق آزادي فكـر و    در بند اول هدف از وضع قانون رسانه ها حمايـت و 
بيـان را بصـورت روشـن     ي فكر وتصريح گرديده است، بدين معني كه قانون حق آزاد

فكر خويش را  مورد حمايت قرار ميدهد، يعني هر تبعة افغانستان حق دارد فكر كند و
  .به ديگران منتقل سازد بيان نموده و

بند دوم اين ماده هدف از وضع قـانون رسـانه هـا، حمايـت ازحقـوق خبرنگـاران و        در
اسـت، يعنـي ايـن قـانون از حقـوق      تĤمين شرايط فعاليت آزاد رسانه ها اعالم گرديده 

اين قانون شرايط فعاليـت   اساس بايد بردولت افغانستان  ژورناليستان حمايت نموده و
 .آزاد رسانه ها را مهيا سازد

 اين قانون دولت افغانستان مكلف است تا رسانه هـاي همگـاني،   بر اساسدر بند سوم، 
  .سعه دهدتو را آنها ، مستقل وكثرت گرا را ترويج داده وآزاد
بند چهارم ماده دوم، دولت مكلف گردانيده شده است تا براي اتبـاع كشـور زمينـة     در

 اتباع افغانستان مـي تواننـد كـه فكـر و     احساس را فراهم نموده و مناسب اظهار فكر و
النـه از مجـراي گفتـار، نوشـته،     احساس خويش از طريق انعكاس حقايق، بصـورت عاد 

 وي هنـر   ساير پديده هاي علمي، ادبي، تمثيل، حركت و ثبت روي نوار، ، تصوير،رسم
قانون رسانه ها  اين زمينه هيچ پابندي وجود ندارد اال اينكه در در طبع اظهار نمايند و

  .ممنوع محسوب شده باشد
اعالميه جهاني  رسانه هاي همگاني چيزيكه در در بند پنجم، رعايت اصل آزادي بيان و

احكام دين  ه رسميت شناخته شده اما رعايت اصول وحقوق بشر تسجيل يافته است ب
 رسـانه هـا   مقدس اسالم برآن قيد گذاشته شده است به اين معني كـه آزادي بيـان و  

پـاي آن امضـاء    افغانسـتان در  طوري كه در اعالمية جهاني حقوق بشر صراحت دارد و
احكـام ديـن    و نبايد رعايت مواد اعالمية ياد شده با اصـول  نموده بايد مرعي گردد اما

  . احكام دين اسالم نبايد نقض گردد تضاد باشد و اصول و اسالم در
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اصـول ديـن اسـالم     در اعالمية جهاني حقوق بشر مواردي وجود دارد كه بـا احكـام و  
 حتي مغاير آن مي باشد، پس نظر بـه ايـن قـانون نبايـد خبرنگـاران و      تباين داشته و

احكام دين اسالم  حقوق بشر عمل نموده اصول ومفاد اعالمية جهاني  رسانه ها تنها بر
  .فراموش نمايندرا و قانون اساسي كشور 

صـورتيكه بتوانـد    در سالم رسانه ها رشد بند ششم، دولت مكلف است تا به منظور در
در  را ثقافت شگوفايي علم و آموزش، تربيت و وسايل موثر نشر اخبار درست، معلومات،

مطابق معيـار هـاي    رسانه ها مكلف اند تا نظريات مردم را اختيار رسانه ها قرار دهد و
بيطرفي مـنعكس نمـوده بـه مخـاطبين خـويش       ژورناليستيك يعني صداقت، توازن و

سانه ها در برابـر  مكليفت ر اين بند مكلفيت دولت در برابر رسانه ها و انتقال دهند، در
 .ين گرديده استمردم مشخص و مع

  
  :ماده سوم

  .مي باشد اين قانون داراي مفاهيم ذيل اصطالحات آتي در
  :رسانه ها. 1

  .دناز وسايل آتي مي باش اطالعات با استفاده وسيلة انتقال پيام، معلومات ورسانه ها 
  انترنيت راديو، تلويزيون، شبكة كيبلي و: رسانة برقي -
 هفته نامه، نشريه پـانزده روزه، ماهنامـه، گاهنامـه،   (جريده  روزنامه،: رسانة چاپي -

 )مجموعه خبري و سالنامه، پوستر فصلنامه،
 :دناين قانون به انواع ذيل تقسيم مي گرد رسانه هاي همگاني در. 2
 نشـر  رسانة است كه متعلق به عامه مـردم بـوده، از طريـق دولـت و    : رسانة عامه  -

 .اعالنات تمويل مي گردد
تصادي، سازمانهاي سياسي، اق ؛رسانة است كه متعلق به اشخاص: رسانة خصوصي  -

 .تمويل مي گردد طرف آنها تجهيز و فرهنگي بوده و از اجتماعي و
 :ژورناليست .3
محتـواي نشـراتي را    مسلكي است كه از طريق رسانه ها مواد و اي و شخص حرفه -

 .عرضه مي نمايد تهيه و
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 ):چاپخانه( مطبعه. 4
 .ميدهد تكنيكي است كه خدمات چاپي را انجام دستگاه اقتصادي و -
است كه به اساس ملكيت يا نماينـدگي  ) حقوقي(ص حقيقي و يا حكمي شخ :طابع. 5

 .چاپخانه مي باشد مالك، متصدي امور
 :ناشر. 6

 .شخص حقيقي يا حكمي است كه اجازة چاپ نشر آثار غير موقوت را دارا مي باشد
 :نشر .7

 .طريق رسانه هاي همگاني است خبر از عملية انتقال پيام و
 :موسسة توليد فلم. 8

 اهداف خويش فلـم هـاي مسـتند و سـينمايي و     و پرتو اساس نامهدر است كه  ينهاد
 .مي كند ساليد توليد عكس و

 :موسسة نشراتي. 9
نشرات رسانه هاي برقي، چاپي موقـوت   صيت حكمي است كه به اساس تاسيس وشخ
 .غير موقوت را مطابق به اهدافش نشروپخش مي نمايد و

 : نهاد آموزشي ژورناليزم .10
مـي  ژورنـاليزم   نهادي است كه به صورت كوتاه مدت يا دراز مدت به آموزش مسـلكي 

 .پردازد
  :دارالترجمه .11

زبـان بـه    موسسة حكمي است كه طبق اساسنامه حق دارد مطالـب و مضـاميني را از  
  .زبان ديگري ترجمه كند

  :آژانس خبر رساني .12
رسانيدن اطالعات فعاليـت   موسسة حكمي است كه در عرصة ارتباطات، جمع آوري و

  .مينمايد
  :شركت تبليغاتي و اعالنات .13

  .شخصيت حكمي است كه مطابق اساسنامه به تبليغات و اعالنات مي پردازد
  )كاپي رايت(حق نسخه برداري  .14
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اسـت   ي داشتن حق مالكيت معنوي و امتياز انتشارات ثبت شـده حق نسخه برداري، 
  .ول شده توسط قانون جداگانه تنظيم شودكه در مطابقت با معيار هاي قب

  :صاحب امتياز .15
نهـاد   حقيقي يا حكمي است كه به تاسيس و تدوير رسانه هاي برقـي، چـاپي،   شخص

آژانس خبر رسـاني، موسسـة    چاپخانه، موسسة نشراتي، درالترجمه، آموزش ژورناليزم،
  .توليد فلم و شركت تبليغات و اعالنات ميپردازد

  :مسؤلمدير  .16
اين مـاده را   13يت امور نشراتي مربوط به موسسات مندرج جزمسؤلشخصي است كه 

  .دارد به عهده
  :راديو .17

  .است )شنيداري( وسيلة اطالع رساني همگاني سمعي
  :تلويزيون .18

  .است )ديداري و شنيداري( وسيله اطالع رساني همگاني سمعي و بصري
  :بلييشبكة ك .19

ي است كه برنامـه هـاي گونـاگون اطالعـاتي، تعليمـي،      همگاني سمعي و بصر ة رسان
  .فرهنگي و تفريحي ملي و بين المللي را براي مشتركين عرضه كند تربيتي،

  : اعالنات .20
عرضة نوعي خدمات سمعي و بصري براي اشخاص حقيقي و يا حكمـي اسـت كـه در    

  .جام مي شودرسانه هاي همگاني برقي و چاپي در بدل پول و يا ملحوظات مشابه آن ان
  :اعانه .21

توسط اشخاص حقيقي يا حكمي است كـه بـه منظـور يـك امـر       اجراي هر نوع كمك
بـراي  ) فعاليت هاي توليـدي و نظـاير آن   شهرت نام، عالمت تجارتي،(معنوي يا مادي 

  .رسانه هاي همگاني انجام ميابد
  

  :تحليل
ا قانونـĤ تعريـف   قانون گذار در تدوين هر قانوني مكلف اسـت مصـطلحات آن عرصـه ر   

يك اصـطالح آمـده اسـت كـه ايـن اصـطالحات در        در قانون رسانه ها بيست و .نمايد
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. هركدام مفـاهيم جداگانـة را افـاده مـي كنـد      عرصة رسانه يي كار برد جدي داشته و
و به كدام دستگاه  ؟رسانه ها بايد بدانند كه از نظر قانون خبر نگار كيست خبرنگاران و

مرتكـب اشـتباه   ممكن رسانه ها  خبرنگاران و ن،آ غير در ؛غيره و ؟گفته ميشود رسانه
  .گردند

كـه افـراد    مياهياما مفـ  ،را بدانند ممكن بيشتر اشخاص و افراد معاني اين اصطالحات
مـي  شخصـي  تنها  به گونه ي مثال .باشدقانوني كامأل تعريف  نميتواند ه مي نمايندارائ

صـدق نمايـد،   كاري اش  ةدر عرصريف قانون تعكه كند بودن  "خبرنگار"ي تواند ادعا
رسـانه  همچنان يا  و ؛كه اطالعي را برساند خبر نگار نمي توان گفت به هر شخصياما 

ديگري غير از آنچه قانون تعريـف   عريف شده و از نظر قانوني به چيزبصورت مشخص ت
  .گفت "رسانه"نمي توان است كرده 

وق قانوني آنها را تسجيل مي كند زيـرا  از سوي ديگر تعاريف مصطلحات رسانه يي حق
  .حقوقي را براي اشخاص حقيقي و يا حكمي قايل مي گردد ،هر كدام از اين مفاهيم

وقتـي   مديران رسانه ها بايد مفاهيم قانوني قانون رسانه ها را بدانند زيـرا  خبرنگاران و
 ايـد از كمي رسانه ها مي خواهد اعادة حقوق گردد بيكي از شخصيت هاي حقوقي و ح

  .گردد خود ه نمايد تا مستحق حق قانونيخويش تعريف قانوني ارائحقوق 
  

  :مادة چهارم
حصول و انتقال معلومات، اطالعات  طلب؛ .بيان را دارد هر شخص حق آزادي فكر و .1

ين دولتي شامل اين حـق  مسؤلو نظريات در حدود احكام قانون بدون مداخله از طرف 
فعاليت آزاد، وسائل پخش، توزيع و دريافت معلومـات نيـز   اين حق در برگيرندة . است

  .ميباشد
 هيچ شـخص  .را حمايت، تقويه و تضمين مينمايددولت آزادي رسانه هاي همگاني  .2

حقيقي و يا حكمي به شمول دولت و ادارات دولتي نميتواند فعاليت آزاد رسـانه هـاي   
ا طور ديگـري در امـور نشـرات    خبري يا معلوماتي را منع، سانسور يا محدود نموده و ي

  .رسانه هاي همگاني و معلوماتي مداخله نمايد، مگر طبق احكام اين قانون
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  :تحليل
و بيان  قانون گذار حق آزادي فكر ،مادة چهارم قانون رسانه هاي افغانستان در: بند اول

رسـي بـه معلومـات،    تبراي اتباع و شـهروندان افغانسـتان را مسـجل مـي نمايـد و دس     
ايـن حـق شـامل     .ات و نظريات را از مراجع دولتي شامل اين حق دانسته اسـت اطالع

 .توزيع و دريافت معلومات نيز ميباشد و ،فعاليت آزاد رسانه ها

در بند دوم اين ماده، دولت مكلف شده است تا آزادي رسانه ها را به رسميت شـناخته  
سانسـور و مداخلـه را از   حـق  اين بند  .نمايد و در حمايت و تقوية رسانه ها بذل توجه

دولت و اشخاص حقيقي و حكمي سلب نموده و تصريح ميدارد كه هيچكس به شمول 
  . دولت حق ندارد آزادي رسانه ها را سلب، منع، تحريف، سانسور و يا محدود نمايد

اين قانون حق مداخله در مطابقت به قانون رسانه ها جايز شمرده شـده اسـت كـه     در
در ساير مـواد ذكـر نگرديـده    ) مطالب ممنوعه(پنجم  اده چهل وچنين موارد جز در م

ايـن   .آوردن اين قيد مطالب ممنوعه اسـت  است و به گمان اغلب منظور قانون گذار از
ها  ماده كه داراي هشت بند مي باشد مواردي مبهم و تعريف ناشده دارد كه بايد رسانه

نحوه دفاع  پنج مطالب ضروري و در شرح ماده چهل و .خبرنگاران بدان توجه نمايند و
  .از خبرنگاران را توضيح خواهيم كرد

چهار قـانون   بيان از جملة حقوق طبعي بشر است كه در مادة سي و و زادي فكرحق آ
متكي بـه  . تسجيل گرديده است ني حقوق بشري كشور و مادة نوزده اعالمية جهااساس

آنـرا از طريـق وسـايل     نمايـد و  اين منابع، بشر حق دارد كه آنچه را مي انديشد بيـان 
تعميـل ايـن مـامول بايـد از      رسـانه هـا نيـز در   . اطالع جمعي به سايرين منتقل سازد

يشـه و اطالعـات بصـورت درسـت بـه      اند فعاليت آزاد برخودار باشند تا انتقـال فكـر و  
رس همه گان قرار گيرد زيرا رسانه ها به مثابة چشم وگـوش يـك جامعـه مـدني     دست

ن اعضا درست كار نكند به يقين شهروندان نميتوانند در مورد سرنوشـت  اگر اي است و
را حيات اجتماعي سهم ارزنـده ي   يا در اتخاذ نموده ورا يم الزم جامعه تصام خويش و

 .ايفا نمايند
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  :مادة پنجم
  .هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد

طالبه ميشود به دسترس آنـان قـرار   دولت بنا بر تقاضاي اتباع كشور معلوماتي را كه م
ميدهد، مگر اينكه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشاي آن امنيت، منافع ملـي و  

  .تماميت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و يا به حقوق ديگران صدمه وارد نمايد
  

  :تحليل
ه است كه قانون گذاردر مادة پنجم قانون رسانه ها حق طلب معلومات را تسجيل نمود

بر اساس اين ماده دولت مكلف گرديده است تا معلوماتي را كه شـهروندان افغانسـتان   
تقاضا مينمايند به اختيار آنان قرار بدهد، مگر اينكه معلومات مطالبه شده اسرار محرم 
دولتي بوده كه افشاي آن امنيت، منافع ملي و تماميـت ارضـي كشـور را بـه مخـاطره      

  .افشاي آن معلومات به حقوق ساير افراد جامعه صدمه وارد شودافگنده و يا بر اثر 
مادة پنجم يكي از مواد خوب قانون رسانه هاي افغانستان اسـت امـا عـدم موجوديـت     

 ةميكانيزم طلب معلومات از قوت آن ميكاهد، در زمينة حصول معلومـات بايـد ضـميم   
 آن ق رسـانه هـا در  وجود ميداشت تا چگونه گي معلومات و انتقـال معلومـات از طريـ   

 .معين و مشخص ميگرديد
درحال حاضر اگر يكي از مقامات بلند پاية دولتي از ارائـة معلومـات در يكـي از مـوارد     
مشخص به رسانه ها خود داري ورزد امريست خالف قانون، اما مجازات خـاطي نـه در   

علومات قانون رسانه ها و نه در ساير قوانين مشخص گرديده است، همچنان در مورد م
مطالبه شدة محرم كه در باال از آن ذكر به عمل آمد نيز چهار چوب مشـخص تصـريح   
نگرديده است، اين امكان وجود دارد كه اخبـار انتقـادي از كـاركرد هـاي حكومـت را      
آسيب رساني به امنيت و منافع ملي توجيح نمايند، چه منافع ملي خود در افغانسـتان  

  .دايماز خود آنرا تعبير و تفسير مينارگان  تعريف مشخص نداشته هر كس و هر
لذا بايد گفت كه در ايـن زمينـه ضـميمة الزم اسـت تـا ميكـانيزم طلـب معلومـات را         
مشخص نموده و هرگاه يكي از مقامات دولتي از ارائة معلومات ابـاء ورزد بايـد توسـط    

  .داجع عدلي مطابق قانون مجازات گردمر
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مشخص از خود را در قوانين داشته باشـند كـه در   و همچنان اسرار محرم بايد تعريف 
آنصورت رسانه ها ميتوانند تشخيص دهند كه كـدام يـك از مطالـب و اخبـار مخـالف      
امنيت و منافع ملي و تماميت ارضي كشور است تا از نشر آن خود داري صورت گيرد، 

سـوي دولـت سـلب حقـوق شـهروندي       اين نكته مهم است كه عدم ارائة معلومـات از 
  .داشته شده و بايد خاطيان اين مادة قانون مجازات شوندپن

آوردن حكم جزائي در اين ماده بر دسترسي معلومات كمك نموده ارگان هـا و رجـال   
  .دولتي خود را به رعايت آن مكلف خواهند دانست

و در مورد مطالب و اخباريكه به حقوق سائر شهروندان آسيب ميرساند بايد اذعان كرد 
حـريم   ،انه ها اقدام به نشر مواد رسانه ئـي نماينـد كـه بـر حيثيـت، آبـرو      كه نبايد رس

خصوصي، منافع مالي و سياسي سائر شهروندان لطمه و آسـيب وارد نمايـد، زيـرا كـه     
صـدمه   ونمـوده  قانون اساسي و سائر قوانين، حقوق شهروندان افغانستان را مشـخص  

زنـدگي   بـا ه مطالب و اخباريكه است، مگر اينك رساندن به اين حقوق را جرم پنداشته
داشته و ارائـة آن معلومـات از نظـر اصـول خبرنگـاري الزم و      رابطه عمومي شهروندان 

  .ضروري انگاشته شود
خبرنگاران مكلف اند تا از جعل، تزوير، تحريف و تصرف در اخبار جداً خـود   رسانه ها و

اشـته تـوازن و بـي    ت و دقت را در اخبار خويش مد نظر دو صحت، عيني داري ورزيده
  . طرفي رسانه را حفظ نمايند

  
  ماده ششم

اجراي فعاليتهاي مسـلكي مربـوط بـه نشـر گزارشـها و نظريـات        ژورناليستان در  .1
  .انتقادي مورد حمايت قانوني قرار مي گيرند

افشاي منابع معلومـاتي شـان خـود داري نماينـد، مگـر       ژورناليستان حق دارند از .2
 .رد افشاي آن حكم نموده باشدمو ذيصالح در ةاينكه محكم

  
  :تحليل

  .قانون گذار دو مورد را در دو بند جداگانه تصريح نموده است ،اين ماده در
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نـه نشـر گزارشـها و نظريـات     يمورد حمايت قانوني قرار گرفتن خبرنگـاران در زم  :الف
به اين معني كه هر خبرنگار ورسـانه حـق    –انب حكومت افغانستان ج انتقادي از

مراجع دولتي مكلفيـت   اخبار انتقادي متوصل گرديده و ا به نشر گزارشها ودارد ت
در همچنان . از امنيت شغلي خبرنگاران و رسانه ها حراست به عمل آورند دارند تا

 اين نكته تصريح مي گردد كه هيچ كس حق ندارد تا جلو نشر اين گونـه فعاليـت  
  .هاي رسانه يي سد گردد
رسانه ها محفوظ داشته است تـا   حق را براي خبرنگاران و قانون رسانه هاي كشور اين

د در مطابقت با اصول ژورناليزم آن را به نشر نموارد انتقادي را تشخيص ميده هرچه از
  .دنبرسان

در بند دوم اين ماده حق افشا نكردن منابع خبري را به خبرنگاران محفـوظ اعـالم    :ب
خبرنگاران حق دارنـد از   زم، رسانه ها ونموده است زيرا در مطابقت با اصول ژورنالي

به اين معني كـه  . حكم محكمه ذيصالح خود داري ورزند اليافشاي منابع خويش 
 حـق نـدارد تـا رسـانه هـا و      صـالحيت  بـا  ةيا شخصـي جـز محكمـ    هيچ ارگاني و

  .به افشاي منابع شان نمايد خبرنگاران را مجبور
اساس اين بند منابع خبـري مـي    بر اين بند مصونيت منابع خبري را تضمين نموده و

خبرنگـاران   باالي رسانه ها اطمينان الزم را كسب نمايند و بدينگونه رسانه ها و توانند
  .به معلومات مهم مي توانند دست يابند

معلومـات بـه علـت احسـاس خطـر بـه        ةيارا در بسا موارد برخي از منابع معلوماتي از
طمينـان  انظر به اين ماده اين منـابع بـا    ند امارسانه ها خود داري ميورز خبرنگاران و

خبرنگاران  اختيار دارند بدون احساس هراس به رسانه ها و كامل مي توانند آنچه را در
  .بدهند

از خبرنگـار   ذيصالح حق دارد تا ةواضح است كه هرگاه مسئله به محكمه برسد محكم
مصـئونيت منبـع از    آن صـورت  يا رسانه خواستار افشاي هويت منبع گـردد كـه در   و

  .احتمال وقوع خطر كاهش ميابد جانب حكومت تضمين مي گردد و
كـار رسـانه يـي را دركشـور      رشـد و  ةنيششم مي تواند زممادة  هردو بند ،در مجموع

  .برخي از خطرات احتمالي را كاهش بخشد فراهم آورد و
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افغانسـتان را  نظريـات انتقـادي را پذيرفتـه و دولـت      قانون رسانه ها نشر گزارش ها و
هرگاه دولت به حمايت خبرنگاران  .مكلف به حمايت خبرنگاران ورسانه ها نموده است

قانون را نقض خواهد كرد و همچنان هيچ كس  ،اين موارد اقدام نه ورزد رسانه ها در و
خبرنگـاران و   ذيصالح حق ندارد تا خواستار افشاي منابع خبري گرديده و ة محكم جز

  .ور به افشاي آن سازندمجب رسانه ها را
  

  :ماده هفتم
ناحية يك رسـانة همگـاني مـورد تعـرض قـرار       هر شخص حقيقي يا حكمي كه از .1

آن را در  جـواب  يا منافع مادي آن متضرر شود حق دارد و گرفته شخصيت، اعتبار
  .عين رسانه به نشر برساند

شـماره يـا   عـين رسـانه در    را طور رايگـان در  رسانة مر بوطه بدون تأخير، جواب  .2
 .نشرية بعدي به نشر بسپارد

منحصر به جواب موضوع ادعا شـده   جواب ارائه شده عاري از ماهيت جرمي بوده و .3
يا وكيل آن به  با امضاي شخص متضرر و درآن رسانه باشد كه به شكل نوشتاري و

 .آن رسانة همگاني سپرده شود مسؤلمدير 
 .مربوطه ارجاع مي گردد مورد عدم نشر جواب به كميسيون هرنوع شكايت در .4
محـاكم علنـي صـدق     جريان جلسات شوراي ملي و حق جواب در مورد گزارش از .5

  .نمي كند، مگر اينكه جريان جلسات مذكور توسط رسانه اي تحريف شده باشد
  

  :تحليل
بند اول مادة هفتم، براي مخاطبين حق داده شده در صـورتيكه در مطلبـي مـورد     در

 آنها متضرر گردد مي توانند در يا منافع مادي و يت، اعتبارتعرض قرار گيرند كه شخص
 .از خويش دفاع نمايند و رايگان جواب داده همان رسانه بطور

بند دوم اين ماده حق نشر رايگان جواب براي متضرر به رسـميت شـناخته شـده و     در
در رسانه ايكه مورد تعـرض قـرار گرفتـه بـه نشـر       راشاكي حق دارد تا جواب خويش 

  .رساندب
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 كه جواب بايد بدون ماهيت جرمي بوده و سوم مادة هفتم تصريح گرديده است بند در
جواب يا وكيل مدافع آن به مدير مسؤل سپرده شود تا  بايد به امضاي شخص متضرر و

  .ليت نباشدؤجواب بدون مس يافته و ماهيت استناديمتذكره 
اكي حق دارد تا قضـيه را از  كه در صورت عدم نشر جواب، ش در بند چهارم آمده است

رسـيدگي بـه    كمسـيون سـمع شـكايات و    طريق كمسيون مربوطه پيگيـري نمـوده و  
ده فرهنگ مسئله را بررسي نموده و هرگاه الزم دي يي وزارت اطالعات و تخلفات رسانه

  .ارجاع دهد رنوالىاڅشد آنرا به 
هـاي علنـي    گـزارش  ،بند پنجم مادة هفتم تصريح شده است كه حق جواب دادن در

اينكه در گزارش هاي يـاد شـده    ينمگيرد ال شوراي ملي و محكمه هاي علني را در بر
آن صورت مراجع ياد شـده حـق دارنـد جـواب خـويش را از       تحريف شده باشد كه در

  .آن گزارش تحريف شده بنشر رسيده منتشر سازند رسانه ايكه در
جه مسئله بوده است كه اينگونـه  قانون گزار به دليل وجود علنيت در چنين مواقع متو

افراد محـال   امكان آسيب براي يك فرد و گزارش ها از چندين رسانه به نشر رسيده و
آنصـورت نيـز    به نظر ميرسد مگر اينكه در چنين گزارش ها تحريـف رخ دهـد كـه در   

  .اقدام الزم به عمل آوردبايد كميسيون مربوطه 
  

  :هشتم ة ماد
  .زير ميتوانند از نشر جواب خود داري نمايند موارد رسانه هاي همگاني در

  .جواب خارج از موضوع بحث باشد .1
 .جواب ديرتر از نود روز به رسانه واصل گردد. 2
  

  :تحليل
اساس آن رسانه ها  هشتم به دو مورد صراحت بخشيده است كه بر ةقانون گذار در ماد

ر ماده قبلـي ايـن قـانون،    زيرا د. مي توانند از نشر جواب طرف شاكي خود داري ورزند
  .رسانه ها مكلف گرديده بودند تا جواب طرف معترض را به نشر برسانند

تصريح گرديده است محدود و مقيد  ماده هفتم را كه حق جواب دادن در آن اين ماده،
در بند نخست رسانه مي تواند اگر جواب شـاكي خـارج از موضـوع بحـث     . نموده است



  قانون رسانه هاي همگاني افغانستان ي برتحليل

 صفحه | ١٤

. ازد و شاكي حق ندارد كه در اين زمينه دعوي حق نمايـد باشد آن جواب را منتشر نس
روز قيـد گرديـده    90هشتم زمان نشـر و مواصـلت جوابيـه    مادة  همچنان در بند دوم

يكم مواصلت كند رسانه مكلف به نشـر  و است به اين معني كه اگر جوابيه در روز نود 
  .آن نبوده و حق جواب دادن از جانب شاكي منتفي مي گردد

هشتم قانون رسانه در مورد عدم نشر جواب صراحت نمـي داشـت بـه يقـين      ةداگر ما
رسانه ها به مشكالت جدي مواجه ميگرديدند زيرا حق جواب دادن براي اطراف شاكي 
يك امر استمراري پنداشته شده هر كي هر وقـت مـي خواسـت مـي توانسـت جـواب       

ها  كه در آن صورت رسانهخويش را به رسانه مورد نظر ارسال و خواستار نشر آن گردد 
مجبور ميگشتند مطالب بسيار كهنه و يا غيـر ضـروري را بـه نشـر برسـانندكه در آن      

آنهـا ضـايع    ين شان را از دست داده و وقت زيادصورت شكي نيست كه رسانه مخاطب
رسـانه هـا را از چـالش هـاي      ،هشتممادة  آيت كامل در اما قانون گذار با در. ميگرديد

هفتم دو قيد الزمي را وضع نموده است كه رسانه هـا بـر    ةشيده بر مادآينده نجات بخ
  .هشتم در دو حالت ميتوانند از نشر جواب خوداري ورزندمادة  اساس

  

  :نهم ة ماد
دفاع ازمنافع صنفي  ساير اعضاي رسانه هاي همگاني ميتوانند به منظور ژورناليستان و

ها وكانون هاي مستقل صنفي را ايجـاد  انجمن  مربوط مطابق احكام قانون اتحاديه ها،
  .نمايند

  

  :تحليل
يي اين حـق تسـجيل    كارمندان عرصة رسانه نهم اين قانون براي خبرنگاران و ةماد در

  .كانون هاي دفاع از حقوق خويش را ايجاد نمايند گرديده است تا نهاد هاي صنفي و
اسـت كـه اكثـر    ديموكراسـي   داشتن نهاد هاي صنفي از ارزش هاي نظـام مبتنـي بـر   

  .نرا مراعات مينمايندآ كشورها
افغانسـتان فعاليـت    خبرنگاري در يةاساس اين ماده همين اكنون حدود چهار اتحاد بر

چـالش هـاي را نيـز بـه      زگاهي مشكالت وادارد كه تعدد اين ا تحاديه هاي صنفي هر
تواننـد از  اين ماده خواسته اسـت تـا خبرنگـاران ب    اما قانون گذار در ،وجود آورده است
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خـويش دسـت   ي دسـت رفتـه    به حقوق از نهاد هاي صنفي انجمن ها و طريق ايجاد
  .يابند

نهـاد هـا    ايجاد اتحاديه ها و ةنحو اين ماده در قانون نهاد هاي اجتماعي نيز تسحيل و
  .مشخص گرديده است

مطابق به قانون نهاد هاي اجتماعي صرف بـه منظـور دفـاع از يـك صـنف       ها اتحاديه
 .درحق فعاليت سياسي را ندا د ونايجاد مي گردمشخص 

كه خطوط كاري اتحاديه ها را ترسـيم نمايـد    يمن داراي اساسنامه جان هر اتحاديه و
 صـورت تعـديل و انحـالل   . نان بايد اسماي اعضاي موسس نيز ثبت گـردد چهم بوده و

  .تمان هاي اجتماعي تصريح گرديده اسازس اتحاديه ها نيز در قانون نهاد ها و
 ةنحـو . بايد در وزارت عدليه كشور ثبت گردد هر اتحاديه داراي نشان مخصوص بوده و

مشـخص   عضو پذيري نيز در قانون نهاد هاي اجتماعي و اساسنامه هـاي اتحاديـه هـا   
  .گرديده است

  

  :ماده دهم 
 ، سازمان هاي اجتماعي، موسسات غيردولتي داخلي وور، احزاب سياسياتباع كش .1

ادارت دولتي مي توانند مطابق احكام اين قانون،  ورهاي خارجي وپناه گزينان كش
  .رسانه هاي چاپي را تاسيس نمايند

رعايت موازين ديپلمـا تيـك مـي     نمايندگي هاي سياسي خارجي در افغانستان با .2
  .دنبپردازمجموعة خبري نشر  توانند به چاپ و

سـاحات   در بـين الحكـومتي مـي تواننـد     نمايندگي هاي موسسات بين المللي و .3
پخـش نشـرات    فرهنـگ بـه نشـر و    كارشان با كسب موافقـت وزارت اطالعـات و  

تحقيقـات علمـي نماينـد گـي هـاي       غير موقوت بپردازند، گزارش ها و موقوت و
 نيـاز بـه موافقـت وزارت اطالعـات و     اين امـر مسـتثني بـوده و    موسسات فوق از

  .فرهنگ ندارد
توانند  د مينتاسيس شده باش انونطابق احكام قه مك موسسات غيردولتي خارجي .4

 فرهنـگ و  جـازة وزارت اطالعـات و  ساحة كار تخصصي شـان بعـد از كسـب ا   در 
  .ندموقوت بپرداز غير مديريت مسؤلي اتباع افغانستان به نشرات موقوت و
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 رسانه هاي چاپي مندرج جزء دوم ماده سوم اين قانون بدون ثبت قبلي تاسيس و .5
صـاحب امتيـاز    گرديده باشد،نيكه نشريه قبالً ثبت نشر شده مي توانند، در صورت

  .طابق احكام اين قانون ثبت نمايدهفته نشرية خود را م مدت دو مكلف است در
  

  :تحليل 
در بند اول مادة دهم به همه اتباع كشور، احـزاب سياسـي، سـازمان هـاي اجتمـاعي،      

اجـازه   ت دولتـي ادارا كشور هاي خـارجي و  پناه گزينان موسسات غير دولتي داخلي و
گـذار  قانون. تأسيس رسانه هاي چاپي اقدام كننـد داد شده است تا مطابق اين قانون به 

  .اين راستا از سر راه كار رسانه يي بردارد محدوديت ها را در سعي نموده است تا
در افغانسـتان بـا    گي هاي سياسي خـارجي است كه نماينده مدماده آدر بند دوم اين 
بـه ايـن   . نشر مجموعة خبري بپردازنـد  اتيك مي توانند به چاپ وپلمرعايت موازين د

 معني كه سفارت خانه هاي كشور هاي ديگر در افغانستان اين حق را دارند كه به نشر
  .بپردازنددپلوماتيك، موازين روابط  بولتن هاي خبري در مطابقت با نورم ها و

اپي را بـه موسسـات بـين    بند سوم ماده دهم قانون گذار حق داشتن رسانه هاي چ در
ايـن مـاده گذاشـته     شرط در در داخل كشور داده است اما دو كومتيبين الح و المللي

اجازه  دوم اينكهو  ؛بايد نشرات مطابق ساحات كاري شان باشد اول اينكه – شده است
 موقوت باشد و اين قيد را كه نشرات. فرهنگ را با خود داشته باشند وزارت اطالعات و

تحقيقـات علمـي    نشـر گـزارش و   مرفوع دانسته شده اسـت امـا در   موقوت نيزيا غير 
  .دنفرهنگ نمي باش منوط به كسب اجازه اطالعات و شدهگي هاي ياد نمايند

 به موسسات غيردولتي يا انجو ها نيز اجازه داده شده است تـا  در بند چهارم ماده دهم
 جـوز از وزارت طالعـات و  تخصصي شان به نشرات بپردازند امـا كسـب م   در ساحه كار

  .فرهنگ شر ط مي باشد
مديريت مسؤلي اتباع افغانسـتان اسـت كـه قـانون مـديريت      زمينه  اين شرط ديگر در

  .قدغن نموده استرا مسؤلي اتباع خارجي 
رسانه هاي مندرج جـزء دوم مـاده سـوم قـانون      در بند پنجم مادة دهم آمده است كه
 اينكـه بعـد از   شده مي توانند، اما مشروط بر نشر رسانه ها بدون ثبت قبلي تاسيس و
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فرهنگ اخـذ   مجوز از وزارت اطالعات و مذكور هفته از آغاز نشرات بايد براي رسانة دو
  .گردد

نشر رسانه هاي چاپي بر داشته شود و زمينة  قانون گذار سعي كرده تا موانع قانوني در
  .سعت گسترده دركار رسانه يي به وجود آيدو
  

   :مماده يازده
محـل چاپخانـه، نـام صـاحب      رسانه هاي چاپي حاوي اسم نشريه، آدرس مشـخص، و 

  .تاريخ نشر آن مي باشد مديرمسؤل و امتياز و
  

  :تحليل
ي بايـد  الزم ديده اسـت تـا نشـريات چـاپ     مشخص بودن نشريه ن وگذار براي معيقانون

با مسـؤالن   ارگان هاي ذيربط بتوانند ،در صورت ضرورت داراي مشخصات الزم بوده تا
  .قرار نمايند نشريه تماس بر

  .هر شخص بايد داراي هويت مشخص باشد هر رسانه داراي شخصيت حكمي بوده و
مشكالت زيادي به وجود آيد مـثالً   ممكن است ،ساير مشخصات بدون داشتن آدرس و

را كـه نشـر    جواب مطلبـي  و بخواهد ،شاكي شود در نشريه فردي از نشر مطلبياينكه 
بـه   ،يا جواب دهنده وجود داشته باشد تا شاكي و يينبايد آدرس مع ارد، پسشده بنگ

ة دليـل بـه چـاپ آن    يـ به نشريه سپرده و نشـريه بـدون ارا   را دخو پاسخبتواند  سانيآ
  .مبادرت ورزد

شخصيت هاي حكمي همانند شخصيت هاي حقيقي مكلفيت هاي دارند كه بايـد بـه   
 هـم چنـان نـام و    يـا مالـك و   احب امتيـاز و نـام صـ   ،از جانـب ديگـر   انجام برسانند و

مشخصات مدير مسؤل از لوازم داشتن نشـريه اسـت، هـيچ نشـرية نمـي توانـد بـدون        
هر گاه چنين نشريه به چاپ برسد  نمايد وقانوني مدير مسؤل فعاليت  صاحب امتياز و

  .نشرات آن غير قانوني پنداشته مي شود
اشد كه قانون گـذار سـعي نمـوده    ن مي باز ضروريات ديگر نشريات چاپي تاريخ نشر آ

داراي كـدام   چه وقت آغاز به نشرات نمـوده و  كه نشريهباشد روشن  است اين موضوع
  .يي است كار رسانه ةسابق
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برقـي   واضح است كه سابقة كار رسانه يي در بسا موارد مي تواند براي نشريات چاپي و
  .ار گيرندكمك نمايد تا مورد حمايت مالي موسسات كمك دهنده قر

  
  :دوازدهم ةماد

 اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمان هاي اجتماعي، موسسات غيردولتي داخلـي و  )1(
پناه گزينان كشور هاي خارجي مي توانند مطابق احكام ايـن قـانون رسـانه هـاي     

  .چاپي را تأسيس نمايند
رسانه هاي چاپي مندرج جزء دوم مادة سوم اين قانون بدون ثبت قبلـي تأسـيس    )2(

ثبت نشر گرديده باشـد، صـاحب    در صورتيكه نشريه، قبل از .شده مي توانند نشر
مدت دو هفته نشرية خود را طبق احكـام ايـن قـانون ثبـت      امتياز مكلف است در

 .نمايد
  

  :تحليل
حق داشتن رسانه هاي برقي در برخي از كشور ها در انحصار دولت بـوده و شخصـيت   

اي برقي آزاد را تاسـيس نماينـد امـا قـانون     هاي حكمي و حقيقي نمي توانند رسانه ه
رسانه هاي افغانستان اين حق را به همه اتبـاع كشـور تسـجيل نمـوده و حتـي بـراي       
سازمان ها و احزاب سياسي هم اين حق را داده است كه راديو و تلويزيـون خـويش را   

ـ   تاسـيس رسـانه    حق داشتن و جزء اول اين ماده. راه اندازي نمايند ه هـاي چـاپي را ب
هـاي خـارجي مقـيم     پنـاه گزينـان كشـور    دولتي داخلي و مهـاجران و  موسسات غير

شهروندان افغانستان چه به صورت  ةبه صورت كل هم. مسجل مي نمايدنيز افغانستان 
هيچ گونه  يا در قالب موسسات مي توانند رسانه هاي چاپي را تأسيس كنند و فردي و

  .پيش بيني نشده استزمينه  اين شرطي در
تصريح مي كند كه بايد صـاحب امتيـاز، نشـرية     مادة دوازدهم، قانون گذار مجز دو رد

د به فعاليـت  بت نمايد اما قبل از ثبت مي توانفرهنگ ث وزارت اطالعات و خويش را در
ثبـت   بايـد  نشـريه  ،هفته پس از نشر اولـين شـماره   تا دو نشراتي خويش آغاز نمايد و

  .رددــــگ
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وم قانون رسانه ها آمده اسـت كـه رسـانه هـاي كـه توسـط       در جزء دوم مادة س چون
غيره تأسيس مي گردند فعاليت شان قانوني  احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي و

پس فعاليت اين گونه نشريه ها چه مطـابق جـزء اول مـادة دوازدهـم      .پنداشته ميشود
  .قانوني است ،هم جزدوم مادة ياد شده يا باشد و

احـزاب سياسـي كشـور حـق      شرط به همه اتباع و سازمان هـا و  و اين ماده بدون قيد
به رسيمت مي شناسد وكار رسانه يـي اگـر   آنها را تاسيس رسانه هاي چاپي را داده و 

 غيـر  قانوني پنداشته شده هيچ ارگان دولتي و مطابقت با اين قانون باشد مشروع و در
  .دنديا افراد نمي توانند جلو كار رسانه يي سد گر دولتي و

  
  :ماده سيزدهم

كـه   اسـت  ي همگاني متعلق به ملت افغانسـتان تلويزيون ملي افغانستان، رسانه  راديو
بودجه آن از طريـق حكومـت،    بحيث رياست مستقل در چوكات قوة اجرائيه فعاليت و

ن رئيس راديو تلويزيون ملـي از جانـب   ييتع. عرضه خدمات تامين مي گردد اعالنات و
  .يد ولسي جرگه صورت مي گيردبا تائ رئيس جمهور

  
  :تحليل

 كه متعلق به مـردم كشـور بـوده و   است راديو تلويزيون ملي عبارت از دستگاه نشراتي 
عرضـه  زمينـه   اين ماده تصريح كرده اسـت كـه ايـن دسـتگاه بايـد در      قانون گذار در

  .مستقل عمل نمايد آزاد و ،خدمات رسانه يي به مردم
نصب رئيس راديو تلويزيون ملي به رئيس جمهور بـا   درماده سيزدهم صالحيت عزل و

ايـن ايـن دسـتگاه نشـراتي بـه صـورت        قبل بر. تائيد ولسي جرگه گذاشته شده است
تا كنـون نيـز بـا وجـود صـراحت       فرهنگ بود و اختيار وزارت اطالعات و انحصاري در

ايـن   ،قـانون رسـانه هـاي نافـذ     هجـري خورشـيدي و   1384قانون توشيح شده سال 
  .فرهنگ قرار دارد ختيار وزارت اطالعات وا اه دردستگ

جمع رسانه هاي خصوصي جاي يك رسانه خدمات عامه  اما قانون گذار براي اينكه در
  .خالي نماند راديو تلويزيون دولتي را ملي تسجيل كرده است
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زيرا رسانه هاي يـاد  خصوصي دارند  ا رسانه هاي دولتي ورسانه هاي ملي فرق بارزي ب
مـوده فرصـت نشـر برنامـه هـاي      ابق پالسي خاص رسـمي و تجـاري عمـل ن   شده مط
  .علمي متنوع را نمي داشته باشند ، تاريخي وفرهنگي

عرصه هـاي مختلـف    مستقل داشته باشد مي تواند درفعاليت  اگر راديو تلويزيون ملي
  .مصدر خدمات نيك به مردم كشور گردد

مي  به اين معني كه اين دستگاه مليماده سيزده مساله تمويل نيز تصريح گرديده  در
تواند بودجه الزم را از بودجه حكومت، نشر اعالنات و عرضه خدمات رسانه يي بدسـت  

  .ردوآ
با در نظرداشت  .مساله تمويل يكي از داليل مهم وابستگي رسانه ها محسوب مي گردد

ع رساني آزاد ميتواند بدون وابستگي مطلق به اطال ميكانيزم قانوني راديو تلويزيون ملي
  .و مستقل بپردازد

عالنات هم نيست لذا فرصت هاي خوبي خواهـد داشـت   اهمچنان چون تنها وابسته به 
فرهنگي را كه كمتر از سوي تمويل كنند گان خصوصـي   آموزشي و هاي نشر برنامهتا 

 . بنشر بسپارد ، تهيه ومالي مي گردند توليدحمايت 
  

  :ماده چهاردهم
هـاي محلـي آن   ه دستگا تلويزيون ملي دركابل موقعيت داشته و دستگاه مركزي راديو

  .در واليات مستقر مي باشند
  

  :تحليل
اين ماده تصريح كرده است كه دستگاه مركزي راديو تلويزيون ملـي در   قانون گذار در
به اين دليل كه كابل مركز افغانسـتان بـوده و    وداشته موقعيت  )كابل( پايتخت كشور

ن ايـن  وجـود دسـتگاه مركـزي در پايتخـت مبـي     شار ملت مي باشد مربوط به همه اق
 وشعبات  .مربوط به همه مردم كشور مي باشد حقيقت است كه اين رسانه ملي بوده و

دستگاه هاي محلي راديو تلويزيون ملي در واليات كشـور موقعيـت داشـته عـالوه بـر      
  .مي كنند نشر پخش برنامه هاي مركز برنامه هاي محلي خويش را نيز پخش و
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راديو تلويزيون ملي مكلفيت دارد تا برنامه هاي را توليد كند كه مخاطبين عامه را بـه  
  .خود جلب نموده و در آموزش مردم ساعي باشد

اين رسانه مؤظف است تا در عرصة وحدت ملي، مبارزه با مواد مخدر، گسترش معارف 
اذهـان عامـه را آمـاده     وده ونم و مبارزه با خشونت نسبت به ساير رسانه ها كار بيشتر

  .سازدبمردم ساالري  پذيريش فرهنگ دموكراسي و
از با اسـتفاده از آن  نظر گرفته شده كه  ي دراره آن در ماده هاي بعدي راه كاربراي اد

 .فرهنگ بر نشرات اين رسانه جلوگيري به عمل مي آيد اثر پذيري وزارت اطالعات و
  

  :ماده پانزدهم
احكـام ديـن    خـويش را در پرتـو اصـول و    مكلف است برنامه هاي ديو تلويزيون مليرا

در برنامـه هـاي    ارزشهاي ملي و معنوي ملت افغانسـتان عيـار نمـوده و    مبين اسالم و
امنيت رواني  اقتصادي و تعميم آموزش ديني، علمي، فرهنگي، خويش اطالع رساني، و

  .بر بگيرد را در اخالقي و
  

  :تحليل
الف ساير رسانه هاي آزاد به يـك سـري توليـد برنامـه هـا بـه       راديوتلويزيون ملي برخ

ثغـور برنامـه    قانون گذار، دراين مـاده حـدود و  . عنوان رسانه اي مردمي مكلفيت دارد
هايي را كه بايد راديو تلويزيون ملي به نشر بسپارد مشخص گردانيده اسـت، از جملـه   

علمـي بايـد برنامـه هـاي      و اين رسانه عالوه بر اطالع رساني و تعميم آمـوزش دينـي  
در آنهـا  اخالقي عامه مردم  امنيت رواني و فرهنگي اقتصادي را به دست نشر سپرده و

  .نظر گرفته شود در
يا در البـالي   ساير رسانه ها مكلفيت ندارند تا به صورت حتمي اطالع رساني نمايند و

مـه هـاي را   اگر چنين برنا ؛پرورش را جا دهند نشرات خويش مسايل مربوط آموزش و
نشر مي كنند يك امر اخالقي و كار رضا كارانه براي مـردم كشـور خواهـد     هم توليد و
 اين راستا بذل مساعي نمـوده نيازمنـدي   تلويزيون ملي وظيفه دارد تا دريو بود اما راد

  .ه تكافو نمايدناين زمي هاي مردم را در
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نظـر گرفتـه    ر صـد مـد  اصل مساله اين است كه در رسانه ملي بايد منافع مردم صد د
 اين رسانه به عنوان رسانه خدمات عامه بدون درنظـر داشـت كسـب اعالنـات و     و شود

  .گهي ها برنامه هاي خويش را تنظيم نمايدآ
 و بهم پيو ستگي مـردم سـعي كنـد    راستاي وحدت ملي و همچنان اين رسانه بايد در

  .دستور كار خويش قرار دهد ه درفياين كار را به عنوان وظ
  

  :ماده شانزدهم
تقويـه   جهـت تـامين وحـدت ملـي و     راديو تلويزيون ملي با رعايت بي طرفي كامل در

بايد برنامه هاي خويش را به گونه اي تنظـيم نمايـد كـه     ملي كشور، ارزشهاي ديني و
  .مذهبي تمامي اقوام ساكن دركشور باشد انعكاس دهنده فرهنگ، زبان، عقايد ديني و

  

  :تحليل
اين ماده برخي از مكلفيت هاي اساسي راديـو تلويزيـون ملـي را تصـريح      قانونگذار در

  .مكلفيت حقوقي ندارندزمينه  اين خصوصي در نموده است كه ساير رسانه هاي آزاد و
در جناح گيـري   مكلف است كه بايد بر وحدت ملي سعي نموده و راديو تلويزيون ملي

داشته باشد همچنـان ايـن    هاي سياسي در چهار چوب قانون اساسي بي طرفي كامل
به نشر بسپارد كه  توليد و رسانه ملي مؤظف است برنامه هاي خويش را طوري تهيه و

باشد زيرا رسـانه   مذهبي همه اقوام ساكن كشور عقايد ديني و مبيين فرهنگ، زبان، و
هـاي   گوي نيـاز ام كشور بوده بايد اين رسانه پاسخاقو هاي ملي متعلق به همه اقشار و

كـه   رسانه ملي بايد طوري عمل كند از جانب ديگر فرهنگي همه اقوام باشد و اساسي
ايـن طريـق    از پيوستگي به وجود آمده و واليات كشور همبستگي و ميان همه اقوام و

تقويت وحدت ملي يكي از اهداف اساسي  تامين و. هم گره بخورند همه مردم كشور با
در افغانستان از نعمت داشتن رسانه صوتي زباني  نبايد هيچ قوم و ،ان شمرده مي شود

  .محروم گردانيده شوند) راديوتلويزيون ملي(تصويري  و
داراي استراتيژي فراگير بـوده   ،زادآ راديو تلويزيون ملي مجزا از رسانه هاي خصوصي و

اين رسانه احساس مالكيـت نماينـد چـه بـا     زمينه  و سعي مي كند كه مردم كشور در
  .ه مردم مي توانند در برنامه هاي اين رسانه خويش را بيابنداحساس مالكيت است ك
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نشر نمايـد   همچنان راديو تلويزيون ملي مكلف است كه تا برنامه هاي ديني را توليد و
كه مبيين اعتقادات مذهبي رايج در افغانستان باشد به اين معني كه اين رسانه مكلف 

نشر نمايد تا پيروان  تشيع را تهيه و است تا برنامه هاي مطابق دساتير مذهب احناف و
نشر ايـن   از جانب ديگر پخش و اين برنامه ها استفاده كنند و مذهب بتوانند از دو هر

اين وحـدت تقويـت    وحدت ميان مذاهب ياد شده كمك مي نمايد و برنامه به اتحاد و
  .كنندة وحدت ملي در سراسر كشور خواهد بود

  
  :ماده هفدهم

  .نمايد نظررئيس دولت عمل مي تلويزيون ملي به طور كامل زير ديورا حاالت اضطرار در
  

  :تحليل
سوم قانون اساسـي افغانسـتان چنـين تعريـف      چهل و و مادة يكصد حاالت اضطرار در

يـا   هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشـاش وخـيم، آفـات طبيعـي و    ": شده است
، قانون اساسي تعيين شدهايي كه در مجر حيات ملي از حاالت ممثل، حفظ استقالل و

تمـام يـا    تاييد شوراي ملـي در  با از طرف رئيس جمهور حالت اضطرار ممكن گردد، نا
هرگاه حالت اضطرار بيش از دوماه دوام نمايد،  .بعضي از ساحات كشور اعالن مي گردد

  ".، موافقت شوراي ملي شرط استبراي تمديد آن
رئـيس جمهـور عمـل     كـامالً تحـت نظـر   چنين يك حالتي راديو تلويزيون ملي  لذا در

اسـاس دسـتور    بـر را نموده حتي رسانه هاي آزاد نيز مكلف هستند تا نشرات خـويش  
چنين يك  كشور مطرح بوده نبايد در اين حالت بقاي نظام و دولت عيار سازند چه در

وضعي با آزادي كامل به نشر مطالبي پرداخت كه فروپاشي نظام و يـا تماميـت ارضـي    
  .مخاطره قرار گيرد در كشور

راديو تلويزيون ملي به عنوان يك رسانة ملي بـه صـورت مسـتقيم تحـت امـر رئـيس       
  .پيام هاي مهم دولت را به مردم منتقل مي سازد عمل نموده و جمهور

مانـد   حالت اضطراري ممكن بسياري از برنامه هاي عادي اين رسانة ملي از نشر باز در
ياي كشور اسـت كـه بايـد از آن پاسـداري صـورت      اما آنچه مهم است حفظ مصالح عل
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گيرد اما بايد تاكيد كرد كه وضع حالت اضطراي و يا اعالم حكومـت نظـامي براسـاس    
  .قانون اساسي مؤقت بوده و اين حالت نمي تواند به صورت دوام دار حفظ گردد

 شـته و باره به حالت اولـي برگ  پس از اعالم پايان حالت اضطرار راديو تلويزيون ملي دو
  .اين رسانه خاتمه مي يابد نظارت رئيس جمهور و دولت بر
پاليسـي   خصوصي نيز مي توانند مطابق اسـتراتيژي و  همچنان ساير رسانه هاي آزاد و

  .نشرات خويش به فعاليت رسانه يي ادامه دهند
  

  :ماده هجدهم
 ضـبط شـده خـويش را در    مكلف است تمام برنامـه هـاي ثبـت و    راديو تلويزيون ملي

  .آرشيف راديوتلويزيون ملي حفظ نمايد
  

  :تحليل
ي اساس پيش بيني قانون رسانه ها برنامه هاي راديوتلويزيون ملـي در راسـتا   چون بر

توليد هاي ن توليد مي شود لذا قانون گذار تصريح نموده است تا اين برنامه اهداف معي
ها  حفظ اين برنامه. دنحفظ گرد ليبراي هميشه در آرشيف راديو تلويزيون مبايد شده 

موضـوع ديگـري را كـه     .لمـال پنداشـته ميشـود   حقيقت جلوگيري از صرف بيـت ا  در
 ملـي  تلويزيـون  راديـو از اين ماده استنباط كرد اين است كه همه برنامه هـاي  ميتوان 

يعنـي نبايـد ايـن     ؛رسانه يي باشد كه حفظ آن امر حتمي قلـم داد گـردد   كااليبايد 
نگهـداري آن ارزش الزم را   حفـظ و  وليد برنامه هاي نمايد كهملي اقدام به ت ي رسانه
  .اشددارا نب

تـاريخي   به دليل اسـناد رسـمي و   از جانب ديگر حفظ برنامه هاي راديو تلويزيون ملي
تلويزيـون ملـي نشـان     معين نمودن خطوط كـاري بـراي راديـو   . تصريح گرديده است

مجـزا بـوده    ون هاي خصوصـي خطوط نشراتي تلويزي دهنده آن است كه نحوه كاري و
  .يك پارچگي مردم نيز از وظايف اساسي اين رسانه ملي است وحدت و تعيمق

  

  ماده نوزدهم
روشنايي قـانون رسـانه هـاي     راديو تلويزيون هاي خصوصي فعاليت هاي خويش را در

  .جمهوري اسالمي افغانستان انجام مي دهند
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  :تحليل
رتو همين قانون تصريح شـده اسـت كـه    پ تلويزيون هاي خصوصي در تاسيس راديو و

م ايجـاد  تسيسـ  .چگونه شهروندان كشور مي توانند به فعاليت رسانه يي برقي بپردازند
ايستگاه هاي رسانه هاي برقي مطابق قانون رسانه ها سيستم تنبهي بوده صرف اطالع 

 ا درثبت رسـانه هـ   .داده ميشود اما ثبت رسانه ها نيز در قانون رسانه ها صراحت دارد
قـانون رسـانه هـا شـرطي      فرهنگ معني اخذ مجوز را ندارد زيـرا در  وزارت اطالعات و

لـذا   ،قبال اخـذ بدارنـد  را حكومت موافقت گذاشته نشده است تا مالكان رسانه ها بايد 
راجسـتر   فرهنگ مكلف است تا رسـانه هـاي نـو تاسـيس را ثبـت و      وزارت اطالعات و

  .نمايد
درحـال   .فريكونسي مشكل قانوني پنداشته نمي شـود  مشكالت تخنيكي همانند تعين

دولتـي مـي تواننـد     ر دولتـي و يارگان هاي غ حاضر همه شهروندان، احزاب سياسي و
تلويزيون تاسيس نمايند اما شـرايط قـانوني را بايـد رعايـت      بدون هيچ اشكالي راديو و

 هفته خالل دو هر صاحب امتياز رسانه مي تواند نخست رسانه را تاسيس اما در. كنند
  .را جستر نمايد فرهنگ ثبت و نرا در وزارت اطالعات وآ

ورده است كه بايد فعاليـت  ر براي رسانه هاي خصوصي نيز قيد آاين ماده قانون گذا در
هاي شانرا در روشني قانون رسانه ها تنظيم نمايند يعني مكلف هستند تا قانون رسانه 

اجـرا بگذارنـد زيـرا قـانون رسـانه هـاي        ساير قوانين در عرصه كاري خـويش بـه   ها و
خصوصي نيز هاي انه ساير رس افغانستان منحصرا براي رسانه هاي دولتي وضع نشده و

  .ن مي باشندمكلف به رعايت آ
رسانه هاي خصوصي نيز به عنوان شخصيت هاي حكمي بايـد قـانون اساسـي، قـانون     

 .مايندن عمل نرا محترم شمرده مطابق آساير قوانين  رسانه ها و
  

  :ماده بيستم
ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي مكلف اند در نشـرات خـويش اصـول و احكـام     
دين مقدس اسالم و ارزش هاي ملي، معنوي و اخالقي و امنيت رواني ملت افغانسـتان  

  .را رعايت نمايند
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  :تحليل
د حقـوقي كـه دار   -قانون رسانه هاي همگاني افغانستان با وجـود مشـكالت تخنيكـي   

داراي معيارهاي قبول شده بين المللي در عرصه رسانه ها مي باشد و در سطح منطقه 
يـن قـانون بـراي اتبـاع      در. ميتوان گفت ديموكراتيك ترين قانون به حساب مـي رود 

كشور حق داده شده تا رسانه هاي برقي را تاسيس نمايند كـه از آن جملـه ميتـوان از    
مسئوولين رسانه هاي خصوصي همانطوريكه داراي  .تاسيس راديو و تلويزيون ياد نمود

آنچه در . ندميباشيك سلسله حقوق و امتيازات اند، داراي يك سلسله مكلفيت ها نيز 
قانون رسانه هاي همگاني مي توان به عنوان تكليف رسانه ها از آن ياد نمـود   20 ماده

سلسله اصـول از  اينست كه بايد رسانه هاي برقي در نشرات و برنامه هاي خويش يك 
قبيل احكام دين مقدس اسالم، ارزش هاي ملي، معنوي و اخالقي و امنيت رواني ملت 

  .افغانستان را رعايت نمايند
ين مـاده بعضـي اصـطالحات از قبيـل ارزش هـاي ملـي،        اما اين را بايد دانست كه در

و  معنوي و اخالقي و امنيت رواني بكار برده شده اسـت كـه بيحـد عـام و كلـي بـوده      
  . استفاده مهيا مي سازد ءتعبيرات مختلف از آن شده مي تواند و زمينه را براي سو

موضوع امنيت رواني براي كشور هاي مثل افغانستان كـه سـه دهـه جنـگ را سـپري      
نموده و اكثريت شهروندان به نحوي به مشكالت رواني دچار اند يك موضـوع مفيـد و   

در اسناد  هوم جديدكند كه متاسفانه اين مف ارزنده است اما مشكل از اينجا نشأت مي
تقنيني افغانستان به گونه صريح و روشن تعريف نشده و از مصداق هاي آن هيچ تذكر 

مبناي آن چـارچوب كـاري خـويش را     بعمل نيĤمده است تا رسانه ها و ژورنالستان بر
جـود اسـت؛   مو سو تعبير و تفسير از آن بـه آسـاني  و امكان سوء استفاده . عيار نمايند
و رسانه ها  بعمل آورده تعبير ءين اواخر سكتور امنيتي افغانستان از آن سوا چنانچه در

كـه ايـن خـود     ن زنده حمـالت انتحـاري منـع نمودنـد    را جهت تحت پوشش قرار داد
ين موضوع سكتور امنيتي از  البته در. مخالف اصل حق دسترسي به معلومات مي باشد

اوالً از لحاظ شكلي اين موضوع مجاري قانوني  :ا مرتكب شدظ رفتار غيرقانوني ردو لحا
ين راستا با ژورنالستان و رسـانه هـا    خود را طي ننمود و مثل يك حكومت پوليسي در
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اين موضوع مخالف اصل حق دسترسـي بـه معلومـات     ماهويعمل شد و ثانياً از لحاظ 
  .مي باشد

راديـو  "اينست كه بايد عوض  همچنان يكي ديگر از مشكالت تخنيكي اين ماده قانون
رسانه هاي برقي استفاده مي شد زيرا انترنت و شبكه هاي  "و تلويزيون هاي خصوصي

  .كيبلي نيز از جمله رسانه هاي برقي طبق اين قانون به حساب مي آيد
  

  : ماده بيست و يكم
 ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي در تهيه و تدوين كليه پروگرام هاي خويش بـا 

  .رعايت احكام اين قانون آزاد اند
 

  : تحليل
اين يك حقيقت آشكار است كه آزادي بيان و حـق دسترسـي بـه معلومـات از جملـه      

البتـه در جهـان   . به شمار مي آيد اساسي رسانه هاي آزاد و خصوصي حقوق بنيادين و
د كنوني از جمله مولفه هاي حكومت دموكراتيك مي توان از موجوديت رسانه هاي آزا

در كشور هاي كه مسير سياسي شان بر مبنـاي ارزش هـاي دموكراسـي در    . ياد نمود
، تعـدد احـزاب، كثـرت    تفكيـك قـوا   حركت است و در آنجا ارزش دموكراسي از قبيل
 و معه مـدني آزاد، رسـانه هـاي آزاد   گرائي، آزادي بيان، حق دسترسي به معلومات، جا

و مراحل پخته شدن خويش را طـي مـي    ترين نقاط آنكشور توسعه يافته غيره در دور
نمايد، كمتر مي توان مشكالت و نقض حقوق رسانه ها را مشـاهده نمـود و رسـانه در    

  .تهيه و تدوين كليه پروگرام هاي خويش آزاد اند
. به سـوي دموكراسـي قـرار دارد    كه در حال گذاراست افغانستان از جمله كشور هاي 

نه هاي همگاني اين كشور بدان اشاره شده اسـت  آنچه در ماده بيست و يكم قانون رسا
در زمينه آزادي رسانه ها مي در واقعيت امر، از جمله پرنسيب هاي قبول شده جهاني 

ين ماده براي ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي اين حق را قايـل اسـت تـا    ا. باشد
مـاده از لحـاظ    يـن  در. در تهيه و تدوين كليه برنامه هاي خويش آزادانه عمل نماينـد 

ته شده حقوق رسانه ها وجـود  نظر نگرفتن اصل هاي پذيرف بخاطر در يحقوقي مشكل
اينست كه حق آزادي تهيه و تدوين كليه برنامه هـا را  ست، اما آنچه قابل نگراني ندارد؛
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يـن قـانون، نـه     با رعايت قانون رسانه هاي همگاني محدود نموده است و متاسفانه در
تسجيل مي باشد كـه ايـن    يكننده اين حق وجود ندارد، بل احكام تنها احكام تقويت

قـانون رسـانه هـاي     20و ماده  45چنانچه مي توان از ماده . حق را تضعيف مي نمايد
ارزش هـاي ملـي،    در آن از كـه  20خصوصاً مـاده  . همگاني به عنوان مثال ياد آور شد

يـاد   ،يـف مشـخص از آنهـا   معنوي و اخالقي و امنيت رواني ملت افغانستان بـدون تعر 
  .تعبير و سو تفسير شده مي تواند ءزمان از آن سو هر و است گرديده

 چنين حالت و پرادوكس هاي احكام قانون رسانه هاي همگاني، جرئت كاري رسانه در

از  يتعريـف دقيقـ  ها سلب مي شود و ايشان را به خود سانسوري وادار مي نمايد زيـرا  
يـك حالـت    بنـاً در  نشـده؛  رسـانه هـا   بـراي نيت رواني ارزش هاي ملي و معنوي و ام

سانسـوري   عـالوه خـود  همچنان طوريكه مالحظه مي گردد ب .سردرگمي بسر مي برند
عمالً دسـت بـه سانسـور مـي زنـد و حـق        ،نيز توسط ابزار هاي گوناگون رسانه، دولت

نانچه مي چ. آزادي تهيه و تدوين برنامه ها توسط رسانه هاي آزاد را محدود مي نمايد
زمـاني خـاص در سـال هـاي      عنمودن سريال هاي خارجي در يـك مقطـ  توان از منع 

و همچنان مداخله سكتور امنيتي در اولويت دادن برنامه هاي خبري كه خبـر   گذشته
حمالت انتحاري را در اولويت برنامه هاي خبري خويش نگنجانند ياد آور شـد كـه در   

  . دواقعيت امر نقض كننده اين حق مي باش
در قـانون رسـانه هـاي    ) 21(بناً ايجاب مي نمايد تا احكام تقويـت كننـده ايـن مـاده     

همگاني در راستاي توسعه آزادي بيان بوجود آيد و احكام موجود بايد تعديل گـردد و  
شود تا از يك طرف  20و  45يا تعريف هاي مشخص از اصطالحات بكار رفته در ماده 

د و همچنان دستان حكومـت را از  نلي نجات داده شواحتما يرسانه ها از خود سانسور
  .وارد نمودن فشار هاي غيرقانوني و سانسور كوتاه نمايد

  
  :ماده بيست ودوم 

شخصـيت هـاي    موضع گيـري جنـاح هـا و    تلويزيون هاي خصوصي در ادارات راديو و
 نظريات طرفين را به طـور بـي طرفانـه    توازن را مراعات نموده و سياسي عليه يكديگر

  .نمايند نشر
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مهمي برخوردار اند زيرا آنها نقش  سترگ رسالت رسانه ها به عنوان پديده اجتماعي از
دولـت،   اطالعـات بـه مـردم و    عامـه، عرضـه معلومـات و    عرصه شكل دهي افكار را در

دارا مـي   دولت و بازتاب دهي وجدان ملي و اراده ملـي دركشـور   تحكيم روابط ملت و
سالت بزرگ ايجاب مي نمايد رسانه ها از يك سلسله مكلفيت داشتن چنين ر با .باشند

عواقب ناگوار جلوگيري شده بتواند زيرا حوزه تاثيرات  هاي قانوني برخوردار باشند تا از
بين المللي گسترده  عرصه ملي و رسانه ها نسبت به ساير پديده هاي اجتماعي چه در

 البتـه در . اه ترين زمان تغيير بدهديك ملت را به كوت اراده مي تواند مي باشد حتي تر
يـك قـانون مشـخص     مطبوعات در هاي جهان مكلفيت هاي رسانه ها و تمامي كشور

  .معين درج مي باشد چه به طور عادالنه و يا غير عادالنه به طور واضح و
ماده فوق الذكر به عنوان مكلفيت قانوني براي رسانه ها مـي تـوان يـاد نمـود      آنچه در
كنـار   كـه اصـل تـوازن در    است رالبته قابل تذك. ل توازن مي باشدايت اصرع عبارت از

قـانون رسـانه    مي آيـد و  جمله اصول ژورناليستي به شمار صداقت از اصل بي طرفي و
  .به عنوان اصل قانوني ارتقا داده است هاي همگاني آنرا

را صرف  رعايت اصل توازناين است كه به نظر مي رسد مهم آنچه در ماده فوق الذكر 
قـانوني الزاميـت    سياسي به عنوان اصل حقـوقي و  برنامه ها، گزارش ها و خبر هاي در

در رابطه به اهميت رعايت اصل توازن بايد گفت كه اين اصـل در واقـع   . بخشيده است
براي معياري شدن رسانه ها بـه  ي اصل بي طرفي رسانه ها را تقويت نموده وگام موثر

همچنـان رعايـت   . م را نسبت به رسانه ها افزايش مي دهـد اعتماد مرد و مي آيد شمار
اصل توازن حق پاسخ اشخاص و يا شخصيت ها را تضمين و آنرا به بهترين وجه تامين 

  .مي نمايد
 آن بيان گرديد ماده ذكرشـده صـرف رسـانه هـاي خصوصـي را در      فوق از طوريكه در

در هيچ يك از احكـام   برنامه هاي سياسي جهت رعايت اصل توازن ملزم نموده است و
اين قانون رسانه هاي دولتي را به طور صـريح و روشـن بـه رعايـت ايـن اصـل مكلـف        

لحاظ حقوقي مشكل مي نمايد اين اسـت   ماده فوق ذكر از البته آنچه در. ننموده است
 را رسانه هاي خصوصي كه تنها معني آن رعايت نشده است به اين كه اصل تساوي در

ايـن مكلفيـت مبـرا     راديـو تلويزيـون ملـي را از    ومكلف نمـوده   رعايت اصل توازن در
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همچنـان مـي   . ا نشان مـي دهـد  قانون ري اين خود برخورد دوگانه  و ،است گردانيده
به  كه اين ماده تنهاسخن گفت مشكالت حقوقي اين ماده از يكي ديگر در مورد  توان

كلف نمـوده اسـت و   طور كلي و مجمل رسانه هاي خصوصي را به رعايت اصل توازن م
نموده است كه اصل توازن يعني چه و مصـداق هـاي اصـل تـوازن در     ه به اين اشاره ن

موضع گيري هاي جناح ها و شخصيت هاي سياسي چيست؟ و موييـده را در صـورت   
نقض اين مكلفيت قانوني روشن ننموده است كه اين خود دستان مقامـات دولتـي بـه    

 د كه رسانه ها را تحت فشار خويش قرار دهنـد خصوص سكتور امنيتي را توان مي ده
  . و خود آنها مقام ها به زعم خويش موييده هاي غيرقانوني را تعيين نمايند

در  ياز لحاظ عملي طوريكه مشاهده به عمل مي آيـد رسـانه هـا بـه مشـكالت زيـاد      
قسمت رعايت توازن در برنامه هاي خويش به خصوص در برنامه هاي سياسـي رو بـرو   

زيرا رسانه هاي خصوصي در برخي موارد موفق نمـي شـوند اظهـار نظـر مقامـات      اند، 
دولتي را بدست آورند و يا مقامات متذكره حاضر به مصاحبه نمـي شـوند و يـا جنـاح     
مخالفين دولت نيز از آدرس هاي مختلف و نامعلوم خويش را سخنگوي جناح درگير با 

تـا اصـل تـوازن را دريـن      ميسـازد دولت معرفي مي نمايند كه براي رسانه ها مشـكل  
حاالت سخت مراعات نمايند و حتا در بعضي مواقـع آنهـا را بـه خـود سانسـوري مـي       

از يك  يهمچنان برخي رسانه هاي خصوصي و راديو تلويزيون ملي بنا بر داليل. كشاند
پيشـنهاد مـي    أبنـ  .جناح خاص طرفداري نموده و اين اصل را خدشه دار مـي نماينـد  

قص فوق الذكر در نظر گرفته شود تا باشد اصل توازن طبـق اصـل تسـاوي    گردد تا نوا
و يـا خصوصـي    انستان فعاليـت دارنـد چـه دولتـي    توسط تمامي رسانه هاي كه در افغ

رعايت گردد و همچنان مشكالت حقوقي كه از لحاظ تيوريك و يا عملي براي رعايـت  
طرفـي و آزاد منشـي    طرف گردد تـا روحيـه بـي    مطمئن اين اصل وجود دارد بايد بر

  .رسانه ها تقويت يابد
  

  :ماده بيست و سوم
ادارات راديو و تلويزيون هاي خصوصي مكلف اند كه مطالب ثبت و ضبط شده خويش 

  .ال در آرشيف خود نگهداري نمايندرا حد اقل تا مدت سه س
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  :تحليل
زاد را نظـام بـازار آ   اين حقيقت آشكار است كه رسانه ها در شرايط رقابتي كـه اسـاس  

و در جامعه افغاني مستولي اسـت بايـد تحليـل جامعـه شناسـانه داشـته       تشكيل داده 
درين محيط تطابق بدهند و دريـن محـيط بايـد از پويـائي و نـوآوري       باشند و خود را

هرچه بيشتر برخوردار باشند تا بتوانند بيننده ها را هرچه بيشتر به خود جلب نماينـد  
  .ساحه نفوذ خود را گسترش دهند مرفتهرويه و به شهرت نيك برسند و

از ، بناً رسانه ها وقتي از پويائي و نوآوري برخوردار مي شوند كه در پهلوي عوامل ديگر
نو آوري و نو انديشـي، اسـتقالليت    ؛استخدام اشخاص شايسته، پركار و با انرژي( قبيل

بايد يك ذخيـره   مي )غيره رسانه يي از محيط بيرون، و شناسانه اقتصادي، مطالعه كار
ي در دسترس داشته باشند تا از يك طرف بـه عنـوان   اتگاه و بايگان معلوماتي و اطالع

كتابخانه رسانه يي از داشتن معلومات گذشته غني باشند و از طرف ديگر با تركيـب و  
زيرا هـر انديشـه   . تعامالت معلومات و مطالب ثبت و ضبط شده بتوانند نو آوري نمايند

  . انديشه هاي گذشته به ميان مي آيدنو از تعامل 
حقوقي به ماده فوق الـذكر نگـاه ژرف و كارشناسـانه صـورت گيـرد،       اگر از پس منظر

آشكار مي گردد كه نگهداري مطالب ثبت و ضبط شده براي دفاع از قضايا و ادعا هاي 
حقوقي كه در آينده شايد به پيش آيد خيلي ها مفيد تمام مي شود، زيـرا اگـر بـاالي    
يكي از مطالب و موضوعات نشراتي يك رسانه شكايت بي جا و بي مورد صورت گيـرد،  

مطلب را در آرشيف خود نگهداري نمـوده اسـت مـي توانـد بـراي اثبـات        چون رسانه
  .هاي بي جا از آن استفاده نمايد بيگناهي و دفع ادعا

ـ  نهمچنان از لحاظ اقتصادي رسانه ها نمي توا رداري و ند براي هر سوژه خود عكـس ب
  .فلمبرداري نمايد، بناً مي تواند از آرشيف خود در زمينه استفاده بهينه نمايد

آنچه در ماده فوق الـذكر بـه عنـوان تكليـف بـراي رسـانه جهـت         ر است،اما قابل تذك
اوالً . نگهداري مطالب ثبت و ضبط شده آمده است خالي از اشكاالت حقوقي نمي باشد

قاعده حقوقي فاقد ضمانت اجرائيـوي مـي باشـد يعنـي     ماده فوق الذكر به عنوان يك 
ثانيـاً هـر   . ين تكليف قانوني كدام موييده جزائي را تعيين ننموده اسـت  براي امتناع از

ت مي باشد كه متاسـفانه دريـن قاعـده از آن    عده حقوقي داراي يك سلسله استثناآقا
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يـك   ةخـارج از اراد تذكر بعمل نيĤمده است، زيرا امكـان دارد بنـابر عوامـل و حـوادث     
مي بايد در اخير ماده فـوق الـذكر    پستلف گردد آن  ةرسانه مطالب ثبت و ضبط شد

مگر اينكه رسانه خصوصي مـذكور داليـل موجـه را ارائـه     ..... ": اين طور عالوه مي شد
و همچنان مصداق هاي داليل موجه تذكر داده مي شد كـه هـيچ از آن تـذكر     ".نمايد

  .مده استابعمل ني
در لثاً تعيين زماني براي مدت سه سال با اين امكانات ضعيف اقتصادي كه رسانه هـا  ثا

د مشكل مي نمايد كه براي مدت معينـه تمـام برنامـه هـاي خـويش را در      ندار اراختي
آرشيف نگهداري نمايند زيرا نگهداري آن به سرمايه هنگفت و امكانات زيـاد نيـاز دارد   

  .كه اكثر رسانه ها به خصوص راديو ها از عهده آن بر آمده نمي توانند
بـه طـور روشـن     يخاصـ ي برنامـه  اسـاس   رابعاً مطالب ضبط و ثبت شده مي بايد بر

مطلق تمام مطالب را شـامل اسـت    درين ماده به صورت، اما محدود و خالصه مي شد
  .براي راديو و تلويزيون هاي خصوصي بيحد مشكل به نظر مي رسدكه نگهداري آنها 

اشكاالت چهار گانه حقوقي ماده فوق الذكر كـه امكـان    در فرجام پيشنهاد مي گردد تا
روبرو نمايد رفع گردد زيرا در قدم نخسـت فقـدان    مشكالت جدي به را دارد رسانه ها

ضمانت اجرائيوي دولت را مجال مي دهد كه به سليقه خود بعضـي فشـار هـاي را بـه     
در قدم دوم  رسانه ها وارد نمايد كه بايد به گونه عادالنه موييده در زمينه تعيين گردد،

گردد تـا   و نبود استثناآت نيز رفعمطلق بودن اين ماده از لحاظ نگهداري تمام مطالب 
تكليف رسانه ها به گونه ساده و طبق توان شان روشـن گـردد و در قـدم سـوم مـدت      

تا از يك طرف رسانه هـا بتواننـد بـه سـادگي و      ان تعيين شده نيز بايد كمتر گرددزم
طبق توان خويش مطالب ثبت و ضبط شده را در آرشيف خـود نگهـداري نماينـد و از    

  .تحقق يابد تذكر بعمل آيداز آن كه در فوق  ي رافوايدطرف ديگر 
  

  : چهارم و ماده بيست
هرگاه شخص حقيقي يا حكمي به شكل نوشتاري ادعا كند كه حق شـان در پروگـرام   
يك رسانه همگاني ضايع گرديده، مي تواند آن را از آرشيف آن رسانه اخـذ و بـا پـول    

  .خودش تكثير و مورد استفاده قرار دهد
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  :لتحلي
رسانه ها برمال نمودن و اخالقي اين يك حقيقت آشكار است كه يكي از وظايف عمده 

  .است كه از حقوق اساسي خويش محروم شده اند يانعكاس حاالت آنعده اشخاص
يـك  دور از امكان نيست كه رسانه ها در جريان برنامه هاي نشراتي خـويش بـه زعـم    

ص مـي توانـد اشـخاص حقيقـي و     كه اين اشخا عده اشخاص حقوق شان ضايع گردد
ر است كـه  قابل تذك .و ديگر ارگان ها باشد ، موسساتاشخاص حكمي مثل شركت ها

در ماده فوق الذكر قانونگذار براي حمايت از حقوق مـالي و غيـر مـالي شـهروندان بـه      
شمول اشخاص حقيقي و حكمي اين حق را براي شهروندان قايـل شـده اسـت تـا بـه      

درنظرداشـت   ي احقاق حق خويش از آن استفاده نمايد، البته بـا حيث وسيله اثبات برا
بـاره   اينكه خودش شخص حقيقي يا حكمي از پول شخصي خودش مصرف تكثيـر دو 

  .آن را براي استفاده به عده بگيرد
اين اسـت كـه ملحوظـات     ن مشكل مي توان ياد نمودآنچه در ماده فوق الذكر به عنوا
مـد نظـر گرفتـه نشـده     در آن  خصوصأ اشخاص نادار،، ماقتصادي شهروندان افغانستان

رسانه هـاي چـاپي   امكان دارد در اثر نشر يك برنامه تلويزيوني و يا راديويي و يا  .است
نادار ضايع گردد، چون به اساس اين ماده بايد از پـول خـودش آنـرا    حق يك شهروند 

ايـد كـه ايـن    امكان دارد از احقاق حق ضايع شده خويش صـرف نظـر نم  . تكثير نمايد
 بناً بايد طوري پيش بيني مي شد كه نـه رسـانه مصـارف را   . اقتضاي عدالت نمي باشد

، بلكه خود دولت به عنوان حامي شهروندان بايـد  متقبل مي شد و نه آن شهروند نادار
  .درين حاالت مصارف را متقبل مي شد

  
  :ماده بيست و پنجم

نامه هاي آموزشـي خـويش مسـائل    همگاني برقي در بر يرسانه ها مسؤلمديران ) 1(
ديني و اخالقي، صحت، محيط زيست اهميت معارف و مضرات كشت توليد و مصـرف  

رسانه هاي همگاني برقي مكلف  مسؤلمديران ) 2( .مواد مخدر و مسكرات را بگنجانند
اند آذان نماز هاي پنجگانه را از طريق شبكه هاي خويش پخـش نمـوده و در ترتيـب    

هاي مقدس اسالمي و مـاه مبـارك رمضـان را مراعـات      تقدس روز برنامه هاي خويش
  .نمايند
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  :تحليل
از قبيل موضوعات ديني و اخالقي، صحت ، محـيط زيسـت    يطوريكه مي دانيم مسايل

از موضوعات حيـاتي يـك    توليد و مصرف مواد مخدرو اهميت معارف و مضرات كشت 
گوناگون خـويش بـراي تحقـق    د كه دولت بايد با سياست هاي نجامعه به شمار مي آي

  .تالش هاي مستمر و مصرانه را انجام دهدهريكي از موضوعات باال 
ماده اين است كه درين ماده به عنوان مشكل از نظر حقوقي به مشاهده مي رسد آنچه 

 چون رسانه ها تنهـا  -است  فوق الذكر از يك نظر مخالف اصل آزادي تدوين برنامه ها
منوعه درج گرديـده  اين قانون كه در آن موضوعات م 45ماده مكلف اند تا از محدوده 

درنظرداشت  مي بايد رسانه ها را براي تهيه برنامه هاي آموزشي با تجاوز ننمايند، پس
  .نمي نمودندآزاد مي گذاشتند و چارچوب را از قبل تعيين  45ماده 

زيرا اصـطالح  همچنان از لحاظ تخنيكي در بند اول و دوم اين ماده مشكل وجود دارد 
رسانه هاي همگاني برقي را بكار برده كه شامل انترنت، شـبكه هـاي كيبلـي، راديـو و     
تلويزيون مي باشد، اما از لحاظ تخنيكي مقدور نيسـت كـه در انترنـت و شـبكه هـاي      
كيبلي آذان پنجگانه را مراعات نمود صرف آنرا مي توان در تلويزيون و راديـو مراعـات   

  .نمود
  

  :ششمماده بيست و 
رسانه هاي همگاني مي توانند طبق احكام اين قانون از طرق ذيل خود را تمويل ) الف(

  : نمايند
 ؛نشر اعالنات، پيامهـا، برنامـه هـاي سياسـي، دينـي، مـذهبي و اجتمـاعي       ) 1(

اشخاص حقيقي يا حكمي، شركت هاي توليدي تجارتي داخلي و خارجي، نهاد 
  . هاي سياسي و فرهنگي و احزاب سياسي

اخذ اعانه از اشخاص حقيقي يا حكمي، موسسات كمك كننده ملي و بـين  ) 2(
  .المللي كه براي انكشاف رسانه هاي همگاني فعاليت مي نمايند

رسانه هاي همگاني مكلف انـد راپـور مـالي سـاالنه خـويش را بـه        مسؤلمديران ) ب(
  . شوراي عالي رسانه ها و وزارت ماليه ارائه بدارند

  .الغ عوايد بايد شفاف و روشن باشدمنابع و مب) ج(
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  .عرضه خدمات مسلكي و تخصصي به اشخاص حقيقي يا حكمي در بدل قيمت) د(
  

  :تحليل
درين ماده قانونگذار سيستم مالي رسانه ها را تنظـيم نمـوده اسـت كـه در نخسـت از      
منبع عايداتي رسانه ها از قبيل نشر اعالنات، پيـام هـا، برنامـه هـاي سياسـي، دينـي،       

ذهبي و اجتماعي اشخاص حقيقي يا حكمي، شركت هاي توليدي تجارتي داخلـي و  م
خارجي، نهاد هاي سياسي و فرهنگي و احزاب سياسي، اخذ اعانه از اشـخاص حقيقـي   
يا حكمي، موسسات كمك كننده ملي و بين المللـي كـه بـراي انكشـاف رسـانه هـاي       

به اشخاص حقيقي يـا   همگاني فعاليت مي نمايند و عرضه خدمات مسلكي و تخصصي
  .گفته است حكمي در بدل قيمت

عبـارت از   لي رسانه ها در نظر گرفته اسـت كـه  سيستم ما ي را برايدر قدم دوم اصول
اين اصل رسانه ها . رعايت اصل شفافيت براي منابع و مبالغ عايداتي رسانه ها مي باشد

ـ   د تا از فرار مالياتي جلوگيري نماينـد و همچنـ  نماي مكلف ميرا   انان منـابع عوايـد آن
همچنان از جمله اصول مهم ديگر اين است كه رسانه ها بايـد  . مشخص و معلوم باشد

  .راپور مالي خويش را به شوراي عالي رسانه ها و وزارت ماليه ارائه نمايند
  

  :ماده بيست و هفتم
اتباع كشور، احزاب سياسـي، سـازمانهاي اجتمـاعي، شـركتها و موسسـات غيردولتـي       

موسسـات   رند مطابق احكام اين قانون مطابع؛و خارجي و ادارات دولتي حق دا داخلي
دارالترجمـه، آژانـس خبررسـاني، شـركت هـاي       آموزش ژورناليزم؛توليد فلم،  نشراتي،

  .تبليغاتي و اعالنات را تاسيس نمايند
  

  :تحليل
وندان دولت معموالً آن خدمات عمومي را به عهده مي گيرد كه انجام آن از توان شـهر 

 يخـدمات  و يـا . دهند مانند تامين امنيت يك كشور خارج بوده و نمي توانند آنرا انجام
 دلچسپي نشان نمي دهندبه آن داراي تقاضاي بلند نمي باشد و شهروندان كه در بازار 

  .آنرا ارائه بدارند كه درين صورت دولت دست به كار مي شود و آنرا انجام مي دهد تا
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عمومي است كه از عهده شهروندان مي برآيد و آنهـا مـي تواننـد     اما بعضي از خدمات
آنچه در مـاده فـوق الـذكر بـه     . انجام دهندصورت دسته جمعي يا به  آنرا به تنهائي و

كـه   اسـت  يعنوان حقوق شهروندان به حساب مي آيد عبارت از ارائه آن نـوع خـدمات  
فـوق الـذكر از آن تـذكر     اين حقوق طوريكه در ماده. توان شهروندان مي باشدمطابق 

توليد فلم، نشراتي و ، موسسات )چاپ خانه ها(عبارت اند از تاسيس مطابع  بعمل آمده
آژانس خبررساني، شركت هاي تبليغـاتي و   كورس هاي آموزش ژورناليزم ، دارالترجمه

  .اعالنات
 ايبـر مثبت درين ماده درج گرديده عبارت از قايل شدن اين حق  ةآنچه به عنوان نكت

  .نظرداشت اصل تساوي است استنثا و با در اتباع داخلي و خارجي بدون
  

  :ماده بيست و هشتم
دولتـي   اتباع كشور، احزاب سياسي، سازمان هاي اجتماعي، شركت ها و موسسات غير

داخلي و خارجي كه موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قـانون را تاسـيس مـي    
  .را از وزارت اطالعات و فرهنگ اخذ نمايندنمايند، مكلف اند جواز فعاليت آن 

  

  :تحليل
و وقايه از مشكالت از قبيل تاسيس نمودن  دفتر داري قانونگذار براي تنظيم بهتر امور

وسسه و يا دو مطبعه تحت يك نام و همچنان داشتن احصائيه دقيق از موسسـات  دو م
مچنان سياسـت  مذكور و داشتن معلومات جامع براي سياست هاي فرهنگي دولت و ه

وزارت اطالعـات و فرهنـگ    هاي مالي دولت، اين موسسات را مكلف نموده است تـا از 
  .دنجواز فعاليت اخذ نماي

  
  :ماده بيست و نهم

رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ايـن قـانون داراي صـاحب    
  .امتياز مي باشند

  

  تحليل
صـاحب امتيـاز   . امتياز تعريـف شـده اسـت    طوريكه در ماده سوم اين قانون از صاحب
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شخص حقيقي يا حكمي است كه به تأسيس و تدوير رسانه هاي برقـي، چـاپي، نهـاد    
آژانـس خبررسـاني، موسسـه     آموزش ژورناليزم، مطبعه، موسسه نشراتي، دارالترجمـه، 

در واقع صاحب امتياز مالـك اصـلي    .توليد فلم و شركت تبليغات و اعالنات مي پردازد
ات و رسانه هاي فوق الذكر مي باشد كه امتياز آنرا بعد از اخذ جواز بدست مـي  موسس
  .آورد

  
  :ماده سي ام

صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ايـن قـانون   
  :واجد شرايط ذيل مي باشند

  اشخاص حقيقي) الف(
 داشتن سند تابعيت كشور .1
 اكمال سن هجده سالگي .2
 صالحيت بودن از حقوق مدني به اساس حكم محكمه بامحروم ن .3

  اشخاص حكمي) ب ( 
 يثبت و راجستر در ادارات ذيربط دولت .1
 مسؤلتثبيت هويت افغاني توسط ادارات  .2

مـاده دهـم ايـن قـانون از ايـن حكـم       ) 3و  2(اشخاص و نهاد هاي مندرج فقره هـاي  
  .مستثني است

 .ه با صالحيتمحروم نبودن از حقوق مدني به اساس حكم محكم .3
  .اشخاص و موسسات خارجي بايد سند تابعيت كشور متبوع خويش را داشته باشند

  
  :تحليل

طوريكه ديده مي شـود دريـن قـانون بـراي صـاحبان امتيـاز رسـانه هـاي همگـاني و          
، )چاپ خانه هـا (موسسات مندرج ماده بيست هفتم اين قانون از قبيل تاسيس مطابع 

ي آموزش ژورنـاليزم، دارالترجمـه، آژانـس خبررسـاني،     موسسات توليد فلم، كورس ها
شركت هاي تبليغاتي و اعالنات داراي يك سلسـله شـرايط بـراي بدسـت آوردن ايـن      

براي اشخاص حقيقي در قدم اول شرط است كه تابعيـت افغانسـتان   . موقف مي باشند
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عيت افغاني طبق اين قانون داشتن تابالبته . يعني شخص بايد افغان باشدرا دارا باشند 
صرف براي صاحب امتياز شدن در رسانه هاي همگاني شرط گذاشته شده اسـت زيـرا   
طبق قانون صرف اتباع افغاني مي توانند داراي رسانه باشـند، امـا در مـورد موسسـات     

هفتم اين شرط قابليت تطبيق را ندارد بلكه صرف اتباع خـارجي  و مندرج ماده بيست 
  .را ارائه نمايندسند تابعيت كشور متبوع خويش 

داشتن اهليت حقوقي يكي ديگر از شرايط براي صاحبان امتياز است، طوريكه در ماده 
فوق اكمال سن هجده سالگي استفاده شده، بهتر بـود كـه عـوض آن داشـتن اهليـت      
حقوقي و قانوني استفاده مي شد تا شرايط ديگر از قبيل عاقل بودن را نيز شـامل مـي   

  .ز اجزاي اهليت حقوقي مي باشدشد و بالغ بودن يكي ا
سـال بـه    15هرگـاه يـك شـخص     افغانستان ذكر گرديده كه يطوريكه در قانون جزا

حبس محكوم گردد از يك سلسله حقوق مدني محروم مي گردد كه يكي از آن ها مي 
بايد گفـت كـه    30البته براي وضاحت اين بند از ماده . تواند صاحب امتياز شدن باشد

صالح باشد و همچنان حكم محكمـه قطعيـت و يـا بـه مرحلـه نهـائي       محكمه بايد ذي
  .رسيده باشد

كه ايـن شخصـيت هـا قبـل از صـاحب      گفت در ارتباط به شخصيت هاي حكمي بايد 
امتياز شدن براي موسسات و يا رسانه هاي همگاني بايد در ادارات ذيربط دولتي ثبـت  

  .باشندرسميت يافته و و راجستر شده 
صيت هاي حكمي شرط است كه هويت افغاني شـان توسـط ادارات   همچنان براي شخ

تثبيت گردد البته طوريكه در فوق تذكر گرديـد تثبيـت هويـت افغـاني      مسؤلذيربط 
در مورد موسسات منـدرج مـاده    .صرف براي صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني است

ع هفتم شخصيت هاي حكمي خارجي بايد صرف سـند تابعيـت كشـور متبـو     و بيست
خويش را ارائه نماينـد، همچنـان نماينـدگي هـاي سياسـي خـارجي در افغانسـتان و        

  . نمايندگي هاي موسسات بين المللي و بين الحكومتي از اين حكم مستثني اند
  

  : ماده سي و يكم
صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ايـن قـانون   

در مورد رسانه يا موسسه خويش و نحـوه فعاليـت آنهـا در     مكلف اند معلومات الزمه را
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اساسنامه مربوط كه در برگيرنده اهداف، تشكيل، صالحيت ها، وظايف، مقدار سـرمايه  
  .و منابع مالي مي باشد، تنظيم نمايند

  

  :تحليل
هر اداره براي تنظيم و سامان بخشيدن امور داخلي خويش به يك اساسـنامه ضـرورت   

درون سـازماني  ضرورت به آن به عنوان سند معتبر براي حل مشكالت  دارد تا در وقت
بنـاً  . اساسنامه در واقع هويـت يـك نهـاد را بازتـاب مـي دهـد      . خويش مراجعه نمايند

الت دروني يك سازمان داشتن اساسنامه را به عنـوان  مشك قانونگذار براي جلوگيري از
  .به حساب آورده استيك مكلفيت قانوني 

ردار باشـد نيـز   يز در رابطه به اجزاي كه يك اساسنامه مي بايد از آن برخودرين ماده ن
است و از اجزاي مهم آن از قبيل اهـداف، تشـكيل، صـالحيت     ياددهاني صورت گرفته

ذكر گرديده است كه البته اين معنـي را نمـي   ، مقدار سرمايه و منابع مالي ها، وظايف
اجـزاي مهـم يـك     هـا باشـد بلكـه اين   اين اجزا بسندهبه دهد كه يك اساسنامه صرف 
درج يـك  د كـه در ضـمن آن بعضـي اجـزاي ديگـر نيـز       ناساسنامه را تشكيل مي ده
  .دناساسنامه ضروري تلقي مي گرد اساسنامه مي شود و براي

  

  :ماده سي و دوم
صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ايـن قـانون   

  .و موسسات خود را مطابق احكام اين قانون ثبت نمايندمكلف اند رسانه ها 
  

  :تحليل
تاسيس رسانه ها در جهان معموالً به چهار شيوه صورت مي گيرد كه عبارت از شـيوه  

در شـيوه اعـالم   . اعالم نامه، شيوه ثبت نام، شيوه مختلط و شيوه اجازه قبلي مي باشد
حاوي ويژگي هاي نشـريه، صـاحب    اعالم نامه يي را مسؤلصاحب امتياز و مدير  ،نامه

  . و غالباً چاپخانه را به مرجع مربوطه مي دهند مسؤلامتياز، مدير 
هنگاميكه شخصيت هاي حقيقي و يا حكمي مي خواهند نشريه هـا   ،در شيوه ثبت نام

هـا  را پايه گذاري كنند، بايد مشخصات آن را در وزارت اطالعات يا شوراي عالي رسانه 
  . طابق قانون همان كشور ثبت نماينديا مراجع ذيربط م
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از هر دو شيوه اعالم نامه و ثبت نام به صورت مختلط اسـتفاده مـي    ،در شيوه مختلط
هر فرد و نهادي كه مي خواهد نشريه يي را تاسيس . شود و هردو را ضروري مي دانند

عمـوالً  م .نمايد بايد اعالم نامه را تسليم كرده و همچنان به ثبت نشـريه خـود بپـردازد   
شيوه اعالم نامه، شيوه ثبت نام و شيوه مختلط در كشور هاي متداول است كـه نظـام   

و شـيوه اجـازه قبلـي     ارزش هاي ديموكراسي استوار باشد آنها باز بوده يعني بر مبناي
در كشور هاي رايج است كه در آن نظام بسته و يا تماميت خواه و يا استبدادي حـاكم  

فراد برخالف نظام حرف هاي را از طريـق رسـانه هـا بـه گـوش      باشد و اجازه ندهد تا ا
مي دهد كه مـورد اعتمـاد    يد و معموال اجازه تاسيس رسانه را به اشخاصنمردم برسان

  .نظام بوده و وابسته به نظام باشد
در محتواي كلي قانون رسانه هاي همگاني افغانستان با درنظرداشت مشكالت تخنيكي 

ن اين قانون را در جمله قوانين رسانه هاي ديموكراتيك قـرار  و حقوقي كه دارد مي توا
همچنان از محتواي ماده فوق الذكر معلوم مي گردد كه افغانستان بـراي تاسـيس   . داد

  .رسانه ها شيوه ثبت نام را انتخاب نموده است
آنچه در ماده فوق الذكر به عنوان مشكل مي توان ياد نمـود ايـن اسـت كـه از لحـاظ      

شده است، كه ثبت توسط مراجع مربوطه بايد واضح و معين مي شد كه ن حقوقي مدت
   .استفاده و ضايع شدن وقت براي تاسيس رسانه مهيا مي سازد اين زمينه را براي سوء

  
  : ماده سي و سوم

صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ايـن قـانون   
معلومات ذيل را بـه خـاطر ثبـت بـه وزارت اطالعـات و      مكلف اند بيان نامه اي حاوي 

  :فرهنگ تقديم نمايند
 شهرت مكمل )1
 نوع فعاليت )2
 اسم رسانه  )3
 محل فعاليت آن )4
 هدف و مرام فعاليت )5
 منبع تمويل و اندازه سرمايه )6
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تيراژ، زبـان، نـوع، محتـواي نشـراتي، موعـد چـاپ، قطـع و        : در رسانه هاي چاپي )7
 .صحافت

ات مندرج ماده بيسـت و هفـتم ايـن قـانون تثبيـت      در رسانه هاي برقي و موسس )8
 .كميت و كيفيت ماشين آالت و تجهيزات

  
  :تحليل

سسات منـدرج  كه هنگام ثبت الزم مي باشد و رسانه ها و مو يدرين ماده آنعده موارد
طوريكه . را ارائه بدارند تذكر گرديده استمكلف اند تا حين ثبت آن ماده بيست و هفتم
شـهرت مكمـل،   (استنباط مي گردد از بند اول تا بند ششم از قبيل  از ماده فوق الذكر

نوع فعاليت، اسم رسانه، محل فعاليت آن، هدف و مرام فعاليت و منبع تمويل و انـدازه  
ت مندرج ماده بيست و هفتم مي شود گرچه در مربوط به رسانه ها و موسسا )سرمايه

بـي صـورت گرفتـه و تعمـيم بـه      بند سوم فقط از اسم رسانه ياد شده امـا اشـتباه كت  
  . موسسات مندرج ماده بيست و هفتم كدام مانع وجود ندارد

بند هفتم صرف براي رسانه هاي چاپي اختصاص دارد كه آنها بايد تعـداد تيـراژ، زبـان    
كه در رسانه خود از آن استفاده مي نمايند، نوع، محتواي نشراتي، موعد چاپ، قطـع و  

ه معلومات فوق الذكر ارتبـاط بـه موسسـات منـدرج مـاده      البت. ذكر نمايندرا صحافت 
  .نمي گيرد ....از قبيل چاپخانه ها و دارالترجمه ها  بيست و هفتم

ج مـاده بيسـت و هفـتم    بند هشتم صرف براي رسـانه هـاي برقـي و موسسـات منـدر     
تا از كميت و كيفيت ماشين آالت و تجهيزات خويش معلومـات ارائـه    اختصاص يافته

   .بدارند
آنچه به عنوان مشكل درين ماده وجود دارد، اينست كه درين مـاده و يـا مـاده ديگـر     
تذكر نگرديده كه در صورت تغيير در يكي از موارد فـوق الـذكر چـه اجـراآت صـورت      

  .بگيرد و درين مورد قانون سكوت اختيار نموده است
  

  :ماده سي و چهارم
و  تم ايـن قـانون داراي آدرس  رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هف

  .مهر و نشان مخصوص مي باشند



  قانون رسانه هاي همگاني افغانستان ي برتحليل

 صفحه | ٤٢

 :تحليل
هر رسانه داراي هويت مستقل مي باشد و براي حفظ استقالليت بايد عاليم منحصر به 
فرد را از خود تبارز بدهد داشتن آدرس مشخص، مهر و نشان مخصوص از جملـه ايـن   

بط رسانه ها و موسسـات را  داشتن آدرس مشخص در واقع روا. نشانه ها بشمار مي آيد
ساني مي توانند با رسانه ها ارتباط قـايم  تنظيم كرده مي تواند و آنها به آ با مردم بهتر

  . نموده و همكاري نمايند
مخصوص از بسـياري جهـات بـراي رسـانه هـا و موسسـات       ) مآر(داشتن مهر و نشان 

رم مشـخص و مهـر   اول اينكه داشتن آ. مندرج ماده بيست و هفتم مفيد واقع مي شود
تفاهم را از لحاظ خلـط   ءمخصوص يك رسانه را از رسانه ديگر تفكيك مي نمايد و سو

از بين مي برد و به آسـاني مـردم يـك رسـانه را از رسـانه ديگـر        م ديگردو رسانه با ه
دوم اينكه رسانه ها و موسسات مندرج با داشتن مهر و نشـان  . تفكيك كرده مي توانند

بنا بر همين دليل است كـه رسـانه هـا بايـد     . سو استفاده نمايند مخصوص نمي توانند
داراي نشان مخصوص و منحصر به فرد باشند و هرگز دو رسانه تحت يك نشان و مهر 
فعاليت كرده نمي تواند، همانطوريكه دو رسانه تحت يك نام اجازه فعاليت بـراي شـان   

  .داده نمي شود
  

  :ماده سي و پنجم
تصميم وزارت اطالعات و فرهنگ را مبني بر عدم ثبت يا صـدور  هرگاه صاحب امتياز، 

در صـورت  . جواز مغاير احكام قانون بداند، مي تواند به كميسيون مربوط مراجعه نمايد
  .عدم قناعت مي تواند به پيشگاه محكمه اقامه دعوي كند

  

  :تحليل
شيوه ثبت مي شيوه تاسيس رسانه ها در افغانستان به اساس  يافتر طوريكه قبالً تذك

قانون گذار ايـن   .استباشد و به اساس اين ماده مرجع ثبت وزارت اطالعات و فرهنگ 
حق را براي صاحبان امتياز رسانه ها و موسسات مندرج ماده بيست و هفـتم محفـوظ   
نگهداشته و وزارت اطالعات و فرهنگ را مرجع نهائي براي صدور جواز براي رسانه هـا  

يعنـي  انسته است، بلكـه يـك مرجـع ديگـر     يست و هفتم ندو موسسات مندرج ماده ب
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كه مربوط قوه قضائيه مي شـود، صـالحيت داده اسـت تـا در صـورت عـدم        را محكمه
  .قناعت صاحبان امتياز به آن مرجع مراجعه نمايند و حق خويش را احقاق نمايند
جـود  البته بادرنظرداشت اين ماده براي اقامه دعوي به محكمـه دو شـرط در زمينـه و   

  :دارد
قبل از اقامه دعوي به محكمه بايد به كميسيون رسانه ها شكايت خويش را تقـديم  ) 1

امتيـاز قـرار    كميسيون مذكور مورد قناعـت صـاحب   نمايد و اگر اجراآت و اقدامات
  .نگرفت در آنصورت مي تواند به محكمه مراجعه نمايد

اطالعـات فرهنـگ را در   صاحب امتياز بايد عدم ثبت يا صدور جـواز توسـط وزارت   ) 2
و بـا درنظرداشـت آن اقامـه دعـوي     مغايرت با احكام قانون نافذ افغانستان دانسـته  

فرهنگ طبـق  و نمايد، در صورتيكه عدم ثبت يا صدور جواز توسط وزارت اطالعات 
  .قانون صورت گيرد، محكمه به عدم دوران دعوي قرار خويش را صادر مي نمايد

باشد اينست كه درين ماده براي ثبت و يـا صـدور جـواز     ر ميهمچنان آنچه قابل تذك
كـه ايـن در ذات خـود     اسـت؛ نگرديده تعيين  يمدت فرهنگو توسط وزارت اطالعات 

زيرا در صورت معين بودن معيـاد بـراي صـدور جـواز يـا       به بار مي آوردخالي قانوني 
 ي شـد كـه در  فرهنگ الزاميت قانوني ايجاد مو ثبت، طبق قانون براي وزارت اطالعات 

آن معياد معينه بايد به صدور جواز يا ثبت متوسل مـي شـد و از تعلـل در مكلفيـت و     
ن خـاطر ايجـاد مـي    اطميناهمچنان براي صاحب امتياز . گرديدوظيفه جلوگيري مي 

شد كه بعد از سپري شدن چه مدت زمان به كميسيون رسانه ها و يا محكمه مراجعـه  
  .نمايد

  

  :ماده سي و ششم
رسـانه هـاي همگـاني و    ) فـروش، هبـه و ميـراث   (تقال ملكيت و امتياز فعاليـت  ان) 1(

  .موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون مجاز است
حق امتياز فعاليت به شخصي انتقال يافته مي تواند كه واجد شرايط منـدرج ايـن   ) 2(

  .قانون باشد
انه ها و موسسات فـوق  در صورت فروش يا هبه نمودن ملكيت و يا حق امتياز رس) 3(

  .الذكر به شخص ديگر مراتب مندرج احكام اين قانون مجدداً تطبيق ميگردد
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در صورت وفات يا از دست دادن اهليت حقوقي صـاحب امتيـاز در مـورد ملكيـت     ) 4(
امتياز ملكيـت معنـوي   . مادي مطابق احكام اين قانون و قانون مدني اجراآت مي گردد

توافق داشته و واجد شرايط منـدرج احكـام ايـن قـانون      آن به شخصي كه ورثه به وي
  .باشد انتقال مي يابد

  
  :تحليل

، هبـه و  ) بيـع (طبق اين قانون انتقال حق مالكيت را در سـه حالـت از قبيـل فـروش     
ميراث پيش بيني نموده است و آنرا جايز شمرده است، كه هريك را مورد مطالعه قرار 

  :مي دهيم
جمع از ملكيت مادي و معنوي است كه در يـك كلمـه مـي     رسانه): بيع ( فروش ) 1

قانون مدني افغانستان عقـد   1035طبق ماده  .توان از آن به عنوان ملكيت ياد نمود
بيع عبارت است از تمليك مال از طرف بـايع بـه مشـتري در مقابـل ماليكـه ثمـن       

ض صاحب امتياز همانطوريكه ساير امالك شخصي خـويش را در معـر   .مبيعه باشد
ش را بـه شـخص   فروش قرار داده مي تواند، همچنان مي تواند رسانه شخصي خـوي 

 در ر است كه از لحاظ حقوقي صـاحب امتيـاز بـا   تذك قابل. فروش برساند به يديگر
نظرداشت اين قانون و ساير قوانين افغانستان، حـق امتيـاز خـويش را صـرف بـراي      

ع خارجي صـالحيت ايـن فـروش را    اتباع افغاني به فروش رسانده مي تواند و به اتبا
  . طبق قانون ندارد

كه صاحب امتياز ملكيت عقـار رسـانه    مورد ملكيت مادي بايد اذعان نمودهمچنان در 
صرف مي تواند امـوال منقـول   خويش را به اتباع خارجي به فروش رسانيده نمي تواند 

ـ      طبق اين . خويش را به فروش برساند  در اقـانون در صـورت فـروش رسـانه خـويش ب
كه رسانه را خريده اسـت بايـد شـرايط صـاحب      ينظرداشت مطالب فوق الذكر، شخص

نـام   يا ثبت را بايد مجدداً بـراي  اخذ جواز و و همچنان پروسه امتياز شدن را دارا باشد
  .خويش تطبيق نمايد

از . بدون عوض تعريف شده است يهبه عبارت از تمليك مال به شخص ديگر: هبه) 2
رابطه به فروش رسانه ها يك تفاوت عمده بين عقـد بيـع و عقـد     لحاظ حقوقي در
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آن يا چيزي ديگر كه بـه   هبه درين است كه در عقد بيع در بدل يك مقدار پول و
توافق شده باشد صورت ميگيرد اما در عقد هبه بـاالعوض صـورت ميگيـرد، يعنـي     

شرايط كه در  ساير. رايگان است و عقد هبه عقد رايگان مي باشد عقد بيع عقد غير
  .در نظر گرفته مي شودداشته و رابطه به فروش وجود دارد در هبه نيز وجود 

يكي از اسباب انتقال ملكيت فوت صاحب امتياز است كه تمـام ملكيـت و   : ميراث) 3
طبق اين قانون هرگاه يك شخص وفات مي  .وي انتقال مي يابد ةوي به ورث يداراي

رثه وي به اساس پرنسيب هـاي حقـوق ميـراث    نمايد ملكيت مادي رسانه وي به و
اما در رابطه به ملكيت معنوي يعنـي امتيـاز رسـانه كـه شـخص      . تقسيم مي گردد

متوفي داشته است به اساس توافق ورثه به يك شخص ديگـري كـه داراي شـرايط    
ر مـي  قابل تـذك . است، انتقال مي نمايد مندرج اين قانون براي صاحب امتياز شدن

ه امتياز رسانه براي وي انتقال نموده است بايـد تمـام پروسـيجر    باشد كه شخصيك
  . باره براي نام خودش طي نمايد اخذ جواز و ثبت را دو

يـا   در رابطه به از دست دادن اهليت حقوقي يك شخص يعني از دسـت دادن عقـل و  
ديگر، ملكيت معنوي وي به ورثه انتقال نمي يابد زيرا در صورت از دست دادن  يحالت
ليت حقوقي، صرف اهليت تصرف يك شخص زايل مي گردد اما اهليـت تمتـع يـك    اه

ي بجـاي  شخص ديگر ،يشبرد امور رسانهاما براي پ ،برجا است شخص كما في سابق پا
  .انتخاب شده مي تواند وي

مشكل تخنيكي وجود دارد كـه در بنـد    ،از لحاظ حقوقي ميشود گفت كه در اين ماده
اما آنرا بـا احكـام حقـوق     است، هليت حقوقي را ياد نمودهچهارم مورد از دست دادن ا

  .حقوقي را مخدوش مي سازد ة ميراث يكجا خلط نموده كه اصل صراحت اين قاعد
  

  :ماده سي و هفتم
رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيسـت و هفـتم ايـن قـانون داراي مـدير      

  .مي باشند مسؤل
  

  :تحليل
كـه در  رفتـه و شخصـي را   به شـمار   در واقع مالك رسانه معموالً صاحب امتياز رسانه
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ميگمارد خويش  مربوط ةبراي مديريت بهتر رسانكارهاي رسانه يي وارد باشد پيشبرد 
در  د تـا موصـوف  واگذار مي نمايـ  م صالحيت هاي كاري را نيز به آنشخصتقريباً تماو 

را به نـام  اين شخص . يددست باز داشته و رسانه را به وجه احسن اداره نما اجراي امور
توسـط  ليت و صالحيت كار رسانه يي يك رسانه ؤتمام مسياد ميكنند كه  مسؤلمدير 

  .گذار مي گرددبه وي واصاحب امياز 
است كه  يشخص مسؤلمدير ": تعريف نموده است چنينرا  مسؤلمدير  ،حاضرقانون 

رج ماده بيست و يت امور نشراتي رسانه هاي همگاني و موسسات مندمسؤلطور بالفعل 
  ".هفتم قانون رسانه هاي همگاني را بعهده دارد

باشـد كـه در    يشخص بايد مسؤلطوريكه از ماده فوق الذكر استنباط مي گردد، مدير 
راز موفقيت يك رسانه بيشـتر   باشد زيراآگاهي الزم را دارا  و رسانه يي خبرنگاريامور 
  .گيرد ارتباط ميآن  مسؤليت پذيري و خالقيت مدير مسؤل

فوق الذكر است كه قانون رسانه هاي همگاني افغانستان رسانه هـاي همگـاني و   موارد 
موسسات مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون را مكلـف نمـوده اسـت تـا شخصـي را      

كـه  همچنان بعيد نيست كه در بعضي از مواقـع  . به كار بگمارند مسؤلتحت نام مدير 
 مسـؤل شخصاً به حيث مـدير   ،يي وارد مي باشد كارهاي رسانهخود در  صاحب امتياز

  .خويش ايفاي وظيفه مي نمايد ة رسان
  

  :ماده سي و هشتم
  :تعيين شده مي تواند كه واجد شرايط ذيل باشد مسؤلشخصي به حيث مدير 

  .داشتن سند تابعيت كشور) 1
  .اكمال سن بيست و يك سالگي )2
  .لكي سه سالهداشتن سند تحصيالت مسلكي يا داشتن تجربه مس) 3
  .محروم نبودن از حقوق مدني به حكم محكمه با صالحيت) 4
  

  :تحليل
اسـت كـه در    يشخصـ  مسـؤل طوريكه در تحليل ماده سي و هفتم بيان گرديد، مدير 

بنـاً  . يت تمام امور نشراتي يك رسانه را به عهـده دارد مسؤلواقعيت امر به طور بالفعل 
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به صاحب امتياز داراي شرايط سـخت  تاً نظر يت ها نسبمسؤلنظرداشت اين همه  در با
  .مي باشد مسؤلبراي انتساب به سمت مدير  يتر

تعيين گرديده عبارت از داشتن سـند تابعيـت كشـور     مسؤلبراي مدير اولي كه شرط 
اين است كه بـدون شـك رسـانه     آنچه قانونگذار فراموش نمودهالبته درين ماده . است

ني اختصـاص يافتـه اسـت امـا در مـورد موسسـات       هاي همگاني صرف براي اتباع افغا
باشند تنها بـراي اتبـاع    مسؤلمندرج ماده بيست و هفتم كه آنها نيز بايد داراي مدير 

افغاني اختصاص نيافته بلكه اتباع خارجي نيـز مـي تواننـد بـه تاسـيس آن موسسـات       
دولـت متبـوع   بناً قانونگذار بايد براي اتباع خارجي نيز داشتن سـند تابعيـت   . بپردازند

  .شان را به عنوان شرط مي گنجاند تا بند اول اين ماده از جامعيت برخوردار مي شد
شرط دوم عبارت از اكمال سن بيست و يك سالگي است كه با شرط سوم كه عبـارت  

زيـرا طوريكـه ديـده مـي     . در تناقض مي باشداست از داشتن سند تحصيالت مسلكي 
سالگي تكميل مي گـردد   22مسلكي بعد از سن  شود در افغانستان تحصيالت عالي و

است شخصيكه در سن بيست و يك سالگي باشد سند تحصيالت را به  بعيدكه معموالً 
  . دسترس داشته باشد

و آنهم بعداز نهائي شدن يـا   محروم نبودن از حقوق مدني استشرط چهارم عبارت از 
  .قطعيت حكم محكمه توسط محكمه ذيصالح

  
  :ماده سي و نهم

ي هنـري،  و توليد پروگـرام هـا   در برابر نشر مضامين، محتويات برنامه ها مسؤلمدير 
آموزشي و تبليغاتي خويش در رسانه هاي همگاني يا موسسات مندرج مـاده بيسـت و   

  .مي باشد مسؤلهفتم اين قانون 
  

  تحليل
ليت هاي قضائي رسانه ها از بابت كار رسانه يي شان، سـه نظـر وجـود    ؤدر ارتباط مس

به اساس نظر دوم . مي باشد مسؤليك مطلب  ةبه اساس نظر اول صرف نويسند. دارد
به اسـاس نظـر سـومي صـرف مـدير      و . تلقي مي شوند مسؤلل و نويسنده ؤمدير مس
  .تلقي مي گردد مسؤل، به عنوان مسؤل
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 مسـؤل را در برابر نظر مضـامين، محتويـات برنامـه هـا      مسؤلنظر سوم كه تنها مدير 
طوريكه از ماده . در بعضي از كشور از قبيل انگلستان معمول مي باشدكند قلمداد مي 

فوق الذكر معلوم مي گردد قانون رسانه هاي همگـاني افغانسـتان نظـر سـوم را قبـول      
  .نموده است
در واقعيـت امـر    مسـؤل كه باالي اين نظر مي شود اين است كـه مـدير    يانتقاد بزرگ

بناً اين دور از عدالت است كه مجرم . است صليو نويسنده مجرم ا شريك جرم را دارد
يت بدوش شريك جرم كه نسـبت بـه مجـرم    مسؤليت مبرا باشد و تمام مسؤلاصلي از 

  .يت كمتر مي باشد، متوجه گرددمسؤلاصلي داراي 
  

  : ماده چهلم
مكلف است تساوي حقوق انتقاد كننده و انتقاد شونده را در رسانه مربوط  مسؤلمدير 

  .و برقي رعايت نمايد اعم از چاپي
  

  :تحليل
در ژورناليسم يك اصل مهم وجود دارد كه عبارت از اصل توازن مي باشد كه بايد يك 

، زيرا رعايت آن باعـث ضـياع حقـوق    ژورناليست آنرا به طور جدي در نظر داشته باشد
اشخاص نگرديده و كار ژورناليستكي و رسانه يي بـر مبنـاي معيـار هـاي قبـول شـده       

مكلف اسـت تسـاوي حقـوق انتقـاد      مسؤلمدير ذكر اينكه . ميرودسم به پيش ژورنالي
كننده و انتقاد شونده را در رسانه هاي برقي و چاپي در نظر بگيرد بـه نحـوي مفهـوم    

  .اصل توازن را مي رساند
دوم اين قانون اصل توازن تكليف قانون ژورناليستان و رسانه ها و به اساس ماده بيست 

نچه درين ماده تذكر گرديده بيحد گنگ و به گونه كلي گـويي موضـوع   مي باشد، اما آ
  .است تساوي حقوق انتقاد كننده و انتقاد شونده بيان گرديده

از انتقاد كننده و انتقاد شونده نشده است، همچنان تـذكر   يدرين ماده تعريف مشخص
انتقاد شونده  نگرديده كه در كدام موارد و موضوعات بايد تساوي حقوق انتقاد كننده و

بناً پيشهاد مي گردد كه اصالحات الزم درين مـاده وارد گـردد تـا    . در نظر گرفته شود
  .اين ماده مفهوم واقعي يك قاعده حقوقي را بدست آورد
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  :ماده چهل و يكم
به منظور طرح و تدوين پاليسي رسانه اي كشور، شوراي عالي رسانه ها به تركيـب  ) 1

ين مسلكي وزارت مخـابرات، نماينـده سـتره محكمـه،     وزير اطالعات و فرهنگ، مع
نفر از ولسي جرگه، يك نفر عـالم   نماينده وزارت عدليه، دو نفر از مشرانو جرگه، دو

جيد ديني به نمايندگي از شوراي علما و دو نفر مسـلكي و بـا تجربـه ژورنـاليزم از     
بـراي مـدت سـه    نفر ديگر از جامعه مدني با پيشنهاد آنان  جامعه ژورنالستان و دو

  .سال ايجاد مي گردد
يك نفر از اعضاي شوراي عالي رسانه ها از طريق انتخابات آزاد از ميان خودشان به ) 2

  .حيث رئيس انتخاب مي گردد
شيوه انتخاب چهار نفر از ژورنالستان و جامعه مدني به حيث اعضاي شوراي عـالي  ) 3

  .لعمل جداگانه تنظيم مي گرددرسانه ها و طرز كار و فعاليت اين شورا توسط طرزا
  :شوراي عالي رسانه ها داراي وظايف و صالحيت هاي ذيل مي باشد) 4

  .طرح و تصويب پالسي دراز مدت رسانه اي -1
پيشنهاد رئيس و اعضـاي كميسـيون رسـانه هـاي همگـاني، رئـيس و اعضـاي         -2

و كميسيون اداره راديو تلويزيون ملي از ميان شخصيت هاي مسـلكي، مسـتقل   
  .داراي شهرت نيك غرض منظوري به رئيس جمهور

پيشنهاد بودجه اداره راديو تلويزيون ملي به حكومت و ارايه گزارش سـاالنه بـه    -3
  .شوراي ملي

  

  :تحليل
در هر كشور براي نظارت از كاركرد رسانه ها سـاختار هـاي وجـود دارد كـه كارهـاي      

ـ مي با ساختار هااين . رسانه يي را بررسي مي نمايد  ةيد خارج از چوكات دولت به گون
ن آاز جملـه اعضـاي    مستقل در قوانين پيش بيني شوند و اعضاي آن انتخابي باشند و

ايـن  . دنو نهاد هاي دفاع از حقوق ژورنالستان بايد شامل باشـ اشخاص از جامعه مدني 
 از طرف ديگر حمايـت  اندساختار در پهلوي اينكه صالحيت نظارت از رسانه ها را دارا 

   .كننده و مدافع حقوق رسانه ها نيز مي باشند
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كه نمايندگي از قواي ثالثه دولت و جامعـه  داراي تشكيالت خاصي اند  اين ساختار ها
  .جامعه ژورنالستان نموده و داراي سيزده عضو مي باشدمدني بخصوص 

 طبق اين قانون از قوه اجرائيه وزير اطالعات و فرهنگ، معين مسلكي وزارت مخـابرات 
و از قـوه مقننـه دو نفـر از    . دنو نماينده وزارت عدليه شامل اعضاي اين شورا مي باشـ 

 مشرانو جرگه و دو نفر از ولسي جرگه دريـن شـورا از پارلمـان كشـور نماينـدگي مـي      

عـالي رسـانه هـا    اي رائيه يك نفر نماينـده نيـز دريـن شـو    همچنان از قوه قض. دننماي
  .عضويت دارد

عـالم جيـد دريـن شـورا عضـويت دارد و دو نفـر از جامعـه        از شوراي علمـا يـك نفـر    
 اسـت  قابل تذكر. ژورنالستان و دو نفر ديگر از جامعه مدني شامل اين شورا مي باشند

كه قانون گذار شيوه انتخاب نماينده جامعه ژورنالستان و جامعه مدني را به يـك طـرز   
شان نمود كه طـرز انتخـاب   اين را بايد خاطر نالبته . العمل جداگانه محول نموده است

از جامعه مدني و جامعه ژورنالستان به طور دقيق و مشخص تشريح نگرديده و  هنمايند
. امكان دارد به اساس سليقه ارگان هاي دولتي به خصوص قوه اجرائيه انتخـاب شـوند  

طوريكه در تاسيس فعلي شوراي عالي رسانه ها معلوم گرديـد، در مخالفـت بـا قـانون     
بل از ترتيب يك طرزالعمل مناسب و مدون دست به انتخاب نماينـده ايـن   قها رسانه 

  .دو جامعه زدند كه در مخالفت با قانون رسانه ها مي باشد
سه سال تعيين گرديده، اما در  ژورنالستان و جامعه مدنيمدت تصدي نماينده جامعه 

پارلمان و  يكي از اعضا و يا تكميل شدن مدت كاري يك وكيل در ءمورد حالت استعفا
مشـخص را پـيش بينـي ننمـوده     ي ماده  ن باالي شوراي عالي رسانه هاتاثير گذاري آ

  .است
همچنان درين قانون آمده است كه رئيس اين شورا بـه انتخـاب اعضـاي آن بـه طـور      
آزادانه انتخاب مي گردد اما اين موضوع روشن نگرديده كه مدت تصـدي يـك رئـيس    

سيستم رأي دهي اعضاي شورا و نصاب آن روشن  براي چه مدت زمان است؟ همچنان
نگرديده زيرا سيسم رأي دهي موضوعات عادي از موضوعات فوق العاده بايـد تفكيـك   

براي شوراي عالي رسانه ها در اجنداي كاري شـان   كه ةمي شد و موضوعات فوق العاد
  .بايد داراي سيستم رأي دهي مشخص به خود مي بود ،گنجانيده مي شد
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خيلـي هـا مهـم     در اين قانون رابطه به شوراي عالي رسانه ها درمطالب باال ه ذكر هم
و يا حد اقل بايد در قانون براي توضيح مطالب فـوق الـذكر آن را بـه يـك مقـرره      بود 

  .نشده استچنين محول مي نمود كه 
 وظايف و صالحيت هاي شوراي عـالي رسـانه هـا    ة از جملموارد ذيل طبق اين قانون 
  :ددمحسوب ميگر

طـرح و تصـويب پاليسـي دراز مـدت     : ز مدت رسـانه اي راتصويب پاليسي د طرح و) 1
لب كننـده  رسانه اي نبايد مفهوم تعين محتواي رسانه ها و دادن استراتيژي كه سـ 

باشد تلقي گردد، بلكه بايد هدف از پاليسي دراز مـدت رسـانه   آزادي بيان رسانه ها 
آزادي رسـانه و خودكفـائي و رشـد     در راسـتاي توسـعه  هـا  براي رسـانه   كمكاي 

  .اقتصادي رسانه ها باشد
پيشنهاد رئيس و اعضاي كميسيون رسانه هاي همگاني، رئيس و اعضاي كميسيون ) 2

اداره راديو تلويزيون ملي از ميان شخصيت هاي مسـلكي، مسـتقل و داراي شـهرت    
يزيـون  در رابطه به انتخاب رئـيس راديـو تلو  : رنيك غرض منظوري به رئيس جمهو

ملي بايد گفت كه بهتر مي بود اگر توسط شوراي ملي رأي اعتمـاد مـي گرفـت تـا     
هرچند در ماده سـيزدهم ايـن   ( .راديو تلويزيون ملي واقعاً جنبه ملي پيدا مي نمود

ن رئيس راديـو تلويزيـون ملـي از جانـب رئـيس      تعيي"قانون تصريح يافته است كه 
در پـاورقي مـاده سـيزدهم    اما  ".با تائيد ولسي جرگه صورت مي گيرد جمهور

عـالي   شـوراي ": قانون رسانه هاي همگاني افغانستان چنين آمـده اسـت  
خـويش   26/1/1388مـورخ  ) 6(ستره محكمه به اساس قرار قضايي نمبـر  

را كـه   سيزدهم قانون رسانه هاي همگـاني افغانسـتان  مادة  پراگراف دوم
بـا   از جانب رئيس جمهـور  ن رئيس راديو تلويزيون مليتعيي": چنين مشعر است

خالف قانون اساسي افغانستان تشخيص  ".تائيد ولسي جرگه صورت مي گيرد
  ).نموده است

ش سـاالنه بـه   پيشنهاد بودجه اداره راديو تلويزيون ملي بـه حكومـت و ارايـه گـزار    ) 3
   .شوراي ملي
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  :ماده چهل و دوم
رسانه هاي همگاني به  به منظور تنظيم بهتر فعاليت رسانه هاي همگاني كميسيون) 1

 ةلكي، با تحصيالت عالي و با تجرباز ميان شخصيت هاي مس تركيب هفت نفر عضو
  .درنظرداشت تركيب قومي و جنسيتي ايجاد مي گردد ژورناليزم با

چهار نفر از اعضاي كميسيون براي مدت سه سال و سه نفر ديگر آن براي مدت دو ) 2
  .سال انتخاب مي گردند

  .سيون بيشتر از دو بار حق انتخاب شدن را ندارنداعضاي كمي) 3
معاش اعضاي كميسيون مطابق قانون از بودجه وزارت اطالعات و فرهنگ پرداختـه  ) 4

  .مي شود
  .طرز كار و فعاليت كميسيون توسط اليحه جداگانه تنظيم مي گردد) 5
  

  :تحليل
ريكه بعد از شـوراي  به منظور نظارت از كاركرد هاي رسانه ها يكي از ساختار هاي ديگ

ايـن  . عالي مهم بنظر مي رسد عبارت از كميسـيون رسـانه هـاي همگـاني مـي باشـد      
كميسيون در تشكيالت خويش داراي هفت نفر عضو مي باشد كه توسط شوراي عـالي  
غرض منظوري به رئيس جمهور پيشنهاد مي گردد، كه در جمع اين هفت نفـر چهـار   

سال و سه نفر ديگـر آن بـراي مـدت دو سـال      نفر از اعضاي كميسيون براي مدت سه
  . دنانتخاب مي گرد

ـ كميسيون مذكور صرف حق دو بـار انتخـاب شـدن را دار   اعضاي  د و بعـد از سـپري   ن
نمودن دور دوم ديگر به حيث اعضاي كميسيون رسانه هاي همگـاني پيشـنهاد شـده    

  . دننمي توان
يت عمل دارد يعني تحت گرچه كميسيون رسانه هاي همگاني در وظايف خود استقالل

اثر وزارت اطالعات و فرهنگ نيست امـا بودجـه آن توسـط وزارت اطالعـات فرهنـگ      
   .پرداخته مي شود

  
  :ماده چهل و سوم

هـاي ذيـل    ندرج ماده چهل و دوم اين قانون داراي وظايف و صـالحيت ــكميسيون م
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  :باشد مي
سـات منـدرج مـاده    بررسي درخواست متقاضيان رسانه هاي برقـي و چـاپي و موس  ) 1

بيست و هفتم اين قانون و پيشنهاد منظوري، ثبت و اعطاي جـواز آنـان بـه وزارت    
  .اطالعات و فرهنگ

بررسي درخواست متقاضيان رسانه هاي برقـي و پيشـنهاد منظـوري آن بـه وزارت      )2
  .اطالعات و فرهنگ بعد از تعيين فريكوينسي به موافقه وزارت مخابرات

  .رسانه هاي همگانينظارت از فعاليت ) 3
  .رسيدگي به شكايت از رسانه هاي همگاني و حل منازعات حقوقي آنان) 4
  .احاله تخطي هاي جرمي رسانه هاي همگاني به مراجع عدلي) 5
  .ارايه مشوره هاي تخنيكي به گردانندگان رسانه هاي همگاني) 6
  .نظارت بر امور مالي، اداري و نشراتي راديو تلويزيون ملي) 7

  

  :ليلتح
كميسيون رسانه هاي همگاني به عنوان يك ساختار نظارتي كه براي رسانه ها تاسيس 

  :مي شود و به فعاليت آغاز مي نمايد داراي وظايف آتي مي باشد
كميسيون رسانه هاي همگـاني درخواسـت اشـخاص حكمـي و يـا حقيقـي را كـه        ) 1

ست و هفتم مـي  خواهان تاسيس رسانه هاي همگاني و يا موسسات مندرج ماده بي
د در وهله نخست بررسي و مورد مالحظه قرار مي دهـد و بـه منظـور ثبـت و     نباش

اما در مورد رسـانه هـاي    .اعطاي جواز آنان به وزارت اطالعات و فرهنگ مي فرستد
برقي بايد گفت كه كميسيون مذكور بعد از تعيـين فريكوينسـي بـه موافقـه وزارت     

مذكور را به وزارت اطالعات فرهنگ پيشـكش   مخابرات، پيشنهاد صدور جواز رسانه
  .مي نمايد

يك نهاد نظارتي اسـت كـه    يافت رانه هاي همگاني طوريكه قبالً تذككميسيون رس) 2
تمام رسانه هاي همگاني را تحت نظارت خويش قرار مي دهد و هرگاه كدام خطا و 

ف گوشـزد  ، ميتوانـد بـراي رسـانه متخلـ    يا اشتباه را از لحاظ حقوقي مشاهده نمود
  .نمايد

كميسيون رسانه هاي همگاني همچنان وظيفه رسيدگي به شـكايات رسـانه هـاي    ) 3
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همگاني را بدوش دارد، يعني هرگاه يك شخص حكمي يا حقيقي از رسانه مشخص 
شكايت نمايد بايد در وهله نخست آنرا به كميسـيون رسـانه هـاي همگـاني راجـع      

و يا منازعه طرفين را بررسي نموده سازد، در قدم نخست كميسيون مذكور شكايت 
و راه حل هاي حقوقي را به طرفين پيشنهاد مي نمايد، هرگاه طـرفين بـه فيصـله    
هاي كميسيون قناعت نمودند، موضوع حل مي گردد، اما هرگاه طرفين و يا يكي از 
طرفين به فيصله كميسيون قناعت ننمود، در آنصورت مي تواند شكايت و يا دعوي 

 ذكر شـد  35يكه در تحليل ماده همانطور. راجع نمايدمحكمه مربوطه  خويش را به
هرگاه يك صاحب امتياز شكايت از بابت عدم ثبت و يا عدم صـدور جـواز از وزارت   
اطالعات و فرهنگ داشته باشد در قدم نخست بايد شكايت خويش را به كميسيون 

د دعوي يا شكايت رسانه هاي همگاني راجع نمايد و در صورت عدم قناعت مي توان
  .راجع نمايدمحكمه به خويش را 

افترا قرار  يا مي دريك رسانه همگاني مورد توهينهرگاه يك شخص حقيقي يا حك) 4
گرفت يا رسانه همگاني مرتكب جرايم رسانه يي از قبيـل تبليـغ ارزش هـاي غيـر     

درين صورت كميسيون رسـانه   شد غيره اسالمي و يا توهين به مقدسات اسالمي و
در صورت ارتكاب جرم  نمايد و بررسي ميموضوع را هاي همگاني در وهله نخست 

  .رنوالي احاله مي نمايداڅذكور را به ارگان هاي عدلي يعني رسانه يي، رسانه م
كميسيون رسانه هاي همگاني مي تواند مشوره هـاي تخنيكـي را بـه رسـانه هـاي      ) 5

نبايـد بـه گونـه تحميلـي باشـد و      همگاني ارايه نمايد اما اين مشوره هاي تخنيكي 
  .نبايد به بهانه مشوره هاي تخنيكي ديكته به رسانه هاي همگاني شود

يكي از وظايف ديگر كميسيون رسانه هاي همگاني عبارت از نظارت بر امور مـالي،  ) 6
  .اداري و نشراتي راديو تلويزيون ملي باشد

ت از تـدقيق بودجـه اداره   يكي از وظايف ديگر كميسيون رسانه هاي همگاني عبـار ) 7
راديو تلويزيون ملي مي باشد، يعني از لحاظ حقوقي و اقتصادي بودجه اداره مذكور 
را مورد مداقه قرار مي دهد و بعد از تعديالت الزم بـه شـوراي عـالي رسـانه هـاي      

 ميبه نوبه خـويش آنـرا بـه حكومـت تقـد      مي نمايد تا شوراي مذكور ارائههمگاني 
  .نمايد
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ز شوراي عالي رسـانه  ، كميسيون رسانه هاي همگاني بعد اظ ارزش ساختارياز لحا) 8
 رسـانه هـاي همگـاني عبـارت از ارائـه      بناً يكي از وظـايف كميسـيون   .ها قرار دارد

  .گزارش ساالنه به شوراي عالي رسانه ها مي باشد
  

  :ماده چهل و چهارم
ميسيون راديو تلويزيون ملي به منظور تنظيم بهتر امور اداره راديو تلويزيون ملي، ك) 1

  .به تركيب هفت عضو براي مدت سه سال ايجاد ميگردد
درنظرداشت توازن قومي و جنسيت  اعضاي كميسيون مندرج فقره يك اين ماده با) 2

يك تن حقوقدان، يك تن انجينر مسلكي، يك تـن   متشكل از يك تن عالم ديني و
يـك تـن از    از جامعـه مـدني و  خبرنگار، يك تن هنرمند مسلكي، يك تن نماينده 

  .اداره راديو تلويزيون ملي مي باشد
  .اين ماده داراي وظايف و صالحيت هاي ذيل مي باشد) 2(كميسيون مندرج فقره ) 3

  .حفظ استقالل، بي طرفي و حيثيت مسلكي اداره راديو تلويزيون ملي -1
  .نظارت از تطبيق بودجه اداره راديو تلويزيون ملي -2
زارش ساالنه از فعاليت هاي اداره راديو تلويزيون ملـي بـه شـوراي عـالي     ارايه گ -3

  .رسانه هاي همگاني
  .جذب كمك هاي داخلي و خارجي براي تقويه اداره راديو و تلويزيون ملي -4
  .نظارت از تطبيق احكام اساسنامه اداره راديو تلويزيون ملي و قوانين مربوط -5
تعيين شده از سوي شوراي عالي رسانه ها بـه   نظارت از تطبيق پاليسي نشراتي -6

  .نحوي كه ممثل تنوع قومي، زباني و فرهنگي همه مردم افغانستان باشد
اعضاي كميسيون راديو تلويزيون ملي افغانستان طبق قانون مستحق حق الحضـور  ) 4

  .مناسب مي باشند كه از بودجه اداره راديو تلويزيون ملي پرداخته مي شود
  

  :تحليل
قانون بـراي اداره راديـو تلويزيـون ملـي يـك كميسـيون مخصـوص تحـت نـام           طبق

اين كميسيون داراي هفت عضـو  . كميسيون راديو تلويزيون ملي پيش بيني شده است
ر مسـلكي،  يـ مي باشد كه مركب از يك تن عالم ديني، يك تن حقوقدان، يك تن انجن
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جامعه مدني و يك تن از يك تن خبرنگار، يك تن هنرمند مسلكي، يك تن نماينده از 
بـراي   بـوده و مدت كاري كميسيون متذكره سه سـال  . استاداره راديو تلويزيون ملي 

اي كميسيون مذكور حق الحضور از بودجه اداره راديو تلويزيون ملـي پرداختـه   ـــاعض
  .شود مي

از جمله وظايف و صالحيت هاي كميسيون متذكره اين است كه استقالل، بي طرفي و 
يعني نگذارد تا ارگان هاي دولتي و  ،مسلكي اداره تلويزيون ملي را حفظ نمايدحيثيت 

يا غير دولتي به امور نشراتي تلويزيون مذكور مداخله نموده و طبـق خواسـت خـويش    
ه صالحيت نظارت از تطبيق بودجـه  همچنان كميسيون متذكر. باالي آن ديكته نمايد

ين صالحيت با صالحيت كميسيون رسـانه هـاي   ه راديو تلويزيون ملي را دارد، اما ارااد
....... بند هفتم كه كميسيون مذكور داراي صالحيت نظارت بر امـور مـالي    همگاني در

كـه بايـد ايـن مشـكل     ر اصطكاك و تداخل كاري قرار دارد راديو تلويزيون ملي است د
همچنـان  . اسـت رفع گردد زيرا اصطكاك اداري مخالف پرنسـيب هـاي حقـوق اداري    

يسيون مذكور وظيفه دارد تا گزارش ساالنه خويش را به شـوراي عـالي رسـانه هـا     كم
ديگر كميسيون مذكور جذب كمـك هـاي    همچنان يكي از صالحيت هاي. نمايد ارائه

  .استداخلي و خارجي براي تقويت و توسعه اداره راديو و تلويزيون ملي 
يـين شـده از سـوي    كميسيون مذكور صالحيت نظارت از تطبيق پاليسـي نشـراتي تع  

باعـث خلـق نگرانـي در ايـن      اين صـالحيت اما  است،شوراي عالي رسانه ها را نيز دارا 
به خصوص قوه و امكان نفوذ دولت  ،زيرا به بهانه تطبيق پاليسي نشراتي مورد ميگردد

  .را مساعد مي سازد ،اجرائيه
  

  :ماده چهل و پنجم
در رسانه هاي همگاني و موسسات  توليد، تكثير، چاپ و نشر گزارش ها و مطالب ذيل

  :مندرج ماده بيست و هفتم اين ماده جواز ندارد
  .آثار و مطالبي كه مغاير با اصول و احكام دين مقدس اسالم باشد -1
  .آثار و مطالبي كه موجب توهين به ساير اديان و مذاهب باشد -2
يقـي يـا   آثار و مطالبي كه موجب هتك حرمت، تحقير و تـوهين بـه اشـخاص حق    -3

  .حكمي گردد
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آثار و مطالبي كه افترا به اشخاص حقيقي يا حكمي بـوده و سـبب متضـرر شـدن      -4
  .شخصيت و اعتبارآنان گردد

  .دنآثار و مطالبي كه مغاير قانون اساسي بوده و در قانون جزا جرم محسوب شو -5
  .تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مقدس اسالم -6
ش تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز به نحـوي كـه بـه حيثيـت     افشاي هويت و پخ -7

  .اجتماعي آنان صدمه وارد نمايد
آثار و مطالبي كه به امنيت رواني و سالمت اخالقي افراد جامعه خصوصـاً اطفـال و    -8

  .نوجوانان آسيب مي رساند
  

  :تحليل
كه ممنـوع  را  يبمطال نون مي باشد، اين ماده در واقعاين ماده يكي از مواد مهم اين قا

تحت پوشش قرار مي دهد و در صـورت تخطـي از   ده و نشر و پخش آن جواز ندارد بو
بناً رسانه ها مكلف انـد كـه    .هر يك از بند هاي اين ماده جرم رسانه يي به بار مي آيد

  .به طور جدي مدنظر داشته باشنداجزاي اين ماده را 
وجود دارد، بعضي اصطالحات درين درين ماده آنچه به عنوان مشكل از لحاظ حقوقي 

تفسـير هـاي    ءتعبيـر و سـو   ءماده در اسناد تقنيني افغانستان تعريف نشده اند كه سو
اين اصطالحات عبارت انـد از  . استفاده ها مي شود ءمنتج به سو آورده وبار ه مزيد را ب

ن كـه پيشـنهاد مـي گـردد ايـ     .... و افترا، امنيت روانـي   توهين، هتك حرمت، تحقير،
  .دناصطالحات تعريف مشخص گرد

  
  :ماده چهل و ششم

همگـاني اسـت كـه درعرصـه ارتبـاط، جمـع آوري و        ةرسـان  ،بـاختر  اطالعاتيآژانس 
رسانيدن اطالعات در چوكات وزارت اطالعات و فرهنگ فعاليت مي نمايد و بودجه آن 

  .از طريق آن وزارت تأمين مي گردد
  

  :تحليل
 :رساني چنين تعريف نموده است نون از آژانس خبردر بخش تعريف اصطالحات اين قا
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شخصـيت حكمـي اسـت كـه در عرصـه ارتباطـات، جمـع آوري و        آژانس خبررساني، 
آژانس باختر از جمله آژانس هاي دولتي به شمار . رسانيدن اطالعات فعاليت مي نمايد

انس در كه در تعريف فوق الذكر بيان گرديد انجام مي دهد اين آژرا  يوظايفو مي آيد 
چوكات كاري وزارت اطالعات و فرهنگ كار مـي كنـد و بودجـه آن نيـز از طريـق آن      

اما پيشنهاد مي گردد اين آژانس بـه يـك آژانـس ملـي مبـدل      . وزارت تامين مي شود
 اجـراآت خـويش   نمايد، بلكـه در  منتشر را به قوه اجرائيهاخبار مربوط گردد و نه تنها 

از طريق جـدا نمـودن آن از بدنـه     امر باشد كه اينمستقل و داراي آزادي عمل بيشتر 
  .ت كاري وزارت اطالعات و فرهنگ انجام يافته ميتواندچوكا

  
  :ماده چهل و هفتم

اشخاص حقيقي يا حكمي كه رسانه يـا موسسـه را در وزارت اطالعـات و فرهنـگ     ) 1
نه ثبت مي نمايند، در صورتيكه رسانه چاپي از تاريخ ثبت الي مدت يك سال و رسا

برقي و موسسه مندرج ماده بيست و هفتم اين قانون از تاريخ ثبـت الـي مـدت دو    
  .سال فعاليت هاي نشراتي خويش را آغاز نه نمايند، امتياز آنها سلب مي گردد

صاحب  هرگاه صاحب امتياز بعد از آغاز يك دوره فعاليت كار خود را متوقف سازد و) 2
امتياز رسانه برقي و موسسـات منـدرج    امتياز رسانه چاپي مدت يك سال و صاحب

سال مجدداً به فعاليت آغاز نه نمايد، امتياز وي سـلب   ماده بيست و هفتم مدت دو
در صورت فعاليت مجدد مكلف به طي مراحل موارد مندرج ماده سـي و  . مي گردد

  .يكم و سي و چهارم اين قانون مي باشند
مندرج اين قانون، محكمه مربوطـه  تثبيت تخلف صاحب امتياز از احكام  صورت در) 3

  .مي تواند امتياز فعاليت آنرا سلب نمايد
  

  :تحليل
را ايفا مي نمايند آنها در واقعيت امـر خـدمات اطـالع     يرسانه ها در جامعه نقش بزرگ

به ويژه رسانه هاي برقي كه فريكوينسي را . و تنوير افكار عامه را به عهده دارند رساني
بناً خدمات اطالع رساني و تنـوير  . وينسي ملكيت عامه مي باشدد و فريكناخذ مي نماي
زيـرا از يـك   . استمرار داشته باشد و سكتگي و تعطيل در آن رخ ندهد يدافكار عامه با
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طرف به خود رسانه ها نقص وارد مي نمايد و از طرف ديگر مردم به رسانه هـا دلگـرم   
كه يدر صـورت  و ي اخذ مي نمايندبرقي كه فريكوينسبه ويژه در رسانه هاي . نمي شوند

اخـذ  (خود را متوقـف سـازد ديگـران را از اسـتفاده از ملكيـت عامـه يعنـي        ي رسانه 
خدمات  ،همچنان موسسات مندرج ماده بيست و هفتم. محروم مي نمايد) فريكوينسي

يت مسؤلبناً آنها بايد  ،انجام مي دهند عمومي را از قبيل دارالترجمه و چاپخانه و غيره
ماعي خويش را درك نمايند و در اجراي خدمات خويش اصل اسـتمرار را جـداً در   اجت

  .نظر داشته باشند
طبق قانون هرگاه يك رسانه يا موسسات منـدرج   برنظرداشت مطالب فوق الذكر  در با

، براي رسانه هاي چاپي شوندماده بيست و هفتم در وزارت اطالعات و فرهنگ ثبت مي
برقي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم مدت دو سـال  مدت يك سال و به رسانه 

صورت سپري شدن معياد معينه، امتياز رسانه هـاي  و در  داده شدهآغاز فعاليت مهلت 
   .مذكور و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم سلب مي گردد

يـا موسسـه    همچنان طبق اين قانون هرگاه يك رسانه بـراي يـك مـدت در رسـانه و    
مايد، اما هرگاه بعد از گذشت يـك مـدت زمـان، فعاليـت رسـانه يـي       خويش فعاليت ن

مدت يك سال و بـراي صـاحب   خويش را متوقف نمايد، در آنصورت براي رسانه چاپي 
امتياز رسانه هاي برقي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم مـدت دو سـال مهلـت    

ه مـذكور سـلب   امتياز رسـان  ه،ورت سپري شدن معياد معينـــدر صو داده شده است 
  .گردد مي

دهاني است كه تنها محكمه ذيصالح صالحيت سلب امتياز رسانه هـا را دارد،   قابل ياد
  .صالحيت اين امر را ندارد يهيچ مرجع ديگر

  
  :ماده چهل و هشتم

اتباع خارجي مي توانند فلم هاي مستند و سينمايي را در كشور تهيه و توليد نماينـد،  
مه از وزارت امـور خارجـه و اجـازه قبلـي وزارت اطالعـات و      مشروط بر اينكه معرفي نا

  . فرهنگ را اخذ نموده باشند
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  :تحليل
طبق ماده بيست و هفتم اين قانون، اتباع خارجي مي توانند موسسـات توليـد فلـم را    

يـه و توليـد   تهرا در كشـور   يتاسيس نمايند، بناً مي توانند فلم هاي مستند و سينماي
كه معرفي نامه از وزارت امور خارجه و اجازه قبلي وزرات اطالعات نمايند مشروط بر اين

 را درين رابطه قانونگذار خواسته از احتياط كار بگيـرد و بـا  و فرهنگ را اخذ نمايند، زي
همچنـان   .را قايـل اسـت   پروسـه نظرداشت مصلحت ملي، براي اتباع خارجي ايـن   در

د بناً بايد بـراي اتخـاذ   تامين نماي باع داخلي و خارجي رادولت مكلف است تا امنيت ات
  .جريان قرار دهد بايد ارگان هاي فوق الذكر را در دولتتدابير بهتر امنيتي 

  
  :ماده چهل و نهم

ين رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج مـاده بيسـت و هفـتم ايـن قـانون      مسؤل) 1
اساسنامه و كه در چگونگي و يا توقف فعاليت، آدرس، را مكلف اند هر نوع تغييراتي 
نمايند، وزارت اطالعات و فرهنـگ را در  مي قانون وارد  ساير مشخصات مندرج اين

  .جريان قرار دهند
ين رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج مـاده بيسـت و هفـتم ايـن قـانون      مسؤل) 2

مكلف اند به خاطر معلومات احصائيوي در آغـاز هـر سـال از ادامـه يـا عـدم ادامـه        
  .اطالعات و فرهنگ را درجريان قرار دهد فعاليت خود وزارت

  
  :تحليل

انـد كـه اساسـنامه    طبق ماده سي و يكم قانون رسانه هاي همگاني، رسانه هـا مكلـف   
بناً هرگاه با گذشت زمان كدام تغيير در محتواي اساسنامه يك رسانه يا  .داشته باشند

اطالعـات و   موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ضرورت احساس مي شود بايد وزارت
  .فرهنگ را در جريان قرار دهند

همچنان براي وزارت اطالعات و فرهنگ ضروري است تـا آمـار دقيـق از رسـانه هـاي      
كشور را داشته باشد بناً رسانه ها بايد با وزارت اطالعات و فرهنـگ همكـاري نمـوده و    

جريان قـرار  در آغاز هر سال از ادامه يا عدم فعاليت خود وزارت اطالعات فرهنگ را در 
  .دهند
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  :ماده پنجاهم
نمايندگي هاي آژانس ها و رسانه هاي همگاني خارجي كه قصد فعاليت در داخـل  ) 1

ر خارجـه جمهـوري   افغانستان را دارند مكلف اند با اخذ معرفي نامـه از وزارت امـو  
، وزارت اطالعــات و فرهنــگ را كتبــاً از كشــور مربوطــه و نــوع اســالمي افغانســتان

فعاليـت و محـل آن مطلـع سـاخته و كـارت مخصـوص خبرنگـاري         فعاليت، مدت
  .دريافت نمايند

به رعايت حكم ماده چهـل  اين ماده مكلف ) 1(آژانس ها و رسانه هاي مندرج فقره ) 2
  .و پنجم اين قانون مي باشند

  
  :تحليل

رابطه به اتباع خارجي در ماده چهل و هشتم بيـان گرديـد كـه بـراي      همانطوريكه در
وليد فلم سينمايي بايد ارگان مربوطه را در جريان قرار بدهند، به همين قسـم  تهيه و ت

و رسانه هاي همگاني خارجي در افغانسـتان حـق فعاليـت را     نمايندگي هاي آژانس ها
طبق اين قانون . نمايند هاي اداري را طئ مشروط بر اينكه يك سلسله پروسه دارند اما

اني را ندارنـد امـا نماينـدگي رسـانه هـاي      اتباع خارجي حق تاسيس رسانه هاي همگـ 
  .همگاني خارجي مي تواند در افغانستان فعاليت نمايد

اداري براي نمايندگي هاي آژانـس هـا و رسـانه هـاي همگـاني       فرق عمده بين پروسه
  .خارجي و موسسات توليد فلم توسط اتباع خارجي قرار ذيل مي باشد

  تهيه و توليد فلم بايد قبالً اجازه را از موسسات توليد فلم توسط اتباع خارجي براي
اما نمايندگي هاي آژانس هـا و رسـانه هـاي    . وزارت اطالعات و فرهنگ اخذ نمايند

 .همگاني خارجي صرف وزارت اطالعات و فرهنگ را مطلع مي سازند
  نـوع   براي ارگان هاي فوق الذكر ازنمايندگي هاي رسانه هاي همگاني خارجي بايد

و محل آن معلومات ارايه نموده و كارت مخصوص خبرنگاري  اليتفعاليت، مدت فع
را دريافت نمايند، اما موسسات توليد فلم خارجي ضرورت بـه ارايـه ايـن معلومـات     

 .طبق اين قانون را نداشته و ضرورت به اخذ كارت مخصوص نمي باشند
ين نمايندگي آژانس ها و رسانه هاي همگاني خارجي مكلـف بـه رعايـت تمـامي قـوان     
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 صفحه | ٦٢

آنچه در بنـد دوم ايـن مـاده    . دكاري خويش و ديگر امور مي باشن افغانستان در عرصه
عبارت از رعايت مفاد ماده چهل و پنجم اين قانون مي باشد، زيرا اين ماده  يافتر تذك

  .و بار جزائي دارد است كه نشر آن ممنوع بوده يداراي مطالب
  

  :ماده پنجاه ويكم
گرديـده و  وسط ناشـر در وزارت اطالعـات و فرهنـگ ثبـت     ه بعد از نشر تكتاب و رسال

از هر كتاب، رساله و نشريه خود دو دو نسخه بـه وزارت   صاحب امتياز آن مكلف است
  .اطالعات و فرهنگ و كتابخانه عامه بفرستد

  

 :تحليل
ه براي ناشر طبق ك يباشد، يكي از شرايطبراي اينكه ناشر از حق كاپي رايت برخوردار 

 بنـأ . نمايـد  تاب يا رساله خويش را بايد ثبتاين است كه ك ،نظر گرفته شدهقانون در 
از كتـاب و يـا رسـاله خـويش را بـه وزرات       نسخهنمودن الزم است كه دو  بعد از ثبت

سـند   از با ايـن كـار خـويش در واقعيـت،    . اطالعات و فرهنگ و كتابخانه عامه بفرستد
يـا مـورد سـرقت     وز وش مورد تجابراي احقاق حق خويش در صورتيكه حق ا يمناسب

  .ادبي قرار گيرد، بر خوردار مي شود
  

  :ماده پنجاه و دوم
، تشكيل اتحاديه هـاي صـنفي، احكـام    )كاپي رايت(امور مربوط به حق نسخه برداري 

جزايي تخلفات رسانه ها، اعالنات و طلب معلومات طبق قوانين جداگانـه تنظـيم مـي    
  .گردد

  

  :تحليل
قبيـل قـانون كـاپي رايـت،      نون منضمه قانون رسانه هاي همگاني ازدرين ماده پنج قا

قانون تشكيل اتحاديه هاي صنفي، قـانون احكـام جزائـي تخلفـات رسـانه هـا، قـانون        
اعالنات و قانون طلب معلومات پيش بينـي شـده كـه قـانون رسـانه هـاي همگـاني را        

متاسفانه به جـز از  . دو از جمله منابع مهم حقوق رسانه ها بشمار مي آي تكميل نموده
قانون كاپي رايت، ديگر قوانين تدوين نگرديده و پيشنهاد مي گردد تا قوانين مذكور به 
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  .زودترين وقت تدوين گردند
  

  :ماده پنجاه و سوم
از عوايد رسانه هاي همگاني و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم ايـن قـانون طبـق    

پي موقـوت و غيـر موقـوت از ايـن حكـم      نشرات چـا . احكام قانون ماليه اخذ مي گردد
  .مستثني مي باشند

  

  :تحليل
طبق قانون ماليات بر عايدات هر شخصيت حقيقـي و حكمـي بايـد از عوايـد خـويش      

بنابر اين رسانه هاي برقي و موسسات مندرج ماده بيست و هفتم نيـز   د،اليات بپردازم
 .ويش بپردازنـد به عنوان شخصيت هاي حكمـي يـا حقيقـي بايـد ماليـه از عوايـد خـ       

 پي از پرداخت ماليـات معـاف انـد زيـرا بـا     رسانه هاي چا ،خوشبختانه طبق اين قانون
كه دامنگير جامعه ما اسـت، رسـانه هـاي چـاپي نمـي       يدرنظرداشت اقتصاد نامساعد

  .مالياتي را تحمل نمايند توانند بار
  

  :ماده پنجاه و چهارم
بـوده و بـا انفـاد آن قـانون رسـانه هـاي       اين قانون از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ 

هجري  1384مورخ پانزدهم جدي سال  )871(همگاني منتشره جريده رسمي شماره 
  .شمسي ملغي شمرده مي شود

  
  :تحليل

نظرداشـت ايـن    در بـا . از لحاظ حقوقي، قانون جديد قانون سـابقه را لغـو مـي نمايـد    
رسـانه هـاي همگـاني سـال      قانون رسانه هاي همگاني فعلي، قـانون  ،پرنسيب حقوقي

  .هجري شمي را ملغي نمود 1384
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