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  گپي براي آغاز

  

رسانه ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي در جوامع مدني كه بـه اصـل               
 بدون رسانه   .شناخته مي شوند   آزادي بيان و آراي عامه ارج مي گذارند،       

هاي آزاد و متعهد مقدور نيست كه به جامعه انساني و آرمـاني و فـضاي             
  .تساهل و همپذيري دست يافت

ز طريق رسانه ها در دسترس مردم قرار مـي          اطالعات و آموزه هايي كه ا     
امروز جهان سر راه بزرگراه     . گيرند، انديشه هاي آنان را شكل مي دهند       

هاي اطالعاتي، انقالب ديجيتال و جهاني شدن قرار دارد و در اين ميـان              
نقش رسانه ها به مثابه تـشكل دهنـدة افكـار عامـه و ايجـاد جامعـة                  

طالعات و شبكه هاي نوين ارتبـاطي بـا         ا. اطالعاتي غير قابل انكار است    
گسترده گي جهان شمول، جهان را چنان در سيطرة خود آورده اند كـه              

  .عصر امروز را عصر رسانه ها و انقالب ديجيتال ناميده اند
 درمانـده تـر از پـيش در         ي انفجـار اطالعـات، انـسان امـروز        در عصر 

زا دغدغه  جستجوي هويت و چيستي خود است و در اين روزگار بحران            
هاي اخالقي بيشتر از هر زماني ديگـر در گفتمـان هـاي زنجيـره يـي                 

خاستگاه اين نياز قرائت عقالني از ارزش       . انديشمندان مطرح مي گردند   
ها و هنجار هاي اجتماعي است كه بيشترينه محصول باز انديشي انسان            

در اين بـاز انديـشي،      . روشنفكر از شناخت هويت انسان و جامعه است       
تفسير مـي  ) نبايد ها(و ) بايد ها(،  )چرا ها (بررسي شده و    ) بد(و  ) بخو(

تبيين هنجار هاي اخالقي به مفهوم تدريس اخالق در هويت يك           . گردند
مدرس نيست، بل راه اندازي گفتمان انديشه يي در حوزة اخالق است تا             
افراد در پرتو اين گفتمان با جهان بيني و نگرش خود بـه فـضايل ارزش                

د، رذايل را نكوهش نمايند و احساسات خود را به سوي خـوبي هـا               بنهن

اخالق مدرن امروز، بيشتر از باز شناسي و باز گويي هنجار           . سوق بدهند 
هاي ارزشي به شرايطي و عواملي كه در آن ارزش هاي اخالقي در نظـر               
گرفته مي شوند و به چرايي، درست بودن يا نادرست بودن اين ارزش ها              

  .مي پردازدو هنجارها 
آموزه ها و دغدغه هاي اخالقي از دير باز ذهن بشر را مـشغول سـاخته                
است و در طي سده ها موضوع مورد بحث فالسفه و انديـشمندان بـوده               

اخالق ابعاد وسيعي دارد و در حقيقت همه كاركرد هـاي فـردي و              . است
اخالق پديدة نـسبي اسـت كـه از         . اجتماعي انسان ها را در بر مي گيرد       

ك جامعه تا جامعة ديگر، از يك فرهنگ تا فرهنگ ديگر و از يك فـرد          ي
تا فرد ديگر ارزش هاي متفاوتي را در بر مي گيرد، از همـين رو بحـث و                  
اجماع در گفتمان اخالق به دشواري مواجه مي شود؛ با اين كه نميتـوان              
  .انكار كرد كه توافق روي پايه هاي اساسي اخالق به هر حال ميسر است

كشور و هر ملت داراي يك سري ارزش ها و سـنت هـاي پذيرفتـه                هر  
هنجار هاي ديني   . شده است كه اخالق عمومي را در آن جامعه مي سازد          

قوانين و موازين هر    . و مذهبي مهمترين عامل تعيين كننده در اخالق اند        
كشوري ريشه در دين، اخالق و سنت هاي آن جامعه دارد و انديشه ها و               

ومي جامعه خـالف ورزي از ايـن چهـارچوب هـا را نمـي               پندار هاي عم  
  .پذيرد

در جهان پر دغدغـة امـروز، رسـانه هـا در سـاختار هـاي اقتـصادي،                  
رسـانه هـا    . اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر كشور نقش بنيادين دارند        

جهانبيني و بينش افراد را در عين حالي كه بازتاب مي دهند در ساختار              
 و گرايش صاحبان قـدرت در راهبـرد هـاي           و تشكل آن نيز سهم دارند     

گفتـه  . سياسي و اقتصادي هر كشوري از طريق رسانه ها بازتاب مي يابد        
مي شود كه ديگر هرگز در جهان جنگ هاي خونين با استفاده از سـالح               
هاي دهشتناك صورت نخواهد گرفت؛ زيرا امروز رسانه ها به جـاي هـر              

انند ـامري دخالت مي ورزند و هم     حربه و نيرويي قرار گرفته اند و در هر          



  

رسانه هـا نظـارت بـر محـيط اجتمـاعي و            . سالح از آنها استفاده شود    
ـ    ـر دوش دارند و گ    ـادي را ب  ـاقتص ار عامـه اثـر     ـزارشدهي آنان بر افك

گذار است؛ مشاركت در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي           
عمومي و احتـرام    را توسعه مي بخشند و همزمان با درنظر داشت منافع           

ـ ـرد هـبه ارزش هاي حقوق بشري و انساني كارك      ود را گـسترش  ـاي خ
  . دهند مي

در جامعة اطالعاتي، ارتباط يك سويه از ميان رفته اسـت و ارتبـاط دو               
گيرنده گان امروز كنشگران فعالي اسـتند       . سويه جاگزين آن شده است    

براي ايجاد اين   . دكه نيازمندي ارتباط دو سويه را كشف و تجربه كرده ان          
ارتباط نوين و حفظ آن، رسانه ها بايد ساز و كارهاي مردمي و مبتني بـر              

  .آراي عامه را داشته باشند
وقتي رسانه ها به عنوان صاحبان قدرت در جهان اطالعاتي امروز مطرح            
مي گردند، پس بايد با راهبرد هاي مردمي اعتماد مخاطبين را به دسـت              

رفه يي كه الزمة كار هر خبرنگار مسؤول و متعهـد           بياورند و با شرافت ح    
بـه دسـت آوردن     . است، ساز و كار هاي حرفه يي خود را سازمان دهند          

جايگاه شايسته و برتر و تأثير گذاري مثبت بر انديشه هاي عموم مـردم              
بدون به دست آوردن اعتماد و اعتبار مخاطبين به صورت عملي ممكـن             

  .نيست
 را نماينده گان روشنفكران و عموم مردم مي         رسانه هاي جمعي كه خود    

بايد به روش منصفانه به طرح مسايل بپردازند و بدون شـك كـه              . دانند
طرح منصفانه مسايل بدون درنظرداشت قوانين نافذه در كشور و درنظر           

  داشت ارزش هاي اخالقي ميسر نيست
از سوي ديگر در عصر تكنولوژي و هجوم اطالعات، كـه يكـي از پيامـد                
هاي آن سلطة فرهنگي نيز مي باشد، دشوار است كه مرز هاي اخالقـي،              

جهاني شدن، مـرز هـا را       . غير اخالقي و ضد اخالقي را مشخص ساخت       
شكستانده و براي سنت ها و فرهنگ هايي كه از اخـالق تلقـي خاصـي                

در حقيقـت انـسان امـروز       . دارند، خطر وحشتناكي محسوب مي گردد     
همه تغيير ها و تعبير ها مي نگرد و خود را در            درمانده و شگفتي زده به      

  . خالي عظيمي مي يابد
اخالق حرفه يي در تمام علوم و حرفه ها از جمله در ژورنـاليزم مطـرح                

اخالق در هر جامعه زير بناي قانون و طرز زنده گي مردمـان آن را               . است
در ژورناليزم نيز به عنوان يك علم و يك حرفه رعايت           . تشكيل مي دهد  

اصول اخالق حرفه يي جوهر كار هـر خبرنگـار شـرافتمند و معتهـد را                
  .تشكيل مي دهد

ارزش هاي اخالقي گفتمان پوياييست كه همواره در سـرخط بحـث هـا              
ميان خبرنگاران، مخاطبين و كارشناسان قرار داشته است، امـا فـراوان            
چالش ها و دشواري هاي سر راه خبرنگاران و كارشناسـان در كـاربرد و               

ذيرش اين مفاهيم در فرايند گزينش، گفت و گو، گزارشدهي و تفـسير             پ
اد اخالق حرفـه يـي      ـاز سوي ديگر براي ايج    . رويداد ها نيز وجود دارند    

ان بايـد   ـو دانست؛ براي رسيدن به اين آرم      ـنميتوان اصولنامه ها را الگ    
ي پرداخت؛ اما اصولنامه هـا      ـدان جمع ـرورش وجدان فردي و وج    ـبه پ 

ـ          خبرنگا القي اسـت و چـه      ـران را براي تشخيص اين كه چه چيـزي اخ
  .چيزي ضد اخالق و يا غير اخالقي، ياري مي رسانند

بدون پيروي اخالق حرفه يي ممكن است احساسات فـردي و جمعـي را             
ضربه زد و اطالعات نادرست را از منابع و راههاي نادرست تهيـه كـرد و             

  .ياي غير حقيقي سوق داددر نتيجه جامعه را به سوي انارشيزم و دن
 و متابعت از قانون رسانه ها و ديگر قوانين كه از قـانون              آگاهيهمچنان  

اساسي نشأت گرفتـه انـد، كـاركرد هـاي حرفـه يـي خبرنگـار را در                  
اخالق بـا ايـن كـه       . چهارچوب ارزش هاي پذيرفته شده تنظيم مي كند       

نون و حقـوق    منشاي بيشتر قوانين است، اما پديدة كامالً متفاوت با قـا          
قانون و حقوق با ضمانت اجرايي در ايجاد نظم و استحكام راهبـرد   . است

هاي يك نظام عمل مي كنند، اما مفاهيم اخالقي در انديشه و ذهن يـك    



  

خبرنگار وجود دارند كه هيچ قانوني الزامي براي آن تعيين نكرده است،            
قـي  تنها وجدان فردي هر خبرنگـار، او را بـه سـوي گزينـه هـاي اخال                

خبرنگار در ساية وجدان جمعي، وجدان فردي خود را         . رهنمايي مي كند  
وجدان فردي و شرافت غريزي او را ملزم مي سازد كه           . پرورش مي دهد  

دقت، عينيت و صحت را در گزارشدهي خود از ياد نبرد؛ تـوازن را بـين                
جناح هاي درگير و طرفين رويداد حفظ كند؛ از گرفتن رشـوت و هديـه            

؛ به حق مردم در دستيابي به اطالعات و آزادي بيان ارج بنهـد؛              بپرهيزد
  ... در حريم خصوصي افراد داخل نشود و 

در تمامي علوم، رشته ها و حرفه ها صحبت از پيروي مـوازين اخالقـي               
در ژورناليزم كه به    . است كه از بطن همان علم و حرفه سر برون مي كند           

و در عين زمان به عنـوان يـك         مثابة يكي از شاخه هاي علوم اجتماعي        
فن مطالعه مي گردد، دغدغة اخالق حرفه يي در كاركرد هاي خبرنگاران            
. و فرآورده هاي ژورناليستي از دير زماني بدينـسو مطـرح بـوده اسـت              

خبرنگاران و نهاد هاي خبرنگاري نظر به عوامل مختلـف چـون وجـدان      
قي را مراعـات    فردي، وجدان اجتماعي، دين و اومانيسم ارزش هاي اخال        

اين ارزش ها گاهي تدوين     . مي كنند و خالف ورزي از آن را نمي پذيرند         
شده و مكتوب مي باشد؛ اما در مواردي كه اصل تنظيم شده و مكتـوبي               
هم در زمينه وجود ندارد، غالباً خبرنگاران خود را ملزم به رعايـت ايـن               

  مي دانند اصول
هاد هاي خبرنگاري باشد، يكي     تدوين يك اصولنامه كه مورد تأييد همه ن       

نبايـد  . از اركان مهم و بنيادين كاركردهاي ژورناليزم را تشكيل مي دهد          
اين حقيقت را از نظر دور داشت كه نميتوان اصولي را مطـرح كـرد كـه                 
مورد قبول همه گان باشد، اما در هر حال اصـول اخالقيـي در سراسـر                

 خبرنگـاران بـدون در      جهان وجود دارند كه مي توانند مورد قبول همه        
هـيچ كـسي    . نظر گرفتن دين، مذهب، نژاد، زبان و ساحه زيست باشند         

نمي تواند احترام به حقيقت، واقعيت گرايي، احترام به حريم خـصوصي،       

در نظر داشتن توازن و صحت در اطالع رساني، عدم گـرفتن رشـوت و               
  .مفاهيمي از اين دست را رد كند و قابل احترام نداند

 به اصل هايي كه مورد قبول همه گان در يكـي از رشـته هـاي            دستيابي
اخالق پديدة نسبي و متغير در      . علوم اجتماعي باشد، كار دشواري است     

هر جامعه است كه از يك كشور تا به كشور ديگر و از يك فرهنگ تا بـه       
همين چند گانه گـي و تعبيـر هـاي          . فرهنگ ديگر از هم متفاوت است     

 پژوهش در اين زمينه را با محدوديت هـايي رو بـه      متفاوت از اخالق كار   
براي راهيـابي بـه     . قانون هر كشور ريشه در اخالق آن دارد       . رو مي كند  

فلسفة هر مادة قانون بايد دين، فرهنگ و اخالق آن جامعه را مرور كـرد        
  .و ريشة ارتباط بين اخالق و قانون را سنجيد

 و قـانون رسـانه هـاي        امروزه در همه كشور هاي جهان مقررات حقوقي       
همه گاني تدوين و تصويب شده اند؛ اما بيشتر نهاد هاي خبرنگـاري بـه             
اين باورند كه ممكن نيست اصول اخالقي كلي و قابل قبـول كـه جنبـة                
كاربردي داشته باشند، تهيه و تدوين گردد كه همه بر آن اجمـاع نظـر                

  .داشته باشند
القي هرگـز بـه ايـن معنـا         قابل ياددهانيست كه نبود اصولنامه هاي اخ      

نيست كه خبرنگاران اصول اخالقي را رعايت نمي كنند؛ امـا بـاخبري از    
مقرره هاي جهاني و كشوري خبرنگاران را قادر مي سازد كه بيشتر روي             
اين مفاهيم تمركز كنند و پديده هاي اخالقي، غير اخالقي و ضد اخالقي             

  .را از هم جدا بسازند
قي كشور مادر و كشوري كـه خبرنگـار در آن           آگاهي از شيوه هاي حقو    

عدم شناخت  . فعاليت دارد، از اجزاي اساسي كنش هاي خبرنگاري است        
و آگاهي از قوانين نافذ ممكن اسـت كـه خبرنگـار را بـه چـالش هـاي                 

بدون آگاهي از قوانين كشور و مقررات و نظامنامه         . بيشماري مواجه كند  
. ن مرتكب اشـتباه مـي گردنـد       هاي مختلف و قانون رسانه ها خبرنگارا      



  

گاهي اين خطا ها خبرنگار را به چالش هاي جدي مواجه مي كند و حتـا                
  . خطر به زندان رفتن و محاكمه شدن آنان نيز مطرح شده مي تواند

آگاهي از قانون رسانه هاي همه گاني در سرخط كاركرد ها و كنش هـاي               
انه ها آشنا نباشد، در     هرگاه خبرنگار با قانون رس    . خبرنگار قرار مي گيرد   

فرايند كارهاي عملي خود با دشواري هاي متعـددي برخواهـد خـورد و              
حتا ممكن است كه منافع ملي را به خطر بيندازد و اعتبار رسانه يـي را                

  .كه در آن مصروف كار است، ضربه بزند
اگر رسانه ها در جريان عملكرد ها و كاركرد هاي خود اعتمـاد و توجـه                

براي به دست   . ه دست نياورند، به شكست مواجه مي شوند       مخاطبين را ب  
آوردن اين جايگاه ويژه، رسانه ها ملزم بـه اطاعـت از قـوانين نافـذه و                 

احترام به اخالق و معيار هايي      . ارزش هاي قابل احترام در يك كشور اند       
كه در سراسر جهان قابل قبول اند بايد در سـرخط كـاركرد هـاي يـك                 

اخالق و حقـوق در عرصـة كـار رسـانه هـا از      . اشندرسانه قرار داشته ب  
مباحث عمده و كليدي به شمار مي روند كه بدون معرفت با اين پديـده               

بنـاً  . ها و مفاهيم كار يك خبرنگار به هيچ صورت تكميل شده نمي تواند   
هر خبرنگار بايد از حقوق رسانه ها و اخـالق حرفـه يـي در ژورنـاليزم                 

عـدم  . رت حرفه يي آنها را بـه كـار ببنـدد          آگاهي داشته باشد و به صو     
آگاهي در اين زمينه ها نه تنها به حيثيت خبرنگار صدمه مي زند؛ بلكـه               

  . اعتبار رسانه را هم پايين خواهد آورد
رسانه ها در افغانستان از پيشينة طوالنيي برخوردار استند و در جريـان    

افغانستان با نـشر    . اين تاريخ با فراز ها و فرود هاي زيادي بر خورده اند           
 هجري قمري پا به خانوادة مطبوعـات   1290جريدة شمس النهار در سال      

از آن تاريخ تا امروز تاريخ رسانه هاي افغانـستان آيينـه يـي              . گذاشت
است كه چالش ها، تنش ها، بالنده گي ها و دشواري هاي گونه گـوني را                

 زماني رنـگ    ؛ستزنگار هايي از هر دست را تجربه كرده ا         و   بازتاب داده 

سرخ مبارزه، زماني رنگ سياه اختناق و زماني رنگ سپيد بالنده گـي و              
  .شگوفايي قامتش را پوشانيده است

افغانستان در برهة كنوني زمان با كميت و كيفيت رو به رشد رسـانه هـا          
اين امر از يك سو باعث بيداري عامه، تشكيل جامعـة  . مواجه شده است  

 گرديده است و از سوي ديگر به حيـث عامـل        مدني و پلوراليزم سياسي   
باز دارنده و هشدار دهنده براي مراجع قدرت است و به نحوي كنش هـا               
وكاركرد هاي دولت، حكومت و پارلمان و ديگر نهـاد هـاي قـدرت را از                
پرويزن نقد گذشتانده و آنان را متوجه وظـايف خطيـر و بـزرگ شـان                

  .اددهاني مي كنندساخته اند و مسؤوليت هاي بزرگ شان را ي
آزادي رسانه ها و آزادي بيان كه پيامد چند سال پسين در كشور اسـت               
با تالش هاي دست اندر كاران عرصة ژورناليزم اين باورمندي را به وجود             

 انگيزي برخوردار   يآورده است كه رسانه هاي افغانستان از قدرت شگفت        
با مراعـات كـردن     شده و اعتماد مخاطبين را به دست آورده اند و تنها            

موازين اخالقي و متابعت از شيوه هاي حقوقي مـسجل اسـت كـه مـي                
  . توانند اين موقف و حيثيت را براي خود حفظ كنند

رسانه ها و خبرنگاران براي رسيدن به ايـن مـأمول و بـه دسـت آوردن      
از . اعتماد مخاطبين نياز به درك مـسايل پيرامـوني كـشورشان دارنـد            

قوانين نافذة كشور و مراعات اخالق حرفه يي كـه          سوي ديگر آگاهي از     
مباني هر حرفه و علم را تشكيل مي دهد، آنان را هر چه بيشتر در كـار                 

 .خالق شان نيرومند مي سازد
پژوهش و تحقيق علمي، زمينة گسترش، پيشرفت و ترقي در يك كشور            

بدون يافته هاي علمي و دريافت معلومـات جديـد نميتـوان بـه              . است
  . كشاند، نايل شدميعالي كه كشوري را به سوي تعالي و پيشرفت اهداف 

خالق حرفه يـي در ژورنـاليزم    در افغانستان در زمينة حقوق و ا      با تأسف   
 صورت نگرفته اسـت تـا دانـشجويان و دانـش            پژوهش كامل و درخور   

پژوهان و مبتديان اين رشته به صورت عملي معيار هاي تدوين شده يي             



  

اين پـژوهش   چنانچه  .  باشند و از آن استفاده كنند      را در دسترس داشته   
اگر اولين نباشد، از اولين هاست و با همـه كاسـتيها آغازيـست بـراي                

  . كارهاي بهتر و بايسته يي پژوهشگران و خبرنگاران
بيشترينه پژوهش كتابخانه يي صورت     ) اخالق و حقوق در ژورناليزم    (در  

ردان شدة انديشمندان بـزرگ     گرفته و از منابع فراوان و كتاب هاي برگ        
منـابع مختلـف در   . دنيا كه امروز در دسترس اند، استفاده شـده اسـت        

زمينه اخالق در ژورناليزم وجود دارد؛ اما استفاده از چنين منـابعي كـه              
كاربرد در فرهنگ هاي بيگانه دارند، دشواري هايي را به بـار مـي آورد،               

ايط اجتماعي و تـاريخي     زيرا پژوهشگر ملزم است تا با درنظرداشت شر       
بيـشترينه منـابع در ايـن پـژوهش و       . كشور خود از منابع استفاده كند     

تأليف، قانون ها و اسناد ملي و بين المللي بوده است و از قانون اساسي،               
قانون رسانه هاي همه گاني، قـانون جـزا و قـانون مـدني افغانـستان و                 

يادي صـورت گرفتـه     كنوانسيون هاي بين المللي و منطقه يي استفاده ز        
قسمت هايي از آن با مراجعه به وزرات اطالعات و فرهنـگ و بـه               . است

دست آوردن اطالعات در مورد سيستم و شيوه هاي كار بخـش نـشرات            
  . آن وزارت تكميل گرديده است

در چند سال پسين قانون رسانه هاي همه گاني چندين بار با دگرگوني و              
تاريخ افغانستان نظر انداخته شود، با      هرگاه به   . تعديل مواجه شده است   

در . تغيير و تبديل نظام ها و اشخاص قوانين نيز تعديل و تغيير يافته اند             
صد سال اخير مردم بار ها شاهد تصويب و تعديل قانون اساسي و قانون              

  .رسانه هاي همه گاني هستند
در  مـاده  49 فصل و 9در  بعد از معاهدات بن قانون رسانه هاي همه گاني     

ايـن قـانون بـه انحـصار دولـت در       .  نافذ شـد   1380هژدهم حوت سال    
تأسيس رسانه هاي الكترونيكي و خبرگزاري ها پايان بخشيد و به بخش            

 ميالدي سيمينار بزرگ رسـانه      2002در سال   . خصوصي حق فعاليت داد   
جامعة مدني و رسانه هـا از وزارت اطالعـات و        . ها در كابل برگزار گرديد    

ريزم خواستند تا تعديالتي در قانون رسانه هـا بـه وجـود             فرهنگ و تو  
بر بنياد همين خواست ديري نگذشت كه قانون جديد در پانزدهم           . بيايد

قـانون قابـل    .  ماده تـصويب گرديـد     43 در ده فصل و      1383حمل سال   
 مـاده تـصويب   42 فـصل و  9 در 1384اجراي فعلي در پـانزدهم جـدي        

 دوباره تعديل شـد     1386ان در بهار سال     اين قانون از سوي پارلم    . گرديد
  .و همين اكنون در مشرانو جرگه در انتظار تأييد و تصويب به سر ميبرد

اين تغييرات يك سلسله دشواريهايي را در اين پژوهش كه دو سال قبل             
  . تكميل شده بود، به وجود آورد و كار را به درازا كشانيد

نامه يي تهيـه شـده و بـه         به منظور تدوين يك اصولنامة اخالقي پرسش      
عده يي از خبرنگاران سپرده شده بود كه با تأسف اين پرسـشنامه هـا               
بدون پاسخ باقي ماندند و در نتيجه فرايند به وجود آمدن يك اصولنامة             

  . معياري عمالً به ناكامي انجاميد
در برگيرندة اخالق رسانه يي و نظام هـاي     ) اخالق و حقوق در ژورناليزم    (

 كه در عين حال مقايسة مفاهيم عمومي اخالق و حقـوق و             حقوقي است 
  .همگوني ها و ناهمگوني هاي آن را نيز با خود دارد

در فصل نخست اين رساله نگاهي داريم به مفهوم كلي اخالق و انديـشه              
در اين قـسمت كوشـش      . ها و ديدگاه هاي فيلسوفان كالسيك و معاصر       

تن جوامع و تأثير آن بـر       شده است كه تيوري اخالق و نقش آن در ساخ         
افكار، انديشه ها و ديدگاه هاي مردم بررسي گردد و تيوري هاي اخالقي             
به صورت مقايسه يي مطرح گردند و ارزش هاي اخالقي جوامع در ايـن              

  .تيوري ها شناسايي و ريشه يابي گردند
اخالق رسانه يي و پيشينة پيدايي اصولنامه هـاي اخالقـي و همچنـان              

ارشناسان و نهاد هاي اطالعاتي در فـصل دوم تـشريح و            ديدگاه هاي ك  
تفسير گرديده اند؛ اين فصل تبيين مي دارد كه چگونه نخستين افكـار             
پيرامون تشكيل موازين اخالقي و حرفه يي به ميان آمده است و چگونه             



  

پديده هاي ذهني در اين ارتباط مراحل رشد خود را پيموده و به شـكل               
  .مده اندكتبي و تدوين شده در آ

 اخالق حرفه يي در ژورناليزم مـي پـردازد و           ةفصل سوم به مفاهيم عمد    
موضوعاتي چون حقيقت، عينيت، صحت، دقت، حق پاسخ، آزادي بيان،          
آزادي مطبوعات، استثنا هاي آزادي بيان و آزادي مطبوعات، حفظ منابع           

دم تبليغ جنگ، خشونت،نفرت و تبعـيض نـژادي، اخـالق           ـمحرمانه، ع 
را ... ي ژورناليستي در رسانه هاي مربوط به كودكان و نو جوانان و           حرفه ي 

تفسير اين مفاهيم مي توانند زمينـه سـاز         . در رسانه ها بررسي مي كند     
 .ايجاد مقررات حرفه يي و اخالقي براي خبرنگاران گردند

فصل چهارم مفاهيم حقوق، قانون و اخالق را به صورت علمـي تـشريح              
 ناهمساني ها ميان آنها را بر مي شمرد و اختالف           مي كند و همساني ها و     

  .در قلمرو هر يك را شناسايي ميكند
فصل پنجم مشمول حقوق مطبوعات است كـه بـه معرفـي نظـام هـاي            
حقوقي و چگونه گي آن نظام ها در كشور هاي مختلـف و شـيوه هـاي                 

  .حقوقي تأسيس مطبوعات مي پردازد
جرم مطبوعاتي، جريمه ها،    فصل ششم در برگيرندة مباحثي چون جرم،        

 تخلف ها، محاكم مطبوعاتي و كميسيون بررسي تخلف هاي رسـانه يـي   
  .ستا

حقوق مالكيت هاي فكري و كاپي رايت در فصل اخير اين رساله بررسي             
آگاهي و دانش از حقوق مالكيت هاي فكري كه هر چنـد در             . شده است 

زي بـراي همـه     افغانستان تا حال به شكل تدوين شده وجود ندارد، نيـا          
  .كساني كه در كار رسانه ها هستند، مي باشد

جا يافتن قانون رسانه ها كه به صورت پيوست در اين رساله آمده است،              
كار پژوهش را براي عالقه مندان آسان مي سازد و در عين زمان مقـرره               

 در اين رسـاله وجـود       اولهاي اخالقي چند كشور كه به عنوان پيوست         
و دريافت و اجماع عمومي در مورد مفاهيم اخالقـي و           دارند، براي درك    

به ميان آمدن يك نگاه عمومي و معتدل با درنظر داشـت هنجـار هـاي                
  .ديني و اخالق عمومي جامعه كمك خواهند كرد

در اخير از جناب پوهاند محمد كاظم آهنگ دانـشمند سـتوده كـه بـا                
ـ       ن دريـغ  دلسوزي و روحيه اكادميك كمك ها و همكاري هـايش را از م

نكردنــد و مــشفقانه بــه رهنمــايي مــن پرداختنــد و نيــز از پوهنــوال 
عبدالرسول سعيد و پوهنمل جاويـده احمـدي كـه در هـر مرحلـه بـا                 
رهنمايي و مشوره هاي سودمند خود ايـن تحقيـق را بـه پايـة اكمـال                 

  . رساندند سپاسگزاري مي كنم
نيـست بـه   كه به هيچ وجه كامل و كـافي        -اميدوار استم كه متن حاضر      

عنوان مواد ممد درسي براي دانشجويان اين رشته و خبرنگاران كـارآ و             
مفيد باشد و سر آغازي باشد براي پژوهش بيشتر و بهتـر كارشناسـان              

  .عرصة ژورناليزم
 

  منيژه باختري
 1386كابل، تابستان 
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  اخالق

  
بــدون اخــالق اجتمــاعي، اجتماعــات 

گردند و بدون اخالق فردي،     مي  نابود  
يـن   ا بنـابر . بقاي جامعه ارزشي نـدارد    

براي بقاي يك دنيـاي خـوب، اخـالق         
مــساويانه اجتمــاعي و اخــالق فــردي 

  .الزمند
 برتراند راسل            

  
 معـادل آن  در زبـان يونـاني      . عربي است اسم  جمع  اخالق به معناي خلق ها      

Ethics   است كه از  ethos   كـي از    اخـالق ي   مـصطلح  در   . مشتق شده است
تـوان   مي .گرددمي  يك علم مطالعه      نام  و به  شاخه هاي فلسفه شمرده شده    

اخالق علم روابط موجود بين انديـشه هـا، اراده هـا و كـردار هـاي                  ": گفت
  كه هندسـه علـم روابـط موجـود بـين اجـسام             يان است به همان نحو    ميآد

  1 ".است
 تشويق مردم به ارزشهاي خوب، باور هاي پسنديده و اعمالي           هدف از اخالق  

اخالق در هـر دورة      .د، است نشو  مي شريت مثبت و خوب انگاشته    كه براي ب  
و همواره تابع نگـرش هـا و خواسـت هـاي             داشته ي ويژه يي   مشخصات تاريخ
 و باور هاي  جدا از فرهنگتوان نمي پس اخالق را . است بودهجامعه ميعمو

  .يك جامعه پنداشت
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 كـه داراي    اسـت مختلـف    نسبي و متغيـر در جوامـع          هاي هپديدآن  اخالق  
اخالقي ن  ي مقررات و قوان   تا امروز . ارزشنما ها و شاخص هاي يكساني نيست      

 بخـشي باشند؛ اما   يي   هر جامعه     يي وجود ندارند كه قابل تاييد      ن شده يتدو
 كارشناسـان  بيـشتر    .نـد  پذيرفته شده ا   يكسانن ارزشنما ها در همه جا       ياز ا 

الق آن  شيوه هـاي زنـده گـي در يـك اجتمـاع اخـ              سنت و    ،برآنند كه رسم  
 يي را كـه آن      مسألههر  با درنظر داشت اين ديدگاه      سازد؛ پس   مي  جامعه را   

 بد است و اخالق نظر      ،اجتماع خوب بداند، نيك است و آنچه را كه شر بداند          
ني هـستند كـه     اما كسا . ورد پديده يي است   عموم و مروج همان جامعه در م      

 هـر پديـده     نميتوانكنند كه   مي   چنين استدالل    نا آن ؛انديشند ميچنين ن 
پسندند، اخالقـي دانـست و       ميكه اكثريت جامعه آن را       يي را به دليل اين    

در ايـن مـورد     . اصوالً نظر اكثريت به معناي ارجحيت دادن به امري نيـست          
از جوامـع    در بعـضي      مثـال  به گونة .  استناد كرد  بعضي ديدگاه ها   به   ميتوان

 به زنان به مثابة موجودات درجه دوم كـه از عقـل كمتـري               اكثريت افراد آن  
نگرند و زنان را در كارهاي اجتماعي و سمت هـاي كليـدي             مي  ،  برخوردارند

 آيا چنـين  .كنندمي دهند و با خشونت با آنان برخورد    مي  ار حقي ن  تاثير گذ 
   اخالقي دانست؟توانمي ميه دليل پذيرش عمو بتنهاامري را 

 از جامعه شناسان به نقش نيرومنـد ديـن در تـشكل اخـالق اشـاره                 يتعداد
دارند و مذهب را عامل به وجود آمدن اخالق و سوق انسان به سـوي نيكـي                 

مي يعني دين عاملي است كه اخالق را حفاظت         . دانندمي  ها و پرهيز از شر      
 بي بهره است به تدريج اخالق خـود را از دسـت             كند و اجتماعي كه از دين     

 در غالب جوامع دين با اخالق پيوند ناگسـستني دارد و غالبـاً هـر                .دهدمي  
اصل ديني به يك اخالق رايج مبدل شده است و هر ارزشي كه در تباين بـا                 

نبايد فرامـوش    اما   .شودمي  ارزش هاي ديني قرار گيرد، غير اخالقي شمرده         
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 در جوامعي كه دين بـا سياسـت و دولـت پيونـد     بيشترينهكرد كه اين اصل   
   .گرددمي دارد، مطرح 

 و پديده براي عده يي      مسأله گفت كه يك     ميتواندر يك نتيجه گيري كلي      
 كـه همـان    كننـد، در حـالي    مـي   ده ن اخالقي است و در آن خالفي را مشاه       

  .است  و يا ضد اخالقي غير اخالقيبراي كساني ديگرمسأله 
 بر آن است تا هنگام صحبت از اخالق جنبه ها و شاخصه هاي شكوشامروز 
آن در محتـواي     ندهنـد،    مي جنبه فردي و قو    رند و به آن   اآن را بشم   ميعمو

فضيلت و ارزش هاي خير كه در نهاد انسان موجود است، برجـسته گـردد و                
   .شود آن كوشش ي و بالنده گيدر اعتال

پديـدار  ((يابـد و     هويـت مـي    ميدر جريان دوره هاي تاريخي انـسان هنگـا        
 را در كـردار و      Goodnessگيـرد كـه ارزش خيـر         را به آزمون مي   )) شدن
كنـد و بـه مفـاهيم چـون صـداقت،            ات خود با ديگران شناسايي مـي      ارتباط

... محبت، عشق، مصلحت، حرمت به حيثيت انسان، نيكي و نيك انديـشي و   
از تجربـه هـا و غريـزه     پردازد و در شناسايي اين فضيلت ها و ارزش هـا          مي  

  .هاي خود استفاده مي كند
 فلسفي خير   ين بار افالتون در قرن چهارم قبل از ميالد به مفهوم          براي نخست 

كـه نـور آفتـاب بـراي طبيعـت           سـاني   بود همـان   او باورمند . پرداخته است 
ضروري است، مفهوم و تفكر خير هم براي فهـم انـسان و كـردار او در كـل                   

نظريه خوب زيستن به اين مفهوم است كه انسان هم        . تجامعه نياز مبرم اس   
ن هدف نياز است تا     يو براي رسيدن به ا     سعادتمند باشد و هم پايبند اخالق     

  .انسان عادل باشد
از پـشت شيـشه هـاي عينـك تفكـر خـود        انديشه ورزان به عدالت و اخالق    

 انع از آن دسـت  تعريـف جـامع و مـ     توان بـه يـك    مييسته اند از اين رو ن     نگر
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 از اصول اخالقي بين همه انسان هايي بخش اما در عين حال در مورد     ،يافت
  .وجود دارداجماع ها 

  مورد را در نظـر     بايد اين دو  براي درك بهتر نظريه ها و رويكرد ها به اخالق           
  :داشت
باور ها و اعمال اخالقي از يك فرهنگ تـا فرهنـگ ديگـر متفـاوت                 □

به شخص ديگـر و از يـك         اخالق در بنياد از يك شخص تا         .استند
 ،تنوع فرهنگي و تفاوتهـا    . كندمي  فرهنگ تا به فرهنگ ديگر فرق       

  .آورد مي را در مورد اخالق پديد ناهمگونيديدگاه هاي 
 ؛عت بشر و وضعيت بشر استوار انـد       هاي اخالقي بر محور طبي    بنياد □

به اين معنا كه عقل، عواطف، لذت، درد، مرگ در تعيين اين اصول         
 2. يي دارندنقش برجسته

  
  :رويكرد هاي اخالقي

چهـار نگـرش اخالقـي را        ،در طـول سـده هـا       نظريات انديشمندان    بنيادبر  
  : مشخص كرد ميتوان

  

  :نسبي نگري اخالقي -1
باورها، سـنت    دهندة شان فرهنگ هاي متعددي وجود دارند كه ن       ،جهاندر  

حقيقـت تنـوع فرهنگـي بحـث نـسبي            در .ستندههاي متفاوتي   ها و ارزش    
نسبي نگري به تنوع فرهنگي باورمند      نگرش   .اندازدمي  ري اخالقي را راه     نگ

ضوع واحد، در    افراد در مورد مو    كند كه ديدگاه ها و بينش     مي  حكم   و   است
ند همـه درسـت   توان مي،  ندستهو ناهمسان    متناقض   عين حال كه متفاوت،   

  . باشند
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سـب و   توان بعـضي از كـنش هـا را در بعـضي شـرايط منا              ميدر اين نگرش    
بدين مفهـوم كـه     . اخالقي و در شرايط ديگر نامناسب و غير اخالقي دانست         

د درست باشد و هـم نادرسـت و داوري          توان ميعملكردي در عين زمان هم      
دوگانه در مورد مفهوم يگانه در دو فرهنگ جداگانه متصور است بدون اينكه        

 راهكـار   ننميتـوا اما در نظريه نسبي نگـري       . به اصل اخالق صدمه زده شود     
آن تفكيك  بنياد  و آداب درست و نادرست را بر         هاي را دريافت كه كنش ها     

  . كرد
. گـردد مـي   در درون اين نگرش ديدگاه هاي نه چندان همگـوني مـشاهده             

ديدگاهي را كه در آن كنش هاي اخالقي را براي افراد يك فرهنگ يكـسان               
رهنگـي يـا    دانـد، نـسبي نگـري ف      مـي   و براي افراد فرهنگ ديگـر متفـاوت         

شود؛ اما هرگاه رويكرد هاي مي  ناميده Cultural Relativismاجتماعي 
 از يك فرد تا به فرد ديگر متفاوت دانسته شود، نسبي نگري افراطي             اخالقي

Extreme Relativism شودمي ده مينا.  
  مهمترين نگرش بر اخالق است كه بحث هـاي متعـددي را بـر              نسبي نگري 

رش هاي عام نگري و مطلق انگـاري اخالقـي معتقـد            موافقان نگ . انگيزدمي  
زنـد، چـون افـراد بـا        مـي   استند كه نسبي نگري مـوازين اخالقـي را بـرهم            

  .كنندمي  عملكرد هاي خود را تعبير ،درنظرداشت نسبي بودن
سنت هـاي نهادينـه شـده در يـك           گردد كه آيا ارزشها و    مي  پرسشي طرح   

اگر چنـين باشـد آيـا       . دنول باش د در فرهنگ ديگر قابل قب     نتوان ميفرهنگ  
مـي  ي كه بر زنان در بعضي از فرهنگ ها اعمـال            يظلم و ستم و خشونت ها     

شود و يا   مي  با پذيرش تنوع فرهنگي اخالقي دانسته        گردد و ارجحيت دارد،   
اد واحـد   خير؟ چه مالك اخالقي براي عملكرد هاي متفاوت در مـورد رويـد            

  د وجود داشته باشد؟ميتوان
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 انكار كرد كه با وجود پذيرش تنوع فرهنگي امكان ايجاد           نميتوان با اين همه  
 چون مهرورزي بـه     فاهيمم وجود دارد و   پايه هاي اساسي اخالق      توافق روي 

 چـون   ، نسبي دانـست   نميتوانانسان، محبت، نيكي، راستگويي و صداقت را        
 .اين پديده ها نشانگر اخالق و فضيلت در هر جامعه استند

 

  Ethical Universalism :يعام نگري اخالق -2
فلسفه اين نگرش در اين است كه اگر دو نفر در مورد درست و يـا نادرسـت                  

بـر   وبودن يك پديده و كنش واحد اختالف نظر داشته باشند، يكي از اين د             
  . حق نيستند

 او   نيــازهاي  پاسـخي بـراي    اي انسان و  ـ را از ساخته ه    القـ اخ ،رشـاين نگ 
 و يا نادرست تعبير كه آنچه از نظر اخالقي درست    ورزدمي  كيد  أ و ت  داند مي
  .گردد، براي همه يكسان است مي

  

  Ethical Absolutism :مطلق انگاري اخالقي  -3
)) قانون اخالقي جاودانـه و ثابـت      ((توان گفت كه يك     مي اين نگرش    بنيادبر  

مكـان   زمـان هـا و  ((براي همه گان در تمام )) وراي عالم طبيعت ((است كه   
  .در اين قانون احساسات جايي ندارند. استون همگ)) ها

مي  پديده هاي اخالقي را به صورت واحد تفسير          ، جزم انديشانه  مطلق نگري 
   .داندمي كند و آن را مجموعه يي از برداشت هاي يكسان در مورد پديده ها 

  باور هاي رايج در سده هـاي گذشـته بـر آن بودنـد كـه در طبيعـت                   بيشتر
ند، توان نميواقعي و ارزشمند هاي چيز  ابر آن بن،داردهماهنگي كامل وجود 
هماهنگ و موزون است كه در آن        مياخالق عمو   پس در تضاد با هم باشند؛    

ــره  (Condorcetكوندورســه . تــوان تالقــي ارزش هــا را نگريــست مين داي
المعارف نويس راديكال كه در دوران انقالب فرانسه در يكي از زندانها جـان              
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طبيعـت، حقيقـت و سـعادت و فـضيلت را بـا        ": گويـد مي   )18 قرن   -سپرد
  3".زنجير ناگسستني به هم پيوسته است

دانـسته  )) مقدس((او اين مقررات را     . داندمي  روسو قوانين اخالقي را مطلق      
 بـل   ،كه به هيچ صورت ساخته و پرداختة ذهن انسان ها نيـستند           و ميگويد   

  4.))ابدي، جهان شمول و مطلق اند((
طبيعـي  موجود  ست كه انسان     روسو هماهنگي طبيعت بدين معنا     هاز ديدگا 

پس چـون انـسان موجـود       . است و طبيعي بودن مساوي است به نيك بودن        
توان به چند   مي را ن  هاطبيعي و نيك است، مقررات اخالقي نيز مطلق اند و آن          

 .صورت متفاوت شرح داد
  

  Ethical Conditionalism :مشروط انگاري اخالقي  -4
مي ده مينيز نا) Dependency Thesisگي ه نظريه وابست(  كه نگرشاين

بدين . داندمي  اخالق را وابسته به طبيعت بشر و جهان ماحول انسانها            شود،
مي )) يا مشروط تعيين و (( اخالق را    ،مفهوم كه طبيعت بشر و جهان ماحول      

  . كندمي محور اين نگرش اين است كه اخالق كردار انسان را هدايت . كند
 

  :نظريه هاي اخالقي
تعارض در تعيين شاخه هاي اخالقي از دشواريهاي عمده بحث هاي فلسفي            

شاخصه هاي همچون راستگويي و شرافت در تمام فرهنـگ          . اخالقي است  -
كننـد   ها، نمود هاي اخالقي استند؛ اما پرسش هايي را كه فالسفه طرح مي            

  .يا نادرست اند اين است كه اين كنشها چرا درست و
فرهنگـي و اقتـصادي     ا رويكرد هاي گونه گون بـه اخـالق و ناهمگونيهـاي             ب

 دشوار است كه به اصول كلي و بنيادين كه در همه جا قابـل قبـول                 ،جوامع
اين دشواري و جـستجوي يـك اصـل واحـد در اخـالق              . باشند، دست يافت  
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گروهي به اين باورند كـه بـا ترتيـب          . همواره سر راه فلسفه قرار داشته است      
. در آورد نه منش و شخصيت را       مي منظ قواعد، كردار را بايد در قاعدة     ن  كرد

ــسف( ــي     ةدر فل ــتي اخالق ــانون پرس ــرد را ق ــن رويك ــالق اي  Ethical اخ
Legalism حـسن و قـبح     ": دهنـد  ن تعريفـي مـي    ينامند و از آن چن     مي

  5".شود اعمال تنها با قواعد، اصول يا فرمانها تعيين مي
 .كرد شكل گرفته اندـن رويميـقي در ارتباط به هعده يي از نظريه هاي اخال

 رده بندي   ميتوانقي را چنين    الـاي فلسفي اخ  ـنظريه ه  در يك نگرش كلي   
  :كرد

 طوري باشند كه بـر محـور       بايد    هاي انسان  عملكرد :خود محوري اخالقي  
  .دناكثر برسان حدبچرخند و اين خير را به خير شخصي 

عي را بـر همـه       قانون طبي  ،ديشه ورزاني ان :اخالق مبتني بر قانون طبيعي    
 اخالقـيش وابـسته بـه        در عملكـرد هـاي     انـسان را   داننـد و  مي  چيز مرجح   

  . دانندمي طبيعت 
 رفتار و كردار انـسان بايـد        ،با درنظرداشت انديشه هاي كانت    : مكتب كانت 

  .ددر تمام جهان كارآيي داشته باشطوري باشد كه 
خير انديش باشد و ايـن خيـر را         بايد  ن   انسا ،نشيبر پايه اين ب    :سود نگري 

  .اكثر آن برساند به حد
عادل باشد و عادالنه    بايد   انسان   ، پس  اخالق است  ةعدالت پاي : اصل عدالت 

 .رفتار كند
ز ميـ  ملزم بـه رفتـار محبـت آ        انسان را  اين انگاره  :اخالق مبتني بر محبت   

  .داندمي  اخالق بنياديندانسته مهرورزي و محبت را پايه 
ز را نكـوهش    ميـ اين اصل رفتار خشونت آ     :الق مبتني بر عدم خشونت    اخ

   .داندمي كند و بالنده گي اخالقي را در كردار مبني بر عدم خشونت مي 



  
 31/          اخالق/ فصل اول                                  

ايـن   بر پايـة  . طرح كرده اند  م اين نظريه را دين گرايان       :نظريه فرمان الهي  
 ونـد در هـر حـال بايـد اطاعـت گردنـد؛ چـون               خدا نظريه اوامر و فرمانهـاي    

 6.قيقت، عدالت و اخالق جز اين نيستح
دانشمندان مسيحي با پيروي از رهنمود هاي عيسي محور مسايل اخالقي را        

در  H.G.Stokerاسـتوكر   . جـي . اچ. داننـد  مي)) ترجيح ديگري بر خود   ((
 كه فردي بودن انسان را بايد طـوري         گويدمي  تفسير عقايد عيسويان مومن     

ان فرزنــد خداســت و ارتبــاط و تفــسير كنــيم كــه واضــح گــردد كــه انــس 
  7 .ق و نزديك با خدا داردميخويشاوندي ع

ن است و اعمال بـشر بايـد بـازگو كننـدة            ميپس بشر نمايندة خدا بر روي ز      
تن ديگران بـر خـود را مقـدم     و مرجح دانس اراده خداوندي باشد و مهرورزي    

توكر اس. تعهد و مسؤوليت تفاوت بنيادين انسان با حيوانات است        بداند چون   
ن مـي همچنان مسؤوليت و جايگاه انسان را بـه عنـوان نايـب خـدا در روي ز            

  : كندمي چنين رده بندي 
 ظف است كه بر طبيعت و نيز برخود سلطه يابد،ؤم ميآد" □
 ،بيافريندفرهنگ  □
  مراقبت كند،،از همه چيز هايي كه خداوند به او سپرده است □
 فراگير خداونـد  ي ندا به و حافظ مذهب باشد، يعني     خدا را بپرستد   □

 8".لبيك بگويد
  

  :اخالق از ديدگاه فالسفه
  :سقراط

 ولي يك قانون اخالقي ثابـت را  ،كه به خداي يگانه باور داشت سقراط با آن
از ديدگاه او بايـد اصـول       . كردمي  كه بر مبناي الهيات پايه گذاري شود، رد         
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 آن بـه طـور      د تا افراد متدين و بيدين با      ناخالقي مستقل از عقايد ديني باش     
  .يكسان برخورد كنند

چنين اصولي در برابر تزلزل علوم ديني و الهي، پايدار و ثابـت             ": گفتمي  او  
خواهد ماند و اشخاص سركش و نافرمان را بـه اعـضاي مطيـع و فرمـانبردار       

  9 ".يك اجتماع مبدل خواهد ساخت
او معتقـد بـود كـه      . سقراط به فضيلت، بصيرت، عقل و دانش ايمـان داشـت          

ال و شـهوات خـود پيـروز گـردد و           ميد بر ا  توان مي اطالع انسان با هوش و با    
 استوار باشد و  و خرداجتماعي را به وجود آورد كه بر پايه هاي عقل و دانش   

  .اخالق اجتماعي هم چيزي جز اين نيست
ـ  نمي لذت در ذات خود     چون انست،سقراط خير را حكمت مي د      د خيـر  توان

ويـژه  بـي مفهـوم     تلقي گردد و لذتي كه در آن معنـا نقـش نداشـته باشـد،                
  . استوانـحي

  

  :افالتون
را )) مدينـه فاضـله   ((طرح يك   )) جمهوريت((افالتون در كتاب مشهور خود      

كه نكتـه هـايي را در مـورد تربيـت نـسل، صـحت و               او بعد از اين   . ريزدمي  
او حكومـت   . پـردازد مـي   شمارد، به موضوع اخالق     مي   و جسم او بر      سالمت

اما به عـالوه    او،   .داندمي  و روحي    ميمطلوب خود را داراي ارزش هاي جس      
افـراد يـك اجتمـاع در       . پنداردمي   مي اخالقي را نيز براي افراد الز      ةيك پاي 

چگونـه  امـا   . ار هم باشند  ميبرابر هم مسؤوليت هايي دارند و بايد همكار و ه         
 اين احساس را تقويـت بخـشيد و آن را در جامعـه پايـدار سـاخت؟                  ميتوان

  "با يك قدرت فوق طبيعت": دهدمي افالتون پاسخ 
او خدا و مذهب را در پيدايي اخالق و ضمانت اجرايي آن در جامعه ضروري               

  .داندمي 
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وافق  تت صرف حق قوي ها نيست، بلگويد كه عدالمي  نيچه افالتون خالف
هر فـرد در    . شودمي  اري و تعاون آغاز     مي ه هنگي كل است و اخالق با     و هما 

ر نظم و   اجتماع بايد قسمتي از آزادي ها و اختيارات شخصي خود را به خاط            
  10.ترتيب جامعه از دست بدهد

  

  :ارستو
 مرحلـة اول و     او .كـرد مـي   ارستو براي هر پديده يي سه مرحله را مشخص          

ناگفتـه  .  را فـضيلت و كمـال      ميـاني مرحلة  داند و   مي  خر را افراط و تفريط      آ
 كنـد مـي  اد ن را به معناي هندسي آن پيـشنه      او حد مياني  نبايد گذاشت كه    

 نيـست كـه از هـر دو طـرف عـين فاصـله را                 به مفهوم نقطه يي     مياني حد(
 در اخالق به اقتـضاي اوضـاع و         )انه طاليي مي(مياني  ؛ چون حد    )داشته باشد 
د، حد  توان مي و مسلم و قابل انعطاف       بالندها عقل   كند و تنه  مي  احوال فرق   

  11.وسط را دريابد
قـرار  ) ميانه روي ( كردار انسانها بايد در حد وسط        از ديدگاه ارستو، كنشها و    

 امـا  تفريط قرار داشته باشد؛     افراط و  ميانم هاي آنان در حد      ميبگيرد و تص  
  .داند او حد وسط را نسبي مي

و دوري از افـراط و       انـه روي  ميب راه   فضيلت اخالقـي، انتخـا    ": گويدمي  او  
پيامد   تنها از طريق تكيه كوركورانه بر      نميتوانانه يي كه    ميراه  . تفريط است 

به يـك اصـل منطقـي نيـاز دارد؛           يا انگيزه ها به آن دست يافت، اين راه        ها  
  12".كندمي م گيري ميمنطقي بر اساس آن تص اصلي كه يك فرد

 است كه ييژه گي هاي عيني اوضاع و احوال از نظر ارستو يكي از وميانيحد 
احـساسات و يـا   زند و تنهـا بـه   مي چوب آن به كنش دست  هاردر چ انسان  

نيازهـا   مي همراه با تما هاگيرد، اما چون انسان   مي  عقايد فردي كسي ارتباط ن    
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و كاركرد هاي خود بخشي از آن اوضاع و احوال استند، حد وسط نيز بـراي                
  .آنان نسبي است

تفسير واحدي از حد وسط ندارد و تـصميم در مـوارد واقعيـت هـاي                ارستو  
داند، تا فرد واقعيت هاي مربوط      مي  جزيي را بر عهده فراست فردي شخص        

ثير پذيري از منش، گرايش و اسـتعداد خـود          أبه همان وضعيت خاص را با ت      
شناسايي كرده و به اقتضاي همان وضـعيت دربـاره درسـتي و يـا نادرسـتي             

 شـود مـي    در نظام اخالقي ارستو قوه غضب نيز يك جز شمرده            .داوري كند 
ـ  نمي در اين صورت او  ه شود از انسان گرفت   زيرا به پندار او اگر اين قوه       د توان

  .كه از خود دفاع كند
  

  :كانت
بـرد و اعمـالي را   مـي   نـام  Good Willكانت در بحث اخالق از ارادة خير 

او انگيـزه  . ه هاي صواب اجرا شودداند كه با انگيزمي واجد ارزشهاي اخالقي    
  .داندمي بخشد، تكليف مي  ارزش اخالقي ،يي را كه به كنشها

كننـد از اراده    مـي   كساني كه به انگيزه اداي تكليف عمـل         ": گويدمي  كانت  
 كاري را كه از حيث اخالقي درسـت         كنند كوشش مي آنها  . خير برخوردارند 

  13".است به دليل درستي آن انجام دهند
مـي   او   .دانستمي   آنها را اخالقي ن    ،بدون حسن نيت در اجراي اعمال     كانت  

فـق نـشوند زيـرا    ؤ در رسـيدن بـه غايـت م   البته ممكن است افـراد گويد كه  
 اما حسن نيـت در اجـراي        .نتايج اعمال از قبل داوري كرد      در مورد    نميتوان

 .سازدمي هر كنش است كه آن را اخالقي 
عتقد است كه فرد بايد به گونه يي رفتار         او م . كانت فيلسوف مطلق گرا است    

  . تطبيق باشد قبول ودر هر زمان و مكان قابلپيامد هاي آن كند كه 



  
 35/          اخالق/ فصل اول                                  

ر انـسان حـذف كـرد،       مي خشونت را از ض    نميتواندر نظام اخالقي كانت نيز      
 و اين ارادة نيـك      زيرا ممكن است كه خشونت از ارادة نيك سرچشمه بگيرد         

از . دهـد مـي   زيـر پوشـش خـود قـرار          را   است كه كاركردها و كنش انـسان      
 چون ممكـن اسـت كـه        خالق و قانون را از هم تفكيك كرد؛        بايد ا  ديدگاه او 

هـراس از پيگـرد      . را اخالقي دانـست     يي تابع قانون بود، بدون آن كه مسأله      
  از اجراي كاري باز دارد اما فـرد  ممكن افراد را   ميو افكار عمو   پوليس   قانون،
 فردي داراي شايـسته     .ندرا ملزم به اجراي آن اعمال ندا      د  اخالقي خو  از نگاه 

گي اخالقي است كه بدون هراس از قانون با درنظرداشت وجـدان و اخـالق               
  . بداندم به اجراي اعمال قانوني و وظيفه ييخود را ملز

  

  :نيچه
 مردم ذاتـاً نامـساوي زاده       ،به پنداشت بعضي از فالسفه كالسيك چون نيچه       

اسـت كـه در   ) فضيلت برتر( درتايش انسان، قترين گر  و برجسته    شوندمي  
 از ديدگاه او كمال نفس نه از طريق ديـن و            .يابدمي   بازتاب   )مرد ابر(وجود  

 با تسلط بر نفس و اسـتفاده از          يا خوب بودن از لحاظ اخالقي، بل       پارسايي و 
  . گرددمي قواي خالقة فرد حاصل 

  انسان هايي را موجد ارزشها مـي       داند و  وابسته به انسانها مي    نيچه اخالق را  
او هماننـد ارسـتو و      . داند كه ذاتاً و جسماً از لحـاظ خالقيـت برتـر هـستند             

در چنـين حـالتي     . دانـد  افالتون برخي مردم را از لحاظ اخالقـي برتـر مـي           
نـد چـون   توان نمـي انسان هاي ضعيف است كه      انگاره هاي ذهن   تنهااخالق  
امـا نيچـه در جـايي كـه          .انـي كننـد   حكمر) طبقة ثروتمند و حاكم   ( اشراف

شمارد، مي   را براي افراد برتر بر    ...) عزت نفس، قدرت، قساوت   ( صفات ممتاز 
 .نهند ميكشد، چون افراد برتر به خير ارج مي شر را نيز پيش   خير و مسأله

  .داندمي نيچه اخالق را وسيله يي براي در امان داشتن جهان از نابودي 
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  :هربرت سپنسر
 خـوبي و خيـر      ماننـد  يان مفـاهيم  ميسر نيز به تضاد و اختالف       هربرت سپن 
ان ميـ  شگاف   داند و مي  او جامعه را بستر زايش مفهوم اخالقي        . معتقد است 

د چـون   شكـ مـي   تصوير  به  و اخالق عملي را به صورت جدي         مياخالق رس 
گـي    امـا در زنـده     ،گوينـد مـي   ي را   يگپ ها  مي انسانها به صورت رس    بيشتر

  .پردازندمي  به اخالق ييگرعملي به گونه د
 او بـراي    .دانـد مـي   سپنسر اخالق را نتيجه تعامالت در داخل يـك جامعـه            

روشن ساختن اين مفهوم يك جامعة جنگي و يك جامعة صنعتي را مقايسه             
كنـد  مي  يك جامعة جنگي صفات و اخالقي را تمجيد و تحسين           ": كندمي  

كـه در نتيجـة      مي اقـوا  .شـمارند مـي   كه در جامعة ديگر آنرا جرم و جنايت         
جنگ به حمله و رهزني و خيانت عادت كرده اند، ايـن امـور را ماننـد اقـوام           

 و عدم تجاوز خو كرده انـد، صـريحاً          اديگري كه در اثر صلح و صنعت به تقو        
  14 ".شمارندمي زشت و ناپسند ن

  

   :هلوسيوسكلود آدرين 
 آن بتوانـد    كرد كـه بـا    مي   اصلي را جستجو     ،هلوسيوس فيلسوف فرانسه يي   
ه به چنين اصلي دست يافتبه پندار خود، او .  پايه هاي اخالق را معرفي كند 

مهار كرد و نظام اخالقـي مناسـب و          با آن ها را    مي تا آشوب ها و بي نظ      بود
هلوسيوس در راستاي اين اصول اخالقي جديـد     . شايسته را جاگزين آن كرد    

 .ردبمي  نام )Utilitarianismمكتب اصالت نفع (از 
لذت يگانه چيزي است كه انـسانها در جـستجوي          )) اصالت نفع ((در انديشه   

خواهند دوري كنند و ايـن دو      مي  آن استند و رنج پديده يي است كه از آن           
  .د تا دنيا را در مسير نيك دگرگون سازندگردمي باعث تحرك در انسانها 
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از . دانـست  مـي )) نيوتـون عـالم سياسـت     ((هلوسيوس با اين كشف خود را       
وجـود   زيـرا قاعـده هـاي آن از قبـل            ،ديدگاه او علم اخالق آموختني اسـت      

از قبـل مـشخص گرديـده       )) ميمقصود و غايت واقعي آد    (( يعني   ؛داشته اند 
  .گردندمي اما اين قاعده ها توسط دانشمندان و روشنگران كشف  است،

 به سعادت منجر شود، اگر ايـن       ميهرگاه هرگونه اقدا  ": گفتمي  هلوسيوس  
ين  ان كرده است، بنابراياتي باشد كه طبيعت براي ما معييا آن كار مطابق غ   

، چنين كاري خوب است و اما اگر اين يا آن گونه اقدام، مـا را                ميچنين اقدا 
بـد   ميا حـصول بـدان را مـشكل سـازد، چنـين اقـدا             يـ از سعادت دور كند     

  15".است
دانست تا  مي   را ملزم    او براي استقرار اين نظام اخالقي تعدادي از روشنگران        

به كار روشنگري و تنوير مردم بپردازند و بـه ويـژه قدرتمـداران را آمـوزش                 
 كه تنها از طريـق وعـظ و خطابـه           كندمي   را هم نفي ن    مسألهاو اين   . بدهند

 بايد   را به وجود آورد، بل     ))اصالت نفع (( دگرگوني اخالقي مبتني بر      نميتوان
بايـد مكافـات و مجـازات بـراي         ن قـوانين     مبتني بر اي    ؛قوانيني وضع گردند  

، يا او   گردندمي  ثر واقع   ؤن به خوشبختي م    كه براي رسيدن انسا    كنش هايي 
 در  تنهـا روشنگران.  در نظر گرفته شوندرا به سوي بدبختي سوق مي دهند،     

شـهروندان   ((نـد بـه روشـنگري بپردازنـد و          توان مـي پرتو و حمايت قـانون      
  .تربيت كنند)) خوب

 اما او در هر حال نفع را نـسبي          داند؛مي  را بر بشر حاكم     )) نفع((هلوسيوس  
 زيرا نفع تمام افراد جامعه با هم يكسان نيستند و غالباً در تعـارض               ،داندمي  

د كه توانـايي شـناخت      شو تپس بشر بايد طوري تربي    . گيرندمي  با هم قرار    
 تـا در    دو اسـير جهالـت و نـاداني نباشـ          دخود را داشـته باشـ     ))عينفع واق ((

 فيلـسوفان و نخبـه گـان        .دتـشخيص دهـ   )) بيهوده((را از   )) فيدم((حقيقت  
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زنده گي كنند تا با هم در صلح و تفاهم و تساهل  ميانسان را طوري تربيت 
 ديگـر ماننـد   ها  كه منافع انسان ها گونه گون استند، اما انسان           با اين . كنند

سمت دادن منافع به يك      با   تنها و   ندپديده ها در طبيعت، قابل انعطاف است      
  .  را با هم منطبق ساختان آنميتوانسوي معين 

كنـد، چـون آزادي     مـي    غير مستقيم رد     هلوسيوس آزادي فردي را به گونه     
 اما در   ؛شودمي  كنش هاي ناشايسته نيز     مشمول  مفهوم گسترده يي دارد و      

مـدت  گردنـد كـه در دراز       مـي   جامعه آرماني او انـسان هـا طـوري تربيـت            
 اين نوع آزادي به تدريج و همـراه بـا           به تعبير او  . نهند ميرا ارج ن  )) ديآزا((

  16.د رفتخواهز، از بين ميفقيت آؤتعليم و تربيت م
او در ايـن مـورد   . ناسـازگاري دارد   ارزشـها سـر  بيشتراز ديدگاه او آزادي، با    

  .گيردمي قرار )) آزادي((زند كه در تعارض با مي را مثال )) برابري((
  

  :وسمنكارل ه
كارل هوسمن با بررسي ديدگاه هاي فالسفه در مورد اخالق نتيجـه گيـري              

ول گـروه ا  .  اخالق پرداختـه انـد     مسألهكند كه فيلسوفان به دو شيوه به        مي  
نـد و   پردازمـي    اخالقـي كنـشهاي خـود        كساني اند كه به ارزيابي پيامدهاي     
ين و قوانين ، با درنظرداشت موازمميا تصگروه دوم به جاي بررسي پيامدهاي

  .كنندمي دگاه هاي اخالقي خود را بررسي ياز پيش ارزيابي شده، د
پيامـد   .دانـد مي  گرا  غير پيامد  هوسمن گروه اول را پيامد گرا و گروه دوم را         

گراها معتقد اند كه به جاي داوري در مورد درست يـا نادرسـت بـودن يـك                
گاه هـاي جـان     او در ايـن مـورد ديـد       . را درنظـر داشـت     آن    پيامد ديعمل با 

ها بدين باورند   اما غير پيامدگرا  . زندمي  بنتام را مثال     ميل و جر  مياستوارت  
هوسمن بـا توضـيح     . يابي باشد شد معيار ارز  توان نميكه كه نتيجه يك عمل      

مـي   كه از او به نام فيلسوف غير پيامد گرا نـام             - ديدگاه هاي امانويل كانت   
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معتقد بود كه افراد بـشر در نـوعي   كانت . سازدمي  را روشن   مسأله اين   -برد
 دوگانـه در آن جـايي       يهاكنندكه ارزشنما مي  سي اخالقي زنده گي     دموكرا

افـراد كـارآ     ميكند در مورد تمـا    مي  ندارد؛ بناً آنچه در مورد يك فرد صدق         
است و معناي اين امر مطلق آنست كه هر فرد بايد طـوري عمـل كنـد كـه                   

  . درآيدرفتارش به صورت يك قانون جهان شمول
افزايد كه فيلسوفاني    مي ديدگاه خود در اين بحث       ةكارل هوسمن، اما با ارائ    

انه روي در كار ها معتقدند و به اصل درست بودن قـضاوت فـردي               ميهم به   
پردازد، بايد  مي به بررسي يك موضوع يكه فرد مييعني هنگا. اعتماد دارند

انـه  مي(( را  آن ارسـتو  كـه   برخوردي -  بپرهيزد  تفريط در قضاوت    و افراطاز  
  . داندمي را كوتاه ترين راه رسيدن به فضيلت  خواند و آنمي )) طاليي

 به صورت قاطع در توان نميي استند كه ي فرضيه هاتنهاالبته اين ديدگاهها 
طريـق  گوينـد كـه از      مي  منتقدان  . بحث هاي اخالقي يكي از آنها را برگزيد       

ون پيامد ها به ندرت قابل پيشبيني        چ ،ي كرد  داور نميتوانم ها   ميپيامد تص 
استند؛ همچنان پيروي كوركورانه از امر مطلق نيز از واقعيت گرايي بـه دور              

  .كندمي  ويژه يي را از قبل تعيين انه طاليي هم چارچوبمياست و 
كنـد كـه چيـستي رويـداد،        مـي   هوسمن با ادامه اين بحـث نتيجـه گيـري           

 شيوه هـا تـاثير      د ها به يكي از اين     ز در نحوة رويكر   موضوع، زمان و مكان ني    
  . گذار استند
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  دومفصل 
   در ژورناليزمقاخال

  
    

 به   يي ژورناليزم  هاخالق در اصول حرف   
عنــوان يــك عامــل بازدارنــدة مثبــت، 
پاسدار حقوق و ارزش هـاي جامعـه و         
ــاي   ــردم و آزادي ه ــت م ــظ حرم حف

  .قانوني است
  اسماعيل عباسي 

  نگار ايرانيخبر
  
  

  :پس منظر
نـي بـر ايجـاد      ي مب ي صـحبت هـا    16 و   15از آوان پيدايي رسانه ها در قرن        

 بـراي كـاركرد هـاي رسـانه هـا صـورت گرفتـه اسـت و حقـوق                    يچهارچوب
ت مطبوعاتي و آزادي بيان همواره در محراق        ارنگاران، مسؤوليت ها، مقر   خبر

 امـا ايـن صـحبت هـا از           ارتباطات و افكار عامه بوده است؛      توجه كارشناسان 
  .به صورت مكتوب تدوين گرديده اند 1920اوايل دهة 

 Pan American Pressين كنفرانس مطبوعـاتي قـارة امريكـا    نخستدر 
Conference     ين د، نخـست  يـ  در واشـنگتن برگـزار گرد      1926كه در سال

. ديطرح گردم Code of Journalismنگاري قواعد و اصول اخالقيات خبر
در كنفرانس مطبوعاتي ميان كشوري قارة  1950بر و در اكتهااين اصول بعد
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 و گرديـد ييد أمجدداً ت  Inter American Press Associationامريكا 
  .ان كشوري امريكا پذيرفته شدميبه عنوان اصول اعتقادي انجمن مطبوعاتي 

تــشكيل )) للــي شــرف بــراي خبرنگــارانن الميدادگــاه بــ(( 1930در ســال 
يـك  مـديريت ايـن دادگـاه كـه         . قـرار داشـت   )) الهـه (( در   شد كه مقـر آن    

 و  FIJراسـيون بـين المللـي خبرنگـاران          توسـط فد   ،نهاد غيـر دولتـي بـود      
ــبن ــورت  ي ــاران ص ــي خبرنگ ــين الملل ــي اد ب ــار  م ــان ك ــر جري ــت و ب گرف

امـا ايـن دادگـاه نتوانــست نظـر بـه شــرايط      . كــردمـي  خبرنگـاري نظـارت   
 داشــته ي پيــشرفت چنــدانيزمــان در عرصــه بــين المللــ ر آنشــوار گــذد

ون بـين   يمـا فدراسـ   ا. زمـان بـه فراموشـي سـپرده شـد          بـه مـرور       كـه  باشد
 از آغــاز جنــگ جهــاني در پــيش 1939 در ســال FIJالمللــي خبرنگــاران 

 چنـد سـال بعـد تـر         . كـرد   تـصويب  را))  يـي  هقانون شـرف حرفـ    ((نشستي  
ــي   ــين الملل ــة ب ــاياتحادي ــاتي نهاده ــولIUPA مطبوع ــام  ي اص ــه ن  را ب

 .به تصويب رساند)) خبرنگاري كه شايستة اين نام باشد((
ــاچين   ــسيون هـ ــه  Hutchins Commissionكميـ ــشكل از كـ متـ

ــل     ــان محافـ ــده گـ ــشگاه و نماينـ ــتادان دانـ ــفه، اسـ ــدانان، فالسـ حقوقـ
ــا   ــنفكري امريك ــود، روش ــال ب ــات  1947در س ــراي مطبوع ــوداتي را ب  قي

ايـن كميـسيون كـه      پيشنهاد كرد؛ گرچـه مطبوعـات آن زمـان شـديداَ بـه              
ــاني دوم مــسؤول بررســي ــد از جنــگ جه ــا بع ــات در امريك   آزادي مطبوع

مطبوعـات بـدون    كـه   خواسـت    ايـن كميـسيون مـي      اما   ؛عتراض كرد بود، ا 
د تــا نـ قيـد و شـرط از آزادي برخــوردار نباشـد و بايــد مقرراتـي تــدوين ياب    

ــد    ــار كنن ــالي ك ــافع ع ــت من ــات در جه ــن ك .مطبوع ــاي ــدسيونمي ن ي ب
 و مطالـب منتـشره را از نظـر اخالقـي            هكـرد  ي را تهيـه   يمنظور گزارش هـا   

 ســال هــاي ســال گزارشــهاي. كــرد مــيو واكــنش گيرنــده گــان بررســي 
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در  مـي سـند مه  امـروز هـم      يسيون هاچين مـورد توجـه قـرار داشـت و          كم
  17 .رود گاني امريكا به حساب ميه تاريخ رسانه هاي هم

 Bordeaux در بـوردو     1954در سـال    نگـاران   فدراسيون بين المللـي خبر    
  . ده وظايف خبرنگاران به تصويب رساناعالميه يي را در ارتباط ب

 كميسيون فرعي آزادي دسـت      1952- 1950در سال هاي     در سازمان ملل  
 The Sub-Commission on Freedom ofاندر كاران اطالع رساني 

Information Personnel    يينيـز طـرح هـا Draft International 
Code of Ethics for Information personnel  را در اين مورد ارائه

اين پيش نويس را بدون تغيير به رسانه         ميومجمع عم  1954در سال    .كرد
داننـد،  مـي    تا هر طوري كه خـود مناسـب          فرستادها و انجمن هاي صنفي      

  .اقدام كنند
 نـوامبر   6در   از كـشور هـاي عـضو جامعـه اروپـا           نگـاران  خبر ةشش اتحاديـ  

نگـاران بـه   قوق خبره يي را در ارتباط به وظايف و ح      مي اعال شندر مون 1971
  .تصويب رساندند

 از سوي يونسكو كارشناساني به منظور تدوين اصـول اخـالق   1977ر سال  د
آنهـا در ايـن بيانيـه بـر         . بيانيه يي را تهيه كردند     ))اوتاوا((ارتباطي در شهر    

يونـسكو در   . كيد كردند أن اطالعاتي ت  ياخالق خبرنگاري در چارچوب نظم نو     
يـه در ضـمن   ايـن بيان . را به تـصويب رسـانيد     )) بيانيه يونسكو  ((1978سال  

 ه را نظامنامـة   ي اين بيان  توان نميگرچه  . دي گرد يجزيي از سياست بين الملل    
 اما راهي را بـراي شـناخت بيـشتر اصـول            ؛ين المللي اصول اخالقي دانست    ب

  . اخالقي گشود
 The Latin )فـالپ (نگـاران كـشورهاي امريكـاي التـين     فدراسـيون خبر 

American Federation of Journalists: FLAP كـه داراي   ايـن  با
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 1979Declaration ه اصـول مياعال(( اما ،نگاري نيستالقي خبرقواعد اخ
of Principles  ((سازمان رسيده است12تصويب  د كه بهرا تهيه كر .  

 International Organization ofسـازمان بـين المللـي خبرنگـاران    
Journalism         ائـه   ار اصـول اخالقـي   كـردن    طرح اوليه يي را براي مراعـات

  .كرده است
 Arab League عـرب  ة تحت نظارت جامعـ 1977 عرب در اگست ةجامع

براي خبرنگاران عرب تهيه كرده      ه يي باط به اخالقيات حرف   در ارت را  قواعدي  
  .است
آســـيا كـــه توســـط مجمـــع جهـــاني  مي كنفـــرانس اســـال نخـــستيندر

 شـــد، برگـــزاردر شـــهر كراچـــي پاكـــستان 1978مـــسلمانان در ســـال 
وســط غــرب  انحــصار رســانه هــاي جمعــي را تمــسألهه هــا كاركنــان رســان

 .ندشـد يـن راسـتا      ا در نظامنامـه هـا و قواعـدي         منـد ه  طرح كردند و عالقـ    
ــپتامبر  ــرانس س ــا1981در كنف ــهر جاگارت ــه  ي در ش ــه دنبال ــدونيزيا ك  ان

ــرانس ــر كنف ــود و در آن  نخــستينيــي ب ــسلمان خبر250 ب  50از  نگــار م
ي دادي را مبنــارننــده گــان قــركـشور جهــان شــركت داشــتند، اشــتراك ك 

بـه تـصويب     مينگـاران در كـشور هـاي اسـال        بر رفتار و كـاركرد هـاي خبر       
ــان ــال .دندرس ــرانس 1375 در س ــران كنف ــشي نخــست(( در اي ــم اندي ين ه

 شــد و در آن بحــث همــه برگــزار)) نگــار مــسلماناخــالق مطبوعــاتي خبر
  .جانبه روي اخالق حرفه يي ژورناليستي صورت گرفت

ي اخالق  راي اصول و نظامنامه ها    ان د  كشور جها  60از  بيشتر   1992سال  تا  
اي خبـري و ژورناليـستي داراي       ـاد هـ  ـ نهـ  بيـشتر  امـروز    . شـدند  حرفه يـي  

  .نظامنامه هاي اخالقي استند
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  : در مورد اخالق در ژورناليزمديدگاه هاي انديشه ورزان
   :)افريقا (يدگاوين ر

  در افريقـاي جنـوبي،  SABC مـدير راديـو   Gavin Reddyي دگـاوين ر 
ر را رد   او اين نظـ    .داندمي  را براي خبرنگاران مهم     )) وجدان اخالقي ((ايجاد  

 را ))رفتار اخالقي نقض ناپذير   (( ندتوان مي ))ررات حرفه يي  مق((كند كه   مي  
وجـدان  (( تـا     اسـت   بـه زمـان نيـاز      ياورند؛در كارگزاران رسانه ها به وجود ب      

ه باعث به وجود آمدن  ك يينه ها مييكي از ز   .ايجاد گردد )) اخالقي رسانه يي  
فرهنـگ رسـانه يـي      (( موجوديـت    گـردد مـي     در ژورناليزم  يياخالق حرفه   
 را  اصول  اين او .نسبت به كار شان است    ) )تعهد خبرنگاران ((و  )) دموكراتيك

  :شماردمي بر  براي خبرنگاران و رسانه ها
نگاران دارد، همه خبر   عينيت پاياني ن    هر چند بحث دربارة    :اصل راستگويي " 

  .م عدالت، دقت و اعتدال را درك و رعايت كننديبايد مفاه
ــه آزادي مطبوعــات  :اصــل اســتقالل  كــارگزاران رســانه هــا بايــد نــسبت ب

بايـست بـه دور از       مـي آنهـا   . تعهدي خدشـه ناپـذير از خـود نـشان دهنـد           
معاشــرت هــا و فعاليــت هــايي باشــند كــه موجــب چــشم پوشــي از آزادي 

  .دشان ميشو
. عتال و حفظ حقوق بشر كوشـش كننـد        نگاران بايد در راه ا     خبر :اصل عدالت 

 بايد قاعدتاً سخنگوي مظلومان جامعه باشند و در عين حال، زورمنـدان        آنان
  .را مسؤول بدانند

نگـاران بايـد از زيـان رسـاندن عمـدي بـه ديگـران                خبر :اصل انـسان بـودن    
مـي  ري خبر احتماالً آسـيب       كه در جريان گرد آو     يخودداري كنند و با آنان    

ن كه آنان را    ينگار بايد به مردم احترام بگذارد نه ا       خبر. ند، همدردي كنند  بي
  18".وسيله رسيدن به اهداف حرفه يي خود بداند
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  :)ايران (فريبرز بيات
 بـه ويـژه     -اني مـسايل اخالقيـي را كـه خبرنگـاران          اير نگارفريبرز بيات خبر  

 ديگـر د و   مشخص مي كنـ     در چند نكته   ند، بدان مواجه ا   -نگاران ايراني خبر
ــددشــواريهاي ناشــي از همــين  اخالقــي رادشــواريهاي  او.  عمــده مــي دان

خبرنگار مي دانـد و مـي       دشواري براي   بالتكليفي و بي هنجاري را نخستين       
 ه كـه اتفـاق مـي      نگار بالتكليف است كه آِيا حوادث را همانگون       گويد كه خبر  

ـ د و يا  افتند، بازتاب ده   چـرا كـه در   . دسور و خـود سانـسوري بپـرداز    به سان
برخي رسانه ها آزادي خبرنگار قابل احترام است اما در بعضي از رسانه ها به              

خود سانسوري مهمترين عامل بازدارندة تعهد خبرنگار بـه         . انجامد تنبيه مي 
از . او سلطه منبع را دومـين عامـل معرفـي مـي كنـد            .اصول حرفه يي است   

 عقايـد خـود را بـر خبرنگـار          ،ري غالباً با نمـايش قـدرت      ديدگاه او منابع خب   
  .مخفيانه اجازة برخورد نقادانه را به او نمي دهندگونة كنند و به  تحميل مي

 موجــب هــراس خبرنگــار از   ،عــدم امنيــت شــغلي و محافظــه كــاري    
 را مــي بــه همــين دليــل خبرنگــار كمتــر خطــر  . موقعيــت كــاريش اســت

 را  دشـواري او چهـارمين    . پـردازد   هـا مـي    و به نقد اوضـاع و رويـداد       پذيرد  
ــي      ــردم م ــب و دوري از م ــناخت مخاط ــار در ش ــايي خبرنگ ــدم توان در ع

خبرنگاران كمتـر بـه دانـش هـاي روان شـناختي و جامعـه شـناختي                 . داند
، بنـاً   رتباطـات و تبليغـات آشـنايي ندارنـد        مجهز استند و بـا نظريـه هـاي ا         

. هــاي آنــان شناســايي كننــدقــادر نيــستند مخاطبــان را بــا عاليــق و نيــاز 
در ايــن حالــت اطالعــاتي را كــه خبرنگــار تهيــه مــي كنــد بــيش از آنكــه  

 كننـدة نيـاز هـا و        اشـد، ارضـا    ب مخاطبـان بازتاب رويداد ها و گرايش هـاي        
كنجكاوي شخص خود او است كـه باعـث مـي شـود شـگاف بـين مـردم و                    

  .دق تر شورسانه ها عمي
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دانـاي  (( را در توهم آنان مبني بر        نگاران حقوقي خبر  دشوارياو بخش ديگر    
نگار با توهم برتـري  در چنين حالتي خبر   ": او مي گويد  . مي داند )) كل بودن 

اخالقي، خود را مسؤول هدايت و آموزش مردم به صورت يكطرفه مي بيند و 
كمتر حاضر است به نياز ها، مـسايل، مـشكالت و ديـدگاه هـاي مخاطبـان                 

توده يي عوام و ضعيف تلقي ميـشوند كـه          مردم در اين حالت     . اهميت بدهد 
قــادر نيــستند مــصالح خــويش را بــه درســتي تــشخيص دهنــد و نيازمنــد 

  19 ".سرپرستاني دانا و هوشيار ميباشند
افزايد كه خبرنگاران و صاحبان رسانه ها غالباً خود را برتر و بـاالتر از                او مي 

 را كه خـود     آن چه  دهند و مي خواهند كه     مخاطبين و گيرنده گان قرار مي     
  .انديشند به مردم انتقال بدهند ترجيح مي دهند و مي

 فريبرز بيات نفع فردي در مقابل نفع جمعـي را نيـز در ايـن ميـان بـر مـي                    
او واضح ميسازد كه مسؤوليت اجتماعي خبرنگار ايجاب مي كند كه           . رداشم

گرچـه  . منافع جمعي را برتر و مقدم بر منافع شخصي و گروهي خود بدانـد             
د كه توان نمي مسأله براي خبرنگار مشكل آفرين است، چون او به آساني        اين

  .در اين مورد تصميم بگيرد
  

   :)انگلستان(ديويد رندال 
گويد كه خبرنگاران خوب در سراسر دنيا        نگار انگليسي مي  ديويد رندال خبر  

  :با اين نكته ها موافق و هماهنگ اند كه خبرنگار بايد
دهند، گرد آوري   مي  را آزار    ميند و فكر عمو   اطالعاتي كه شايع شده ا     -

  و چاپ كند،
  ، خودداري و مقاومت مسؤوالن نداشته باشدازهراسي  -
 مردم را آگاه سازد،  -
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مردم و مسؤوالن خدمات     نماينده گان     و كنشها و واكنشهاي مسؤوالن    -
 زير نظر بگيرد،را،  ميعمو

تريان و   صـاحبان آنهـا بـا كـارورزان و مـش            هـا و برخـورد     كاركرد نهاد  -
 كيفيت توليد و خدمات را زير نظر بگيرد،

رابطه درد و دردمندان را بيابد و براي آناني كه امكان رساندن صـداي                -
 خود را ندارند، امكان رساندن پيام را فراهم آورد، 

ها و   فـضليت   موج و لكه بگذارد تا در آن        آيينه يي بدون   ،در برابر جامعه   -
 شرارتها مشاهده و شناسايي گردند،

مخاطبان را در پيروزي نهايي حق و عدالت اميدوار كند؛ بكوشد تا اين              -
اين اميد ) و با كمك قانون (نشان دهد كه با پيگيري د تحقق يابد و ميا

 شود،مي برآورده 
 هـا عمـل     ه آسان سازي تبادل نظر ها و ديـدگاه        به عنوان عاملي در را     -

 هـاي تـازه و      گاههيا كردن زمينه يي براي ابـراز ديـد        كند؛ به ويژه با م    
و بكـر   بان انديـشه هـاي تـازه        شتيبان تـا از صـاح     پ بدون   انديشه هاي 
 20. حمايت كند
و صداي زيـاد را در مـورد اخـالق قبـول نـدارد، چـون از                  با اين همه او سر    

 در  ديدگاه او عده يي كه در جريان كار عملي هم نيستند، حرفهاي بيمـورد             
 در جريان كـار خبرنگـاري قـرار          را كه عمالً   نويسند و خبرنگار   اين مورد مي  

  .دهند دارد در تنگنا قرار مي
نگـاران بـه انـدازة درآمـد، رقابـت          عايـت اخالقيـات را از سـوي خبر        رندال ر 

بــه ويــژه رقابــت را در او . دانــد مربــوط مــي و فرهنــگ مــسلط بــر رســانه
ــدمــي خدشــه دار ســاختن اخالقيــات عامــل مهــم   امــروز رقابــت و و . دان

ســازد كــه بــه خــاطر كــسب مــي  يــي ســردبير را وادار فــشار بــازار رســانه
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ن فـشار باعـث     مـي ه.  فـشار قـرار دهـد       زيـر  سود بيشتر خبرنگاران خـود را     
ــان ســست شــود  گــردد كــه بنيــانمــي  از ســوي ديگــر . هــاي اخــالق آن

دارد مـي   ي وا يدسـت انـدركاران را بـه كـار هـا           ميرقابت، خبرنگاران و تمـا    
مــي ونــه كــنش هــا دســت نكــه در موقعيــت هــاي غيــر رقــابتي بــه آن گ

  . پروانندمي زنند و حتا فكر آن را در سر ن
افزايدكــه اگــر اخــالق امــري روحــي و روانــي هــم پنداشــته شــود،   مــياو 

روح خبرنگــار انباشــته از آن اخالقــي اســت كــه در محــيط كــارش ارزش  
خبرنگــار موجــود . م قابــل پــذيرش اســتدارد و يــا هــم در فرهنــگ عمــو

 مي انديــشه هــا و افكــارش بــه اخــالق عمــول، بــمجــرد و انتزاعــي نيــست
  .جامعه پيوند دارد

ديويد رندال راهكار هاي اصلي را براي رعايـت اخـالق از سـوي خبرنگـاران                
  :شمارد مي چنين بر

  باشد،قرار داشته  خوددر خدمت مخاطب و گيرندة رسانه بايد نگار،خبر -
  ، حقيقت تهيه گرددشناخت  به منظورهر خبر يا گزارش بايد -
 دبيـران  د اجازه بدهند كه مسؤولين آگهي ها و تبليغاتنگاران نباي خبر -

  ،ثير بگيرندأو سردبيران را مستقيم و غير مستقيم زير ت
  قبل از نشر نبايد به بيرون از روزنامه راه يابد، مطالب -
  ،گار در قسمت نقل قول ها محتاط باشدخبرن -
خـود اسـتفاده    از موقعيـت      امتياز هديد و دريافت   براي ت  خبرنگار نبايد  -

  ،كندسوء 
  ، مردم فريب داده نشوند،افت اطالعاتبراي دري -
  ،خبرنگار نبايد به جعل اطالعات بپردازد -
  ، نبايد منبع اطالعات افشا گرددهرگز -
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  21 .بايد هر اشتباه خود را تصحيح كندنگار خبر -
 كيد مي أرندال در مورد ضرورت بازنگري در روش هاي استفاده از زبان نيز ت            

 در سـطح اجتمـاع      خبرنگـار داند كه بازتـابگر اخـالق        نرا عاملي مي  ورزد و آ  
يي كـه افـراد را بـه        از واژه هـاِ   كـه   كند   او براي خبرنگاران توصيه مي    . است

او ايـن موضـوع را در       . كند، بپرهيزند  حيث شهروندان درجه دوم معرفي مي     
  : كند سه زمينه كلي طرح مي

 جز ايـن كـه      ، اشاره شود  نس و معلوليت كس در خبر      نژاد، ج  نبايد به   -
 در محتواي خبر بـه صـورت مـستقيم ارتبـاط داشـته             اين ويژه گي ها   

  .باشد
 به  .دسته ها يكسان باشد    همه گروه ها و   براي  بايد  نگار   خبر شيوه ارائه  -

 جـز   استمدار يا ظاهر او را توصيف كرد،      سي لباس يك     مثال نبايد  گونة
ذار حوي در خبر اثر گ    به ن ظاهر آن سياستمدار    در حاالتي كه لباس يا      

ي را   ديگـر  ارزشنماي خبرنگار بايد اين باشد كه آيا فرد سياسـي         . باشد
دهد  مي خواهد بازتاب  كه از گروه مخالف هم باشد به چنين شيوه يي           

  .و يا خير
بـه  {22.اسـت  مين و پرهيز كردن از تعبير امر حت       روشن و واضح نوشت    -

  }ويژه در خبر
م رعايت اصل هاي صداقت، اطـالع دهـي         و باالخره رندال براي تهيه خبر ه      

سير ان خبر و نظر و تف     ميمتوازن و صحيح، مبالغه نكردن و تمايز قايل شدن          
قرار داد نا نوشته     اخالق خبري    ،به باور او  . داند را محك وجدان خبرنگار مي    
 در يك جامعة  تنها  گار و مخاطب وجود دارد و       يي است كه همواره بين خبرن     

  .تآزاد قابل رعايت اس
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  : و مكتوبن شدهياهي به اصول تدونگ
خورد و دريافـت     پيدايي ارزشها با انگيزه هايي متفاوتي در جوامع پيوند مي         

از . وردآمـي   ها و رهيافت هايي گونه گوني را در قبال اخالق در آن بوجـود               
سويي ديگر برداشتهاي متفاوتي از نقش و رسالت خبرنگار الگو هاي اخالقي            

در تمام اصولنامه هاي مدون جاي پاي اين انگيزه ها را           . ايدز متعددي را مي  
ه كننده با درنظر داشت اولويت ها در يـك          يميتوان دريافت كه نهاد هاي ته     

 در اينجـا بـه اختـصار در مـورد           .بدان مبادرت ورزيده اند   ويژه  شرايط زماني   
گـردد كـه ايـن      مـي   شود و واضح    مي  بعضي مقررات و اصول معلومات داده       

  .موارد با هم مشابه اندبيشتر  در لاصو
  

  :ي اخالق حرفه يي در ژورناليزماصول بين الملل
International Principles of Professional Ethics in Journalism 

بعد از چند نشست مـشورتي      در ژوناليزم   اصول بين المللي اخالق حرفه يي       
ن اتحاديـه هـاي     ك نماينده گا   به اشترا  ، در پاريس  1983 نوامبر سال    20در

.  نگاران در سطح بين المللي و منطقه يي در سراسر جهان تهيه گرديـد              خبر
 و در سـال هـاي        آغـاز كـرد    1930يجي خود را از سـال       اين اصول سير تدر   

 هم تالش هاي مجدد براي تكميل آن صورت گرفت و سازمان هـاي              1950
ـ       مختلف خبري از سراس    ـ  ر جهان پيشنهاد هايي در مورد ارائ  ةبيانيـ . ده كردن
 به تصويب رسـيد در حقيقـت پايـه يـي بـراي      1978يونسكو را كه در سال     

  .تدوين آن ميتوان دانست
يكـي از  .  سـازمان هـاي خبـري اسـت     پذيرش بيـشتر  اين اصول امروز مورد     

 دموكراتيـك بـودن آن اسـت كـه روي تفكرهـاي             ،شاخص هاي اين اصـول    
 را  خبرنگـار ي ورزد و    كيد م أبنيادي عدالت اجتماعي و مسؤوليت اجتماعي ت      

ممكن اسـت جريـان   . فرد متعهد و مسؤول در مقابل مردم و جامعه مي داند     
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هاي هم با اين اصول موافق نباشند چون نميتوان همه دولت هاي جهـان را               
نـد بـا مفـاهيم      توان نمـي دموكراتيك دانست و گروه هاي مستبد و ديكتاتور         

از سـوي ديگـر     . سازگار باشـند   همچون مسؤوليت اجتماعي و منافع عمومي     
 مـاده هـاي ايـن       همـه به   الزامي نيست كه همه خبرنگاران در سراسر جهان       

 اما در يك نگرش كلي تمايل و گرايش اكثر خبرنگـاران            ؛اصول موافق باشند  
  . در جهان در سيماي اين اصول نامه بازتاب مي يابد

لت ها نيست و ييد نقش كليدي و نظارت دوأماده هاي اين اصول به مفهوم ت
)) اجازه قبل از نشر براي خبرنگـاران      ((و  )) سانسور دولتي ((شديداً مخالف با    

  .است
  :نهاد هاي زيرين در تدوين اين اصول نقش بنيادين داشته اند

 IOJ نگاران سازمان بين المللي خبر -
   IFJ نگارانفدراسيون بين المللي خبر -
   UCIP اتحاديه كاتوليك بين المللي مطبوعات -
  FELAPنگاران امريكاي التينراسيون خبرفد -
   FELATRAPفدراسيون كارگران مطبوعات امريكاي التين -
   FAJ نگاران عربفدراسيون خبر -
   UAI نگاران افريقافدراسيون خبر -
  CAJ 23 نگاران آسياكنفدراسيون خبر -

 حق مردم به دستيابي به اطالعات درست .1
ي و دقيـق اطالعـات      مردم در سراسر جهان حق دارند كه به يك تصوير عين          

 ،خبرنگاران. دست بيابند و از طريق رسانه ها آرا و افكار خود را پخش كنند             
ند به اطالعـات درسـت      توان ميافراد مسؤولي استند كه مردم از طريق آنان         

  .دست بيابند
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 خبرنگار بايد خود را وقف حقيقت كند .2
قابـل  خبرنگار بايستي بـا صـداقت بـه عينيـت خبـر نگريـسته، حقـايق را م                 

هيچگونه تحريفـي در    . چشمان مردم قرار دهد و وجدان خود را معيار بداند         
چگونه گي رويداد صورت نگيرد تا مردم بتوانند تصوير عيني جهان مـاحول             

ر ارائـه   خالقيـت خبرنگـار د    . خود را از طريق رسانه ها و خبرنگاران بنگرنـد         
 حقيقت  بازتاببايد متوجه بود كه هدف اصلي        حقيقت بي تاثير نيست؛ ولي    

  .و گزارش عيني آن است
 مسؤوليت اجتماعي خبرنگار .3

مـسؤوليت اجتمـاعي خبرنگـار او را وا         . گار در برابر مردم پاسخگو است     خبرن
مي دارد كه در انتقال اطالعات در مقابل مردم پاسخگو باشد و با توجـه بـه                 

ليـل  منافع در حال تضاد كه در يك جامعه وجود دارند، رويداد هـا را بـا تح                
از همين جاست كه گفته مي شـود        . داز وضعيت به مردم انتقال بده     درست  

 .، بل يك حق اجتماعي استكه خبر كاالي بازرگاني نيست
 شرافت حرفه يي خبرنگار  .4

 هـاي    بـه بـاور    شرافت حرفه يي خبرنگار به خبرنگـار اجـازه مـي دهـد كـه              
 خــود ارزش بنهــد و در تــصميم گيــري هــاي رســانه يــي كــه در آن كــار 

ــه را  . مــي كنــد، شــركت داشــته باشــد  ــابع محرمان حــق عــدم افــشاي من
 تشرافت حرفه يـي بـه خبرنگـار اجـازه نمـي دهـد كـه رشـو                 . داشته باشد 

ــومي    ــافع عم ــتن من ــا گذاش ــر پ ــا زي ــرد و ب ــافع   بگي ــت من ــي درياف در پ
شخــصي باشــد و بــه صــورت مــستقيم و غيــر مــستقيم بــه دارايــي هــاي  

  .معنوي ضربه بزند
به خبرنگار اجازه نمي دهد كه دست به سرقت ادبي بزند و      شرافت حرفه يي    

 .بدون ذكر سرچشمه ها از منابع استفاده كند
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 مشاركت و دخالت مردم .5
بـا ارائـه    . خبرنگار بايد به حق مردم در مشاركت در رسانه ها اهميت بدهـد            

ون ـديدگاه هاي آنان، نشر گفتگوها، گزارش در مورد جنبـه هـاي گونـه گـ               
خبرنگار . دم ارج بگذار  دهند به مرد   و آن چه بدان اهميت مي     زنده گي آنان    

هـر  . حق پاسخ و تصحيح را در فعاليت هاي رسانه يي خـود در نظـر بگيـرد                
ا د تا مردم حضور خود ر     نهاشتباهي را اصالح كند و به نامه هاي وارده ارج ب          

 خوشبختانه رسانه هاي نو دوسويه امـروزي ايـن   در رسانه ها لمس كنند كه  
  .دن را تا اندازة زيادي به تحقق مي رسانامر

 و حيثيت انساني) حريم خصوصي( احترام به اسرار محرمانه . 6
خواهـد    زنده گي شخصي خـود قـرار دارد و فطرتـاً نمـي             هر انسان در هالة   

خبرنگار حق ورود به اين ساحه را ندارد و . كسي ديگري را در آن داخل كند
نگار بايد حرمـت انـساني را بـا درنظـر           خبر. بايد اسرار محرمانه را حفظ كند     

از افتـرا،  . داشت ماده هاي حقوق بين المللـي و قـوانين ملـي مراعـات كنـد             
 .تهمت، لكه دار ساختن حيثيت و آبروي ديگران بپرهيزد

 احترام به منافع عمومي  .7
منـافع عامـه و     جامعه را در نظرداشـته و بـه           عمومي خبرنگار مصلحت هاي  
اخالق، عرف و قوانين جـاري در كـشور را در           . شدنديحيثيت ملي جامعه بي   

 .  منافع عامه را بر منافع فردي ترجيح بدهد ونظر داشته باشد
 احترام به ارزشهاي عام و گوناگوني فرهنگ ها .8

خبرنگار به فرهنگ هاي گونه گون ارزش قايل شود و ارزش هاي جامعـه را               
ا مـي انجامـد، جـداً        كه به تشنج بين گروه هـ       ياز نشر مطالب  . بگيرد نظر در

. صلح، دموكراسي، حقوق بشر، حقوق زنان را احترام بگـذارد         . خودداري كند 
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خبرنگار با لوايح، اعالميه ها، مقررات بين المللي و اسناد حقوقي كشوري كه      
  .در آن فعاليت مي كند، آشنايي داشته باشد

ـ  اعتماد و اعتبار عامه را بين مردم در داخل كشور خود           د و در   ه وجـود آور   ب
 .داي اعتماد در سطح بين الملل بكوشايجاد فض

 محو جنگ و ديگر مصايب بزرگي كه در برابر انسان قرار دارد .9
خبرنگـار  .  زشت و مذموم در فرهنگ ملـت هاسـت         ةجنگ در هر حال پديد    

انجامـد،   بايد از انتشار مطالبي كه به جنـگ هـاي عظـيم و خـونريزي مـي                
صلح و ايجاد تفـاهم و همپـذيري بـين          بپرهيزد و تالش ورزد كه در ساخت        

  .افراد، ملت ها و حكومت ها نقش فعال داشته باشد
  برپايي نظم اطالعاتي و ارتباطي نوين جهاني .10

انسان ها بدون تبعيض در هـر گوشـه يـي از جهـان كـه زنـده گـي دارنـد،                      
سيـــستم هـــاي . بايـــد از سيـــستم هـــاي اطالعـــاتي برخـــوردار گردنـــد

فاده از فــن آوري هــاي كمپيــوتر و انترنــت اطالعــاتي جديــد مــستلزم اســت
جامعـة بـين    . است كه به وضـعيت اقتـصادي جوامـع پيونـد مـستقيم دارد             

در ايـن راسـتا بايـد تـالش ورزنـد تـا تقـسيم و                 يالملل و نهاد هاي مردمـ     
  .پوشش متوازن اطالعات به ميان آيد

  

  :شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد
ي سازمان ملل متحد پيش نـويس قواعـد اخـالق           شوراي اقتصادي و اجتماع   
.  تصويب كـرده اسـت     پسين سالهاي    ژورناليزم در  حرفه يي بين المللي را در     

در مقدمه اين پيش نويس معتبر جهـاني آمـده اسـت كـه رعايـت مـوازين                  
ايـن پـيش نـويس      . ني براي آزادي اطالعات و مطبوعات است      مياخالقي تض 

ويد و تصويب اصولنامه اخالق حرفه يي       منبع خوب و قابل اعتباري براي تس      
  :گرددمي متن چنين آغاز .  كشورهاستديگربراي 
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  :مقدمه
آزادي اطالعات و مطبوعات از حقوق اساسي انـسان اسـت و معيـاري بـراي                

 مية جهاني حقوق بشر     ميهمه آزاديهاي مندرج در منشور ملل متحد و اعال        
  .باشد و براي ترويج و حفظ صلح ضروري است

 بـه    رسانه هاي همه گاني    گردد كه كاركنان  مي  ن  ميتض ميزادي هنگا اين آ 
 ند كه بيشترين حس مسؤوليت را داشـته        كن  و داوطلبانه كوشش   طور پيگير 

ويي و جـست و جـوي        به تعهدات اخالقي ناشي از لزوم راستگ       قاًميباشند، ع 
  .  خود و در توجيه و تفسير حقايق پابند باشندحقيقت در گزارش هاي

 جهت اين قواعد اخالق حرفه يي بين المللي به عنوان معيار رفتـار             نميبه ه 
 جمع آوري، ارسال، پخش و تفسير اخبـار و          ه افراد كه در   حرفه يي براي هم   

سط واژه ها، مطالب شفاهي و      توسهم دارند،   اطالعات و تشريح وقايع معاصر      
  .گرددمي  بيان اعالم شيوه هاي ديگر

 اطمينـان از   بايـدجهت حـصول  همـه گـاني   رسانه هـاي    گزارانركا:ماده يك 
در تـوان   كـه    هـر كـاري      ،، واقعاً صحيح، باشد   به دست آمده  كه اطالعات     اين

 اطالعـات را بـا      ارقام و فاكـت هـاي      بايستي همه    انآن. آنهاست انجام بدهند  
 عمداً مخفي نگاه    حريفهيچ حقيقتي عمداً ت   .  توان خود بازبيني نمايند    همة

  .نشودداشته 
 پـي .  عمومي اسـت   فعت من اصل به    قوي باوري مستلزم   ي فتار حرفه ر :ماده دو 

 منافع خصوصي مغـاير رفـاه       ارجحيت گذاشتن به  ي امتيازات شخصي و     يجو
  .ي استي ، ناقض رفتار حرفهعامه، به هر دليلي

 نيـز سـرقت ادبـي       اسـاس، و    ، اهانت، بدنام كردن عمدي و اتهامات بـي        افترا
  .ي هستندي تخلفات جدي حرفه
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هرگونـه  . تنگـاري صـحيح اسـ       يت نسبت به عمـوم، اسـاس روزنامـه        ن  حسن
 و نادرست باشد بايستي فـوراً و بالفاصـله تكـذيب          راطالعات منتشره كه مض   

يد نشده بايستي مشخص گردد و رفتاري مناسب با         يأ اخبار ت  شايعات و . شود
  .همين حالت با آنها شود

مطـابق بـا كرامـت و        كـه    كاركرد ها و تكليف هـا     فقط آن دسته از      :ماده سه 
 همه هاي  رسانهكارگزاران ه دوشست ب باي،نگاري باشد حيثيت حرفه روزنامه 

رساني   اطالعنهاد هاي بازرگانيهاي اقتصادي و   كه در فعاليت   كساني    و گاني
  .شود پذيرفته انشركت دارند، گذاشته شده و از آن

  بايـست  ،كننـد    را بـه عمـوم عرضـه مـي         فسير هايي كساني كه اطالعات يا ت    
ايـن  كـه    مگـر    ؛عهده بگيرنـد    اند بر   ليت كامل براي آنچه منتشر كرده     ومسئو

ـ  وگونه مسئو    .طـور آشـكار در همـان زمـان انتـشار رد شـده باشـد               ه  ليتها ب
ربوط بـه   ـمـ سير هـاي    رم شمرده شود و اطالعات و تفـ       سابقه افراد بايد محت   

ـ گذشتهاي خصوصي كه احتمال دارد به ه گيه  زند  نبايـد  ، لطمـه بزنـد  ان آن
منتشر شود مگر به نفع عامـه باشـد و ايـن امـر را بايـد از كنجكـاوي عامـه             

چه اتهاماتي بر عليه سابقه يا ماهيت اخالقي افراد مطرح           چنان. تفكيك كرد 
  .بايد داده شودآنان شود، فرصتي براي پاسخگويي 

محرمانه بودن . شرط احتياط و دقت بايستي در مورد همة منابع رعايت شود
 اين امتيـاز    طور محرمانه ابراز شده است بايستي رعايت شود و          لبي كه به  مطا

  . باشد حدود قانون و درهمواره بايد مستند
دهند   مي گزارشخارجي را   هاي  ط به كشور  كساني كه وقايع مربو    :ماده چهار 

 كه دانـش الزمـه را دربـاره آن كـشور بـه              ، نيازمند استند  كنند  يا تفسير مي  
د، پذير باشـ  منصفانه امكان و تفسير به صورت دقيق و   دهي  نحوي كه گزارش  

  .به دست آورند
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ت تضمين رعايت  ليوقواعد حاضر متكي به اين اصل است كه مسئو         :ماده پنج 
انـدر كـار حرفـة        اسـت كـه دسـت      عهـده كـساني      هي ب ي واقعي اخالق حرفه  

هيچ يك از مفاد اين قواعد بـه نحـوي تفـسير            . نگاري هستند، نه دولت     خبر
هد شد كه باعث توجيه دخالت دولت به هر نحوي براي رعايت تعهدات             نخوا

  24.اخالقي مندرج در آن شود
  

  Lable France : البل فرانسمجلة
 مـي   را چنين بـر خبرنگاري يك ق كاركرد هاي اخالLable Franceمجلة 

  :رداشم
  : شايسته خبرنگار يك 
  گيرد،مي ت همه نوشته هاي خود را به گردن يمسؤول -
د، تحريـف رويـداد هـا و         افترا، دست بردن در مدرك و سن       ،تهمت -

 داند، دروغ را از بزرگترين خطا هاي حرفه يي مي
 يـي بـه     هنـة شـناخت حرفـ     مياران خـود را در ز     تنها قضاوت همكـ    -

 شناسد، رسميت مي
 كند،مي زند، قبول ن ماموريتي را كه به شرافت شغلي او لطمه مي -
دارد و از    و خيالي باز مـي    خود را از توسل جستن به عنوان كاذب          -

راه هاي نامشروع براي به دسـت آوردن خبـر يـا سـوء اسـتفاده از                 
رات دولتي يا شركت هاي     اورزد؛ از اد   حسن نيت افراد، اجتناب مي    

ي او، نفـوذ كـاري و روابطـش     خبرنگـار خصوصي كه در آنها وجهة      
واهـد گرفـت، پـول      احتماالً در معـرض اسـتفادة نامـشروع قـرار خ          

 كند، ميدريافت ن
شود مي  مقاالتي را كه سبب تخفيف در معامالت اقتصادي و مالي            -

 كند،مي  نبه نام خود امضا
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 شود،مي هيچ گونه سرقت ادبي مرتكب ن -
ه او ياري رسانده نام همكاراني را كه در نوشتن و تهيه يك مطلب ب          -

 كند، اند، ذكر مي
ـ شـود و    مـي   خواستار جا و مقام همكار خود ن       - ر ا پيـشنهاد كـار د     ب

 كند،مي تر موجبات بركناري او را فراهم ن شرايط پايين
  سازد، راز هاي حرفه اش را فاش نمي -
از آزادي مطبوعات در جهـت نيـل بـه اهـداف مـورد عالقـه خـود                   -

 كند،مي استفاده ن
 كند، پ صادقانه اطالعاتش را طلب ميآزادي چا -
 آورد،مي عدالت وجدان خود را براي قوانين اوليه به اجرا در  -
 25.گيردمي قش خود را با يك پوليس اشتباه نن -

 

  :ان انگليسخبرنگارحاديه ملي ات
داند كه معيار    ظف مي ؤان در انگلستان ژورناليست را م     خبرنگار ملي   ةاتحادي

هاي حرفه يي و اخالقي را رعايت كند و با هرگونه تحريف، سانسور و موانـع             
بـراي ژورناليـستان    ايـن اتحاديـه اساسـات زيـر را          . پخش اخبار مبارزه كند   

  :مي كندپيشنهاد 
نگار بايد اطالعات، عكس هـا و طـرح هـايش را بـا اسـتفاده از         خبر -

ه از شـيوه هـاي ديگـر        اسـتفاد . راهكار هاي قانوني به دست بياورد     
  . است كه منافع عمومي در نظر باشدفقط وقتي قابل قبول

اي  بگيرد و نبايد اجازه دهد تا انگيـزه هـ          تنگار نبايد رشو  يك خبر  -
  .ثير بگذاردأديگر بر انجام وظايف حرفه يي اش ت

  نگار مجاز به كتمان و تحريف حقايق نيست؛يك خبر -
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ن گـروه هـا، نـژاد هـا، نـسلها،           ينگار منشاء و محرك تبعيض ب     خبر -
  شود؛مي ت ها و آيين ها نيجنس

سـت مـي آورد،     نگار از اطالعاتي كه در حين انجام وظيفه به د         خبر -
  كند؛مي استفادة شخصي ن

هار نظـر بـا انتـشار مطلبـي         نگار نبايد از طريق اعالم يا اظ      يك خبر  -
شـود تـا بـدان       ل يا خـدمت بازرگـاني     ييد محصو أت موجب تبليغ و  

يي را كه براي آن كار د يا نهاد شخص خووسيله امكان مطرح شدن
  .كند، فراهم آوردمي 

  

  1972تة مشورتي مطبوعات پاكستان ميك ميمجمع عمو
 1972تة مشورتي مطبوعات پاكستان كه در سال        ميك مي در مجمع عمو  

  : برگزار شد، اين مقررات اخالقي را اعالم كردندآن كشوردر 
د بـه مثابـة ابـزاري       يـ است، نبا  مينگاري كه نهاد مرد   از حرفة خبر   -

دن به اهداف ضد اجتماعي يا مصلحت هايي كه بـا           براي ياري رسان  
ر كردن مـصالح    نگاري سازگار نيستند و نيز در خدشه دا       حرفة خبر 
  .روند، استفاده شودمي به كار  ميملي و عمو

ت شان بايد احترام گذاشـت      يشخص قوق افراد در حفظ آبرو و     به ح  -
وصي افـراد بايـد     و از افشا گري و نظر دادن دربارة زنده گـي خـص            

 نياز مي عمو كه اين موضوع براي مصلحتهاي     نمگر آ . اجتناب كرد 
  .باشد

، عكس ها و آگهـي هـايي         يا تفسير ها   د از چاپ اخبار   ي با رسانه ها  -
ت و اتحـاد ملـي را تعـضيف كنـد، خـودداري             يكه ممكن است امن   

 .كنند
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 يا هيچ روزنامه يي، در هيچ صورتي نبايد پاداش هاي مالي و نقدي            -
 . خارجي را بپذيردتعهداتي به نفع كشور يا شركت

كاركنان رسانه ها هرگز نبايد رشوت را بپذيرند يـا اجـازه بدهنـد،               -
طرفـي ايـشان داشـته       در قضاوت و بي    يثيرأ كارمندي ت  دشواريهاي

 26 .باشد
  

  :انجمن سردبيران روزنامه هاي امريكا
ي انجمن سردبيران روزنامه هـاي امريكـا داراي شـش مـاده             خبرنگاراحكام  
  : است

 مسؤوليت -1
 آزادي مطبوعات -2
 استقالل -3
  و صحتحقيقت -4
 طرفيبي -5
  27 برخورد منصفانه -6

 

  :زاري اسوشيتد پرساتحاديه سردبيران خبرگ
 Theاتحاديـه سـردبيران خبرگـزاري اسوشـيتد پـرس      در اصـول اخالقـي   

Association Press   Managing Editors Association Code 
of Ethics چهار رهنمود وجود دارد:  

 مسؤوليت -1
 صحت -2
 واتق -3
 برخورد منافع  -4
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اي  آيين نامه هاي حرفه يي بر افـش        بيشترخالف  اخالقي اين اتحاديه    اصول  
 در صورتي كـه دليـل قـانع كننـده بـراي             تنها ،ورزدمي  كيد  أمنبع خبري ت  

همچنـان  . مخفي نگهداشتن هويت منبع خبري موجود باشد، حرفـي نـدارد          
  مطلق انگاري ندارد و منطق و قضاوت خبرنگار را با در           ةاين آيين نامه روحي   

دارد مـي   در واقع اين اصول اعالم      . داندمي  نظرداشت اوضاع محيطي مرجح     
  28 . ارزيابي كنندبلكه اصول اخالقي قادر نيستند كه شرايط و اوضاع را از ق

  

  :))صبح به خير افغانستان((رهنمود هاي نشراتي برنامه هاي 
راديـو  ((و  )) صبح به خيـر افغانـستان     ((در رهنمود هاي نشراتي برنامه هاي       

ي شـده    طرح ريز  ECسيون اروپا   مياري ك كمكه به ه  )) تلويزيون افغانستان 
  : ندين برجسته شده ا زيريمسايل اخالقاست، 
  آزادي ناشران در انتخاب موضوع -1
 تان از تهديد و تخويفيسرنالعدم هراس ژو -2
 وازن در خبرتتعادل و  -3
 تعهد و مسؤوليت در قبال آزادي -4
 صحت و بيطرفي -5
 نگرفتن رشوه و هديه -6
 دقت -7
 مـوارد اسـتثنايي در ايـن رابطـه وجـود           (عدم ذكر نژاد و يا مذهب      -8

 )دارند
 لحن بيطرفانه و عاري از احساسات در گزارش رويداد هاي خشن -9

 ت منابع خبرميحفظ محر -10
ــسايل    -11 ــه در م ــا از جمل ــرفتن فرهنــگ و حــساسيت ه در نظــر گ

 29جنسيتي
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   :ستان افغانستانژورنالي اتحادية ملي ةاساسنام
بـه مراعـات    در دو مـاده     ) 1380( ژورناليـستان افغانـستان    ة اتحادي ةاساسنام

و ضمن برشمردن وظـايف     اشاره مي كند     به صورت كلي  ق ژورناليستي   اخال
  : فصل اول آورده است كه ژورناليست4اعضاء در مادة 

صراحت گويي، انتقاد و انتقاد از خود را به صـورت مـشخص و سـازنده بـا                  "
 مـي ژورناليستك در وسايل ارتباط همگاني تقويـت        ) ايتيك( مراعات اخالق 

  ".نمايد
مراعات اخالق ژورناليـستي    "به   اساسنامه    فصل سوم اين   24 مادة    همچنان

  30 .كندمي   اشاره"و حفظ اعتبار در وظيفه
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  ومسفصل 
  مفاهيم عمدة اخالق در ژورناليزم

  
  



  ومسفصل 
    اخالق در ژورناليزمةمفاهيم عمد

  
    

رسانه ها عامل پيوسته گـي افـراد در         
القـي يـا   يك جامعه اسـتند و غيـر اخ   
 نه فقط به    غير اصولي عمل كردن آنها    

تك تك افراد، بلكه بر روابط ميان آنها      
  .نيز تأثير مي گذارد

  مجيد محمدي
  نگار ايرانيخبر

  
  

 سري تصميم ها، كـاركرد هـا و ديـدگاه            در حقيقت يك   اخالق در ژورناليزم  
هاي قابل قبول اخالقي در تمـامي مراحـل گزارشـگري، ويـرايش و انتـشار                

 تمام خبرنگاران مسؤوليت دارند كه كـاركرد        .فرآورده هاي ژورناليستي است   
  31.هاي خود را در خط ارزش هاي اخالقي جامعه سازگار سازند

تريان، مـشتركان و حاميـان،      خبرنگاران نسبت به خود شان، مخاطبان و مش       
نهادي كه در آن كار مي كنند، همكاران شان در اين حرفه و باالخره جامعه               

  32. داراي وظيفه اخالقي هستند
 هم نميتوان اخالق را به صورت كامـل معرفـي كـرد و كـاركرد                در ژورناليزم 

هاي خالف اخالق را شمرد؛ ولي همان طوري كه در بحـث عمـومي اخـالق             
الگو هاي ارزشي قابل احترام و قابل تأييـد حرفـه خبرنگـاري در              اشاره شد،   

سراسرجهان وجود دارند كه اجماع در مـورد آن وجـود دارد؛ تنهـا شـدت و                 
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 بـه عبـارت     . درجه آن به تناسب اخالق كلي در همان جامعه متغيـر اسـت            
ديگر ميتوان گفت كه ميان فرهنگ ها و قوانين نافذة هـر كـشور تنـاقض و                 

ي كلي وجود دارند كه مورد پذيرش همه        اصول اخالق  دارد؛ اما    تعارض وجود 
هـم   در اين ميـان خـالف هـايي     .خبرنگاران در سراسر جهان قرار گرفته اند      

وجود دارند كه در قانون پيـشبيني گرديـده و جـرم مطبوعـاتي تلقـي مـي                  
  .گردند

 از مشخـصه هـاي      روي هنجار هاي اخالق ژورناليـستي     فقدان توافق جهاني    
ي همـواره تـأثير پـذير از        خبرنگـار اخالق حرفه يي    . ي بوده و است   ارخبرنگ

از همـين جاسـت كـه       . فرهنگ، باور ها، رسوم و اخالق عمومي جامعه است        
ان در چارچوب ويژه همـان جامعـه تعمـيم          خبرنگاراخالق و ضوابط اخالقي     

  .مي يابد
فـرق  كارشناسان رسانه ها ميان مفاهيم اخالقي، غير اخالقي و ضد اخالقـي            

غير اخالقي به مفهوم بي تفاوتي در برابـر ارزش هـاي اخالقـي              . قايل استند 
است كه هيچ گونه داوريي در قبال اين كه چـه چيـزي اخالقـي و يـا غيـر                    
اخالقي است، ندارد، اما ضد اخالقي دقيقاً به مفهوم زير پا گذاشـتن، نفـي و                

ه مي شود،   نقض كردن ارزش هاي قابل قبول يك جامعه كه اخالقي پنداشت          
چنين ديدگاه هايي تعارض ها را در تعيين شاخصه هـا بـراي اخـالق               . است

رسانه يي به بار مي آورد، اما پذيرش يـك سـري ارزش هـا در جريـان كـار                    
  .ژورناليستي قابل انكار نيست

در حقيقت اخالق رسانه يي مجموعه قواعدي در كار حرفـه يـي اسـت كـه                 
ها را به اساس وجدان و فطرت نيك بدون خبرنگاران و نهاد هاي رسانه يي آن

بـه نظـر دفلـور      . الزام خارجي و يا ترس از مجازات قانوني به كار مي گيرنـد            
  :اخالقيات رسانه ها را در سه نكته ميتوان فشرده ساخت



  
 71/           در ژورناليزماخالقمفاهيم عمدة /  سومفصل

  هاي جنبي آن،ايي درتهيه گزارش و ساير فعاليتدرستي و انصاف و زيب -
 ابع خبري،رفتار گزارشگران به ويژه در ارتباط به من -
  33. خودداري از درگير شدن در برخورد منافع گروه هاي مختلف -

ولي كارشناسان عالوه به تأييد اين گفته ها مسايل ديگري را هم مطرح مي              
. كنند كه خبرنگاران در جريان كاركرد هاي خود با آن رو بـه رو مـي شـوند       

  :اين مسايل را به شكل پرسش ها ميتوان چنين مطرح كرد
گـويي و      دروغ ازتوانند براي پيگيري مطالـب و گـزارش،           نگاران مي   خبرآيا  "

  ببرند؟سود فريبكاري 
  توانند نقل قول مستقيمي را تغيير دهند؟ آيا آنان مي

 درسـت شونده بدون آگاهي وي، عمل        هاي مصاحبه  آيا ضبط كردن صحبت   
  است؟

  شونده را بپذيرد؟   مصاحبهيه هايتواند هد نگار مي خبرآيا 
   را قبول كند؟ يه هاتواند اين هد  ميويژه ييحت شرايط  تتنها آيا او

 رايگـان   تكـت آيا معيار اخالقي متفاوتي براي دريافت يـك كتـاب اهـدايي،             
ــه    ــان ب ــفر رايگ ــا س ــايش و ي ــا نم ــاي تفريحــي زيب ــك ج ــود دارد؟ي    وج

ــر    ــارف، ب ــيش از حــد متع ــأثير دريافــت هــداياي ب ــات ــار ه    چيــست؟معي
  نگاران چه مالحظاتي را بايد در نظر بگيرند؟         خبر،  هنگام مصاحبه با كودكان   

 با والدين دانشجويي كه دست به خودكـشي زده          اجازه دارد كه  آيا گزارشگر   
  است، تماس بگيرد؟

 را بـراي    نادرسـت ويي بـه مطالـب      ـان پاسخگـ  ـ، امكـ  انه ها ـستا چه اندازه ر   
  اند؟ گان فراهم آوردهگيرنده 

در نظـر   ان رواني، چـه مالحظـاتي را بايـد          نگاران هنگام برخورد با بيمار      خبر
  ؟داشته باشند
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نگـاران داراي اهميـت       خبـر ها تا چه اندازه بـراي         حفظ منابع خبري روزنامه   
  است؟

   است؟درستآيا پرداخت پول به منابع خبري براي كسب خبر، 
  آيا نقض حريم خصوصي افراد براي تهيه خبر، مجاز است؟ 

  خاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟هاي متفاوتي براي اشارزشنماآيا 
ها، با مسايل حرفـه    تعهد به احزاب سياسي يا فعاليت در جنبش اندازهتا چه   
   دارد؟  تنـاقض  نگاري و جنبة حفـظ عـدالت و بيطرفـي در ايـن حرفـه،                خبر
 اطالعات نادرستي را كه از سوي دولتها در زمان          اجازه دارند كه  ها    سانه  آيا ر 

  د؟نشود، ارائه كن م مياعال)  صلحايا حت(جنگ 
  ها مجاز است؟ آيا نقض تحريم

انگيز و يـا     بر   ي و يا كاربرد عكسهاي جنجال      ي  آيا پرداختن به مسايل سليقه    
  پذير است؟ زبان عاري از نزاكت امكان

 در  واژه هـا   كاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح سـاختن بعـضي            اندازهتا چه   
  34 كننـد؟    مـسأله برخـورد    ايـن    هگاران ب ن  جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه     

 

  :در ژورناليزماخالقي   وحقوقي مهمترين اصل هاي
ايـن   امـروز    . در رسانه ها مطـرح اسـتند       بيشمار حقوقي و اخالقي    اصل هاي 
 و  شـوند مي  ان در جمع قوانين مطالعه      در بيشترينه كشور هاي جه    اصل ها   

 ع اصل هاي اخالقـي در جم  وگر هنوز هم ضمانت اجرايي ندارنددر شمار دي  
  . شوندمي شمرده 

مقوله هايي چون احترام به حريم خصوصي، گزارشدهي بيطرفانه و منصفانه،     
احترام به معتقدات و ارزش هاي ديني و مذهبي، عدم گرفتن رشـوه، حفـظ        

در شـمار ارزش    ...  و ابع خبري، خودداري از سرقت ادبي     اسرار حرفه يي و من    
چـون حـق دسترسـي بـه         ري از مقوله هـا    شماري ديگ .  استند يهاي اخالق 
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صرف در محدودة اخالق باقي نمانده و       ... اطالعات، آزادي بيان، حق پاسخ و       
در سطر هاي زيرين شـماري از       . شامل حقوق موضوعه كشور ها گرديده اند      

همه اصل هاي اخالقي      ادعا كرد كه   نميتوان. اين اصل ها بر شمرده شده اند      
 كه تا حد امكان به آنها        است، اما كوشش شده     گرفته شده  و حقوقي در نظر   

  .پرداخته شود
   :خبرو صحت  نيتيعواقعيت، 

  .د در جست و جوي حقيقت بوديشود و با در لحظه ارتباط، بايد حقيقت حفظ
  كارل ياسپرس

  

واقعيت، عينيت و صحت خبر به مفهوم گزارشدهي دقيق، عيني و صحيح از             
 آن چه را كـه      تنهابايد در حين گزارش     خبرنگار  . استواقعه ها و جريان ها      

درست و عينـي اسـت بازتـاب بدهـد و نگـذارد كـه انديـشه و جهـانبيني و                    
ثير أ روي حقيقـت تـ  ،موقعيت خودش و يا رسانه يي كه در آن كار مي كنـد     

  . به نحوي كه آن واقعيت به شكل وارونه به اطالع مردم برسد؛بگذارد
 نگار در گزارش آن چيزي كه مي      دقت و صداقت به اين مفهوم است كه خبر        

بيند و مي شنود، صادق باشد و با حفظ امانت داري آن را بـه گيرنـده گـان                   
  . انتقال دهد

 امريكايي در بررسيي كـه در  خبرنگار H.S. Stensaasاستنساس . اس. اچ
مي به چاپ    20 و اوايل قرن     19مورد شش روزنامه بزرگ كه در اواخر قرن         

-1865ن نتيجه رسـيد كـه در فاصـلة زمـاني            يبه ا  درسيدند، انجام داده بو   
 مي اين روزنامه ها در خبر ها و گزارش هاي خود عينيت را در نظر ن               1874

مـي  در كـار شـان مـشاهده         عينيت   1914 -1905گرفتند؛ اما در سالهايي     
 ميتمـا  مـي  است كه عينيت جز ضروري و الز       1925پس از سال     گردد؛ اما 

  35. شود ميخبرها و گزارش ها شمرده 
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ت را به طور كامـل بـه گيرنـده گـان            عيني نميتوانند كه    به اين باور   عده يي 
، چون هر خبرنگار با ديد ويژه و انگاره هاي ذهني خود واقعيـت              منتقل كرد 

نگرد و همو به شكل ناخودآگاه و غير مستقيم در تحريـف عينيـت              مي  ها را   
اران ادعا ورزنـد كـه      از سوي ديگر ساده انديشانه است اگر خبرنگ       . نقش دارد 

نـه وجـود    مي معروفـي در ز    ةتـ  گف .شناسندمي  حقيقت را بدون چون و چرا       
 .واقعيت يكي است، حقيقت دوتا است :دارد

واصف باختري كـه در عرصـه فلـسفه پـژوهش هـايي را انجـام داده اسـت،                   
حقيقت آن دانستني ها دربارة     ": كندمي  حقيقت و واقعيت را چنين تعريف       

 بنـابر . سازد و با آن انطبـاق دارد      مي  ا به درستي منعكس      است كه آن ر    شئ
واقعيـت  . در انديـشه انـساني اسـت      )) اقعيتو((ين حقيقت انعكاس درست     ا

يعني آنچه كه مستقل از ذهن ما وجود دارد و بر پاية قـوانين خـويش سـير              
  36"يابد و هستي آن عيني استمي كند و تكامل مي 

 داراي يـك جهـت دانـست؛ در         يتواننمنگارد كه حقيقت را     مي  او همچنان   
شـبه  (( صـرف    ميتـوان عين حال يك جهت حقيقت كامـل نيـست و آن را             

يگر اين جهات گاهي بـا هـم        از سوي د  . دمينا ))نيمه حقيقت ((يا  )) حقيقت
ان دو قطـب متنـاقض و       ميـ  جز دريافت نسبت صـحيح       ، و حقيقت  متضادند
  .ستچيز ديگري ني ))لحظه مشخص((در )) قطب عمده((شناخت 

. آيـد  مـي ان  مياز اينجاست كه بحث نسبي بودن يا مطلق بودن حقيقت به            
شناخت انـسان هـم     ": افزايد ميباختري در مورد شناخت انسان از حقيقت        

مطلق است و هم نسبي، از اين نگاه كه تمام جهات و جوانب يـك پديـده را              
ازه تـر   يابد و جهات و جوانـب تـ       مي  گيرد و همواره تكامل و ژرفا       مي  بر ن  در

 نسبي است و از اين نگاه كـه دربرگيرنـدة           ،سازدمي  واقعيت عيني را پديدار     
   37".دانستني هاي استوار و مطلقاً دقيق است، مطلق است
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كه فـرد    بردمي  از فضاي كاذبي نام      ))مي  افكار عمو ((والتر ليپمن در كتاب     
اقعـي   حايلي بين دنياي و  ،در حقيقت اين فضا   . ازدسمي  را   در ذهن خود آن   

ورزد امـا  مي در واقع انسان به تغيير واقعيت تالش ن       . گرددمي   ميو ذهن آد  
  38. ن فضاي كاذب استميثر از هأرسد متمي تصاويري كه به ذهن 

د مانع حضور عينيت در     توان ميبرداشت از مفاهيم و واژه ها هم به گونه يي           
ها هيم و واژه غالباً افراد برداشت هاي متفاوتي از مفا. گونه هاي خبري گردد  

 غالباً واژه هاي يكسان در فرهنگ هاي متعدد بـار معنـايي يكـساني               دارند و 
  .ندارند

ـ  نمـي در بسا موارد خبرنگار چون از تمام جوانب قضيه آگـاهي نـدارد               د توان
گاهي هم خبرنگار با اين كه مطـابق ارزشـنما           .تصوير خوبي از واقعيت بدهد    

ورزد، در  مـي   انتـشار آن مبـادرت      هاي حرفه خبرنگاري به انتخـاب خبـر و          
ي هـا و بـاور هـاي اخالقـي           داور به طور ناخودآگـاه   گزينش و پردازش خود     

پس دقت و عينيت به همان اندازه يي كه به . مي گيردرا در نظر  ذهني خود
  .شيوه ها بسته است به باور هاي اخالقي افراد نيز ارتباط دارد

د در محل واقعه و رويداد حـضور        نتوان نمياز سوي ديگر خبرنگاران همواره      
 و بررسـي محـل رويـداد و         آنها با صحبت بـا شـاهدان عينـي        . داشته باشند 

امـا اينكـه ايـن بازسـازي        . پردازندمي  درنظرداشت زمان به بازسازي رويداد      
 ژورنـاليزم   امـروز از تخيـل در     .  قابـل بحـث اسـت      ،گيـرد مي  چگونه صورت   

 اد را بـه صـورت ذهنـي امـا بـا           ند رويد توان ميران  ارنگخب . شود ميصحبت  
 نرم خبر ها حاكي از آن استند كـه رويـداد هـاي    .ندحفظ عينيت تصوير كن 

عيني با استفاده از شگرد هاي داسـتاني نبـشته گردنـد تـا در جهـان پـر از                   
فرامـوش كـرد كـه     ولـي نبايـد  . رقابت گيرنده گان خود را از دسـت ندهنـد   

  . و صحنه پردازي كرد احساساتي قرباننميتوانهيچگاهي عينيت را 
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بيـل مـويرز    چنانچـه   .  حفـظ كـرد    نميتـوان  امانـت داري را      در بعضي موارد  
كنـد كـه زمـاني دانـشجويي از اينكـه يكـي از        مي   امريكايي روايت    خبرنگار

 هزار نفر و ديگري 100رسانه ها تعداد شركت كننده گان يك گردهمايي را          
شـايد بتـوان    ": تـه بـود    هزار ذكر كرده بودند، به او شـكايت كـرده گف           300

ده گي مورد عفو قرار داد اما ناتواني        ان را به خاطر عدم قدرت نويسن      خبرنگار
  39".تر شمارش اعداد، قابل چشم پوشي نيس د آنها

كند كه روش مناسـبي بـراي بـرآورد دقيـق جمعيـت             مي  اما مويرز اعتراف    
 نميشركت كننده وجود ندارد و مردم عادي دشواري اين امر را حدس زده              

پـردازش و    باشد كه مردم از فرايند گرد آوري خبـر هـا،           ميشايد الز . ندتوان
  . آن مطلع گردندوششپ

ون تصوير عيني رويداد ها و واقعيت ها        يخالف نظر آناني كه ادعا دارند تلويز      
لوژي د كه تلويزيون با استفاده از تكنا      دهد، عده يي ديگر برآنن    مي  را نمايش   

ـ      . ديـر دادن حقيقـت و تحريـف آن را دار          ايي تغي هاي دست داشتة خود توان
د با انتخاب صحنه هـا و       توان ميخبرنگاري كه اصول اخالقي را رعايت نكند        

ـ  مـي خبرنگـار تلويزيـون     . مونتاژ و تدوين آنها خبر را تحريف كنـد         د بـا   توان
در حـاالتي كـه      –و روحي مصاحبه شونده گان       مياستفاده از وضعيت جس   

 طـرز تفكـر و برداشـت        - و يا هم راضي نشان دهد      مصاحبه شونده را عصبي   
را از   ل كند و تصوير مغرضـانه و يـا بـرعكس آن           ميخود را بر تماشاچيان تح    

  .رويداد ها و افراد بازتاب دهد
يكـي   اخالق حرفه يـي  شوند،  منتشر مي  آگهي هايي كه توسط رسانه ها      در

ه از سـوي     رسانه ها با آگهـي هـايي كـ         .از بحث هاي عمده به شمار مي رود       
در زمينه هاي اقتصادي خود كفا مـي        نهاد هاي بازرگاني به دست مي آورند        

را از   رسـانه هـا      لي در مقابل، اين نهاد ها مي توانند با اعمـال فـشار            وشوند،  
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 و زمينه هاي نقـد و بررسـي عملكـرد هـاي            نقش نظارتي شان محروم كنند    
  .محدود سازندنيز خود را 

 كـه توصـيف غيـر واقعـي و          مـي كنـد   ن حكـم    اخالق حرفه يي به خبرنگارا    
   .جانبدارانه از يك كاالي تجارتي درست نيست

  

   :توازنطرفي و يب
 اما باز هم سازد،يك خبرنگار ممكن است نظرات مختلف را در گزارش خود منعكس 

  .مغرض باقي بماند
  ر خبرنگار روزنامة نيويورك تايمزراسل بيك

  

ح رويداد ها به شكل دقيق، صحيح و        توازن و رعايت انصاف در حقيقت تشري      
توازن به اين مفهـوم اسـت كـه در مـسايلي كـه               .در يك بافت مناسب است    

 جوانب مختلف درگير استند، نبايد به صورت مـستقيم و يـا غيـر مـستقيم،               
 يك گروه خاص به دليل وابسته گـي سياسـي،           صرف به بازتاب ديدگاه هاي    

 حالـت بايـد بـه گـزارش هـر دو             در هر  تصادي، نژادي، زباني پرداخت، بل    اق
اما گزينه يي   . جانب قضيه پرداخت و به صورت متوازن رويداد را گزارش داد          

توان از  بر تهديدي بر منافع ملي باشد، مي       اين است كه اگر توازن در خ       ديگر
  .آن صرف نظر كرد

 را برهم   د توازن توان مي نيز   ژه ها  وا  يعني چگونه گي گزينش     واژه گاني  بافت
مفهوم ويژه يـي  اهي ممكن است واژه ها با بار معنايي مثبت يا منفي   گ ؛بزند

زن در گـزارش و يـا هـر         توارا در ذهن گيرنده گان تداعي كنند و در نتيجه           
در جهان پر از رقابت امروز رسانه ها،  در . گونه ديگر ژورناليستي از بين برود
 ؛ت بياورنـد  كنند تا درآمد الزم را بـه دسـ         روي سرگرمي سرمايه گذاري مي    

 و صداقت نبايـد قربـان هيجـان و          توازنولي يك اصل اخالقي اين است كه        
ثر اسـت؛   ؤنگيز در جذب گيرنده گان مـ      ا مطالب جنجال بر  . گردندمي  سرگر
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در خبر ضربه زده شـود و ممكـن          ن حالتي ممكن است به توازن      در چني  اما
   .نيست كه توقع مراعات اخالق حرفه يي را داشت

 شود، تا آنان  مي  نگاران داده   يويورك تايمز كتاب مرجعي به خبر     در روزنامه ن  
:  ايـن كتـاب آمـده اسـت    در. ز آن اسـتفاده كننـد  در كارهاي عملـي خـود ا      

اخبار و تحليل هـاي خبـري منـدرج در           ميبيغرضي و بيطرفي بايد در تما     "
بـي ترديـد صـحت، عنـصر اصـلي بيغرضـي و             . شـود نيويورك تايمز رعايت    

. د مخدوش شـود   توان مياما صحت به ساده گي      . شودمي  طرفي محسوب   بي
براي مثال، يك رشـته از حقـايق كـه هـر يـك بـه تنهـايي از صـحت الزم                      

ند به گونه يي مغرضـانه و بدخواهانـه در كنـار يكـديگر              توان ميبرخوردارند  
نـد بـه گونـه يـي مـورد          توان مـي حتا واژه هاي به ظاهر سـاده        . چيده شوند 

ه جانبداري منجر شود حتا اطالعات مربوط به پـس          استفاده قرار گيرند كه ب    
  40".غرضي را مخدوش كندد بيتوان مينه نيز ميز

توان واقعيت را مخدوش كرد و تـوازن را         ميدر تلويزيون با انتخاب صحنه ها       
در برنامه هاي راديويي نيز چنـين چيـزي ممكـن اسـت كـه بـا                 . از بين برد  

 صـحنه سـازي، دروغ   .دادانجـام  ا عات بريده صدا و مونتاژ آنهـ   استفاده از قط  
 پردازي و تحريف با استفاده از فن آوري هاي نوين غير اخالقي شمرده مـي              

يـك طـرف    شود و ايجاد هر گونه تغيير در تصوير و صدا بـه قـصد تخريـب                 
  . نيستدرستقضيه 

 كه در مـادة دوم بنـد شـشم آن           ه گاني يكي از اهداف قانون رسانه هاي هم      
در ايـن مـاده تـذكر       . اسـت كيد بر بيطرفي و توازن      أ ت تسجيل گرديده است،  

داده شده است كه رسانه هاي همه گاني بايـد نظريـات مـردم را مطـابق بـا           
 بازتاب  )طرفي و توازن  صداقت، بي ( ژورناليستي   معيار ها، اصول و ارزش هاي     

  .بدهند
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  :آزادي بيان و آزادي مطبوعات
مبارزه براي به دسـت     وجود دارد و     آزادي ارزشي است كه در سرشت انسان      

. آوردن اين حق همواره در سرخط عملكرد هـاي انـسان قـرار داشـته اسـت         
.  انجام بدهـد ،خواهدمي خواهد آزاد باشد و هر كاري را كه    مي  انسان فطرتاً   

انديشه ورزان در طول سده ها در مـورد مفهـوم آزادي و وسـعت آن سـخن                 
 و  اعي چـون قـانون و حقـوق       ژه آن را با قرارداد هاي اجتمـ       رانده اند و به وي    

عده يي از آنان چـون هـابز فكـر    . مفاهيم قدرت و انارشيزم مقايسه كرده اند 
 زنده گي را به خشونت و نابرابري عجين         ،كرد كه آزادي بدون قيد و بند      مي  
از آن جايي كه در وجود انسان پديده هاي منفـي و انگيـزه هـاي                . سازدمي  

جبار در كار است كه اين آزادي ها مهار  پس قدرت و ا،شر نيرومند تر استند
 از   و  خاص در بيايد، تا مانع نابودي نوع بشر گردند         چارچوبگرديده در يك    

 در سرشت انسان    ل به آزادي و تمايل به قدرت را كه هر دو          مي رشد بي روية  
  .وجود دارند، جلوگيري كنند

اسـت  در وجود انسان قـوي تـر        )) خير((ه نيروي   عكس معتقد بود ك   الك بر 
 حقـوقي را كـه انـسان قبـل از ورود در             ، در يك جامعـه مـدني      ميتوانپس  

 ،با درنظر داشت نيكي و خير بيني انـسان هـا          . اجتماع داشت، نيز نگهداشت   
  . اجبار قرار دادزيرنبايد آنها را 

كشف روسو اين است كه قدرت و آزادي دو ارزش همـسان و حتـا واحـدي                 
خواهـد؛ انـسان آزاد     مي  كاري كه انسان    آزادي يعني انجام دادن هر      . استند

ان بايد تشخيص داد كه انسان به چه كاري         مياما در اين    . داراي قدرت است  
سازد تا خواسته هايي    مي  انسان را قادر     عقل و خرد  . د بزن ،دستد  مي خواه 

عالوه به اينكـه انـسان را رهبـري    تعقل . اسندد، بشن نكنمي   را ارضا    او كه   را
  .استنيز  دانشمندان و فيلسوفان عده زياديميكند مورد پذيرش 
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 خـود بـه      هاي در جامعة دموكراتيك فرد ناگزير است كه از بخشي از آزادي          
 بـه   آزادي فـرد  . را محـدود سـازد    ن  نفع افراد ديگر جامعه چشم بپوشـد و آ        

  .معناي صدمه زدن به آزادي ديگران نيست
از ديـر بـاز باعـث بـه         اند كه    ميآزادي، آزادي بيان و آزادي رسانه ها مفاهي       

ن اان آمدن چالش ها و يك سري تنش هـا بـين خبرنگـاران و قدرتمـدار                مي
فعاليـت هـاي   دولت ها غالباً اين آزادي ها را نظارت مي كنند و        . ندگرديده ا 

آزادي بيان و آزادي رسانه ها به عالوه ايـن          . دنسازمي  خبرنگاران را محدود    
نـد، در چگونـه گـي برخـورد و          گردمي  كه در بحث مفاهيم حقوقي مطالعه       

  .شوندمي تعيين حد و مرزي براي آنها مفاهيم اخالقي نيز شمرده 
در . آزادي بيان، محور و جوهر كاركرد هاي رسانه هـا را تـشكيل مـي دهـد                

 به گونة يك پرسش در مي آيـد        رسانه ها بدون آزادي بيان       چيستيحقيقت  
  .ندتوان نميد و مخاطبين بدون اين پديده باالي رسانه ها اعتما

آزادي بيان يكي از آزادي هاي مدني است كه در برگيرنده هـر دو ارتبـاط                "
نوشتاري و گفتاري است و در بيشتر تعريف ها شامل جلوه هاي غير زمـاني               

يـن تعريـف آزادي    ابر بنـا 41".همچون لباس، رقص و موسيقي هم مي شـود      
 و در مجمـوع      شامل هنـر، فرهنـگ     ماند، بل  بيان در يك محدوده باقي نمي     

  .تمام پديده هايي اجتماعي نيز مي گردد
  :در حقيقت آزادي بيان داراي سه عنصر است

كس حـق ابـراز آزادانـة عقايـد و           به اين مفهوم است كه هـر       :آزادي عقيده 
اين عقايد و آزادي ها در      . انديشه هاي خود را بدون ترس و بيم داشته باشد         

  .دند ظهور كننتوان ميعرصه هاي گونه گون 
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 كه شامل آزادي پخش اطالعات، آزادي دريافت اطالعات و آزادي اطالعات
وب ـان محـس  ـل كنندة آزادي بيـ    ميكـشود؛ ت ي  ـمآزادي جستجو اطالعات    

 .گرددمي 
كه در آن انتشار آزادانة افكـار، انديـشه هـاي           نشر معلومات و فكر      آزادي

سـت مطـرح    اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و شماري ديگر از ايـن د          
 .گرددمي 

  

  :آزادي بيان و آزادي مطبوعات در قوانين ملي و بين المللي
 حقـوق بـشر و      اعالميـه  براي بـار نخـست در      نخستين تعريف از آزادي بيان    

 شـامل يـك     اعالميـه ايـن   .  ارائه شـد   1789شهروند انقالب فرانسه در سال      
دي عبـارت   آزا":  آمده اسـت   اعالميه اين   4در مادة   .  ماده است  17مقدمه و   

  .است از توانايي انجام دادن هر كاري كه به ديگران زيان نرساند
مـرزي نيـست     ين، اجراي حقوق طبيعي هيچ يك از افراد داراي حد و           ا بربنا

ن مي اعضاي جامعه تض    ساير مگر حدودي كه استفاده از همان حقوق را براي        
  ".ن كندميد تضميتواناين حد مرز را فقط قانون . كرده باشد

آزادي آگاهي از افكار و عقايد، از       ":  آمده است  11 در مادة    اعالميهن  مي ه در
نـد هـر   توان مـي يك از افراد كشور    بنابرين هر . گرانبهاترين حقوق بشر است   

خواهند آزادانه بگويند، بنويسند، به چاپ برسانند، مگـر در مـواردي            مي  چه  
مزبـور مـستلزم    در آن صـورت تجـاوز از آزادي         . كه قانون تعيين كرده باشد    

  ".مسؤوليت خواهد بود
هـر  ": آمـده اسـت   ) 1948دسـامبر   ( جهاني حقوق بشر     اعالميه 19در مادة   

كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن 
عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كـسب اطالعـات و افكـار و در                  

 ".ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشداخذ و انتشار آن با تمام وسايل 
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 و در هيچ جامعه يي اما بايد در نظرداشت كه آزادي هم حد و مرزهايي دارد          
  : آمده استاعالميهن ميه  در.آزادي بدون قيد و شرط مقبول نيست

كامـل   هركس در مقابل آن جامعـه يـي وظيفـه دارد كـه رشـد آزاد و                 -1"
  .سر سازدميشخصيت او را 

در اجـراي حقـوق و اسـتفاده از آزادي هـاي خـود، فقـط تـابع                هر كس    -2
ن ميأمحدوديت هايي اسـت كـه بـه وسـيلة قـانون، منحـصراً بـه منظـور تـ                   

شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهـاي ديگـران و بـراي مقتـضيات صـحيح                
و رفاه همه گاني، در شرايط يك جامعـه دموكراتيـك       مياخالقي و نظم عمو   
  .وضع گرديده است

خالف مقاصد و اصول     د بر توان نمي حقوق و آزاديها، در هيچ موردي         اين -3
  ".ملل متحد اجرا گردد

 16مـصوب   (ثاق بين المللي حقوق مدني و سياسـي         مي 19در بند دوم مادة     
اين حـق شـامل     . هركس حق آزادي بيان دارد    ": آمده است ) 1966دسامبر  

بيل بدون توجه به    آزادي تفحص و تحصيل و اشاعة اطالعات و افكار از هر ق           
سرحدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هر 

  ".باشدمي وسيلة ديگر به انتخاب خود 
در . آزادي بيان را به چهار مرحله تقسيم كرده اند         ميدر يافته هاي اخير عل    

 حقـوق بـشر و      اعالميـه و    هـاي اسـتقالل امريكـا      اعالميهاين تقسيم بندي    
 اول شـمرده    ةن تعريف ها، جز مرحل    يوند انقالب فرانسه به عنوان نخست     شهر
جزو مرحله دوم و حق برخـورداري   تعريف هاي حقوق مطالبه يي. وندشمي  

در . شـوند مـي   از صلح، توسعه و حفظ محيط سالم در مرحله سـوم شـامل              
آخرين مرحله تعريف هاي كه بر محور فـن آوري هـاي جديـد اطالعـاتي و                 

يكي از اين قوانين كـه در       . شوندمي   و انترنت استوار است، شامل       ارتباطاتي
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تـه  مي آزادي بيان و اطالعـات ك      اعالميه چهارم تصويب گرديده است،      ةمرحل
 است كه شامل يك مقدمه، هشت مـاده و          1982وزراي شوراي اروپا مصوب     

آزادي ": در مادة چهـارم مقدمـه آمـده اسـت         . سه بخش به شكل متن است     
عات، براي توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي انـسان          بيان و اطال  

ضروري است و شرط پيشرفت هماهنگ گـروه هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي،               
  42".رود ميملت ها و جامعه بين المللي به شمار 

آزادي حق  ": آمده است ) 1382 دلو   6(  قانون اساسي افغانستان   24در مادة   
ديگران و مـصالح عامـه كـه توسـط          اين حق جز آزادي     . طبيعي انسان است  

  .گردد، حدودي نداردمي قانون تنظيم 
  .آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است

  ".باشدمي دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف 
 قانون اساسـي افغانـستان در مـورد آزادي بيـان آمـده              34همچنان در مادة    

  .آزادي بيان از تعرض مصون است": است
هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تـصوير و يـا وسـايل                  

  .ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد
ئـه  اهر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ار              

  ".قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد
مي در مادة اول خود تصريح  )1384(انستان قانون رسانه هاي همه گاني افغ   

  :دارد
اين قانون به تاسي از حكم ماده سي و چهارم قانون اساسي و رعايت مـاده                "

ن حق آزادي فكر و بيـان و        ميأ جهاني حقوق بشر، به منظور ت      ةاعالمينزدهم  
  ".تنظيم فعاليت رسانه هاي همگاني در كشور وضع گرديده است
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دهد كه همه بر آزادي بيان، رشـد و         مي  ون را شرح    مادة دوم اهداف اين قان    
  :كندمي كيد أحمايت از آن ت

  :اهداف اين قانون عبارت اند از"
  .حق آزادي فكر و بيانتضمين حمايت و  -
  .ن شرايط فعاليت آزاد رسانه هايمأحمايت از حقوق ژورناليستان و ت -
  .ترويج و انكشاف رسانه هاي همگاني آزاد، مستقل و كثرت گرا -
نه مناسب براي اظهار فكـر و احـساس اتبـاع كـشور             ميراهم نمودن ز  ف -

نـوار، تمثيـل، حركـت و        توسط گفتار، نوشته، رسم، تصوير، ثبت روي      
  .ادبي، هنري، و طبع و نشر ،ميساير پديده هاي عل

 ةاعالميـ رعايت اصل آزادي بيـان و رسـانه هـاي همگـاني مـسجل در               -
  . ...))اسالمنظرداشت دين مقدس  جهاني حقوق بشر با در

همچنان در مادة چهارم در مورد آزادي فكر و بيان و حمايت هاي قانوني از               
  : آن چنين آمده است

طلــب، حــصول و  .  هــر شــخص حــق آزادي فكــر و بيــان را دارد    -1"
ــدون      ــانون ب ــام ق ــدود احك ــات در ح ــات و نظري ــات، اطالع ــال معلوم انتق

. ن حـق اسـت    مداخله و محـدوديت از طـرف مـسؤولين دولتـي، شـامل ايـ              
ــت      ــع و درياف ــش، توزي ــايل پخ ــت آزاد وس ــده فعالي ــق در برگيرن ــن ح اي

  .باشدمي معلومات نيز 
  .نمايد مي تضمين دولت آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت، تقويه و -2

توانـد   مـي بـشمول دولـت و ادارات دولتـي ن         ميهيچ شخص حقيقي يا حك    
، تحـريم، سانـسور يـا       فعاليت آزاد رسانه هاي خبـري يـا معلومـاتي را منـع            

محدود نموده و يا طور ديگر در امور نشرات رسانه هاي همگاني و معلوماتي              
  ".مداخله نمايد، مگر مطابق احكام اين قانون
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   : هاي آزادي بيان و آزادي مطبوعاتاستثنا
در بحث هاي بـاال آزادي بيـان و آزادي مطبوعـات در قـوانين ملـي و بـين                    

 بايد اذعان كرد كه حتا در كشور هـايي كـه ايـن              ولي. المللي بررسي گرديد  
ارزش ها را در قوانين خود جا داده اند، گاهي حاالت اسـتثنايي و ويـژه يـي           

گـردد ايـن   مي آيد كه باعث  ميان ميكه در قانون پيشبيني نشده است، به      
اين محدوديت بايد در واكنش به يك عمل حياتي و          . آزادي ها محدود گردد   

ريشه داشته باشد، وضـع گـردد، در غيـر           مي و منافع عمو   مهم كه در امنيت   
  .آن قابل قبول نيست

يـا جنـگ هـاي       در مجموع جنگ هاي داخلي، جنگ ها با همـسايه گـان و            
منطقه يي و بين المللي، آفات طبيعي، مالحظـات امنيتـي، اعـالم حكومـت          

، حاالت اضطراري كه به مناسـبت هـاي گونـه گـون در يـك كـشور                  مينظا
  .گرددمي  هايي استثنا جود بيايد، باعث بروز چنينممكن به و
 قانون اساسي افغانستان در مورد حالت اضطرار چنـين          143مادة   قسمتي از 
  : آمده است

يا حالت  هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي، و"
مماثل، حفظ استقالل و حيات ملي از مجرايي كه در قانون اساسـي تعيـين               

ييـد شـوراي    أاممكن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور بـا ت          شده، ن 
  ".شودمي ملي در تمام يا بعضي از ساحات كشور اعالن 

  

   :آن حق دسترسي و به دست آوردن آزادي اطالعات و
آزادي فكر، آزادي بيان و حق به دست آوردن اطالعات مشخصه هاي عمده             

 مردم ساالري در حقيقـت  .درونمي يك جامعه مدني و دموكراتيك به شمار      
ثير أدر گير شدن، تـ    : يك نوع آگاهي دروني است كه ريشه در سه نكته دارد          
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ــذيرفتن در فراينــد هــاي اجتمــاعي  ــدين ترتيــب . نهــادن و مــسؤوليت پ ب
  . يابدمي دموكراسي از درون به بيرون انتقال 

روند دموكراتيك فرايندي اسـت كـه مـشاركت فعـال، پاسـخگويي و پاسـخ                
اين سه اصل بنياديني است كه حلقه ارتباط        . طلبد ميو شفافيت را    پذيري  

شفافيت به ايـن مفهـوم اسـت كـه          . كندمي  و اطالعات، آنها را به هم وصل        
اطالعات بايد سـريع و     . شهروندان حق دسترسي به اطالعات را داشته باشند       

نـه  ميدسترسي به اطالعات اين ز    . سر شود ميبدون دشواري براي شهروندان     
در چنـين   .  كه شهروندان ملزم به مشاركت فعـال گردنـد         سازدمي  سر  مي را

ز گـرد هـا، گفـت و    ميـ مشاركتي افراد، اطالعات را از طريق گردهمايي هـا،         
 مـي شنود ها، ابراز ديدگاه ها و همايش هاي اين چنينـي تجزيـه و تحليـل                 

ايـن دو كـنش     . دارنـد مـي   كنند و خوشبيني ها و دغدغه هاي خود را ابراز           
 عنوان اصل سوم و مرتبط به آنها مطـرح           به پاسخ گويي گردند كه   مي  عث  با

يعني حكومت هـا در برابـر شـهروندان خـود پاسـخگو اسـتند و ايـن             . گردد
آيد كه مردم در جريان اطالعات مربوط به كنش          ميان  ميوضعيت وقتي به    

  43.ها و كاركرد هاي دولت قرار گيرند
سي و رسانه يي به حيث يـك حـق          دسترسي به اطالعات در قانون هاي اسا      

توان يك اصل اخالقـي نيـز       ميتسجيل گرديده است، اما در عين حال آن را          
گـذرد و   مـي   همه مردم حق دارند كه بدانند كه در اطراف شان چه            . دانست

بـدون اينكـه    ،خبرنگاران نيز حق دارند كه به اطالعات دسترسي پيدا كننـد     
آزادانه اطالعات هنـوز هـم در كـره         كسب  . نان گردد گروهي يا قدرتي مانع آ    

دولت ها و گروه . شودمي ن چالش اساسي براي همه خبرنگاران انگاشته ميز
هاي مقتدر همواره سعي بر اين دارند كه رسانه ها را در مضيقه قـرار داده و                 
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اين امر بيشترينه دركشور هـاي      . عمالً آنان را به فقر رسانه يي مواجه سازند        
  .جهان سوم محسوس است

 Central Information Commissionامروز در جهان نهادي بـه نـام   
(CIC)         فعاليت دارد كه كليه     به منظور نظارت و بررسي به امور اطالع دهي

ي يشهروندان كشور هـا   . كندمي  دهي را بررسي     مراحل و فرايند هاي اطالع    
ن  كـه مطـابق آ     ،پيوندند، بايـد قـانوني را تعقيـب كننـد         مي  كه به اين نهاد     

خيانـت و   شهروندان آنها حق دارند كه در همـه مـوارد از جملـه اخـتالس،                
مطابق اين قانون هر شهروند حق دارد       .  از حكومت معلومات بخواهند    ترشو

هرگاه افـراد مـسؤول در      . كه از افراد و مراجع مسؤول خواهان اطالعات شود        
مـي    ساعت از اطالع دهي خودداري كنند تحت پيگرد قانوني قرار          48ظرف  
  44.  كشور به اين فرايند پيوسته اند57كنون  تا. گيرند

اتباع افغانستان  " :  قانون اساسي افغانستان آمده است     50در قسمتي از مادة     
اين حـق   . باشند ميحق دسترسي به اطالعات را در حدود احكام قانون دارا           
   ".جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد

ون رسانه هـاي همـه گـاني بـه عـالوه آزادي فكـر و بيـان و                   مادة چهارم قان  
  : حمايت هاي قانوني از آن در مورد طلب و دريافت معلومات نيز اشاره دارد

طلب، حصول و انتقال معلومات،     . هر شخص حق آزادي فكر و بيان را دارد        "
اطالعات و نظريات در حدود احكـام قـانون بـدون مداخلـه و محـدوديت از                 

 فعاليـت   ةاين حق در برگيرنـد    . ن دولتي، شامل اين حق است     طرف مسؤولي 
  ".آزاد وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز مي باشد

  :كندمي چنين حكم ) مطالبه معلومات(در مورد ة پنجم اين قانون ماد
دولت بنابر تقاضاي   . هر شخص حق دارد، معلومات را طلب و دريافت نمايد         "

نمايـد، مگـر اينكـه      مي  شود، فراهم   مي   كه مطالبه    اتباع كشور، معلوماتي را   
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معلومات مطالبه شـده راز محـرم بـوده، افـشاي آن امنيـت، منـافع ملـي و                   
 حقـوق ديگـران صـدمه       ت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و يا به          ميتما

  ".وارد نمايد
  

  :و قانون حق دسترسي به اطالعات) Article 19(نهاد 
نـه  مينهاد مدني غيـر دولتـي اسـت كـه در ز    يك  (Article 19) 19مادة 

ايـن نهـاد در مـاه       . آزادي بيان فعاليت هاي گسترده يي را انجام داده اسـت          
 الگويي را براي حق دسترسي به اطالعات ارائه كرد كه بعداً بـه              1999جون  

 سازمان ملل متحد قرار     2000ييد جلسه سال    أشكل قانون در آمد و مورد ت      
 امـروز ايـن قـانون در جهـان از ارزش فراوانـي       .گرفت و بـه تـصويب رسـيد       

در . كننـد مـي   كشور هاي جهان از اصول آن پيروي       بيشتربرخوردار است و    
اين الگو نه اصل در ارتباط به آزادي اطالعات و حـق دسترسـي بـه آن درج                  

  :گرديده است
   افشاي حداكثر:اصل اول

طالعـاتي كـه در   رساند كه تمـام ا مي افشاي حداكثر اطالعات اين مفهوم را     
يك كشور موجود است بايد در معرض ديد مردم قرار گرفته و افشا گـردد و                
تمام شهروندان از حق مساوي جهت بـه دسـت آوردن اطالعـات برخـوردار               

عـات  توان از اين اصل عدول كرد كـه افـشاي اطال          ميتنها در صورتي    . باشند
ردم شده و نظم ان ممي باعث هراس افگني تهديدي براي امنيت ملي باشد يا

ـ  مـي يعني تنها در شرايط اسـتثنايي دولـت         . اجتماعي را مختل سازد    د توان
  .اطالعات را مخفي نگاه بدارد

   الزام به انتشار:اصل دوم
نهاد هاي دولتي نشر اطالعات را بايد به شكل يك جريان مستمر بياورنـد و               

به صـورت  ن اصل منتشر سازند و     مياسناد، مدارك و اطالعات را بر مبناي ه       
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هاي نهاد هاي دولتي،      و برنامه  هانه هاي كاركرد  ميشفاف به شهروندان در ز    
اريها، تغييرات قانوني و ديـدگاههاي      زت دولتي، سياست گ   آم ها و اجرا   ميتص

  .مثبت و منفي شهروندان در قبال اين موضوعات معلومات بدهند
   تقويت شفافيت در حكومت:اصل سوم

هـام در اختيـار     رت شفاف و روشـن و بـدون اب        دولت تمام اطالعات را به صو     
  .شهروندان قرار دهد و هيچ گونه تحريفي در اطالعات صورت نگيرد

  :ستي كه در اين راستا وضع گرديده ايهامشخص ساختن محدوديت: اصل چارم
و هرگاه دولت نظر به قانون موضوعه كشور و يا هم مالحظه هاي ديگر، مرز               

دانـد، بايـد آن را   مي  آزاد اطالعات ضروري    هايي را براي رسانش     محدوديت  
به صورت مشخص به مردم ارائه كند و داليل و نياز همچو محدوديت هـا را                

  .ردانيز بر شم
   ايجاد سهولت:اصل پنجم

. خط فاصل بين اطالعات و شهروندان تـا حـد ممكـن كوتـاه سـاخته شـود                 
ن قيـد   شهروندان در صورت تمايل و خواهش دسترسي به اطالعات بايد بدو          

و كـار هـايي   سـاز  نه ميدر اين ز. و شرط و ايجاد موانع از آن برخوردار شوند 
طرح گردد كه شهروندان با ساده گي و سهولت از تمام نهـاد هـاي دولتـي                 م

  .اطالعات را به دست بياورند
   دريافت اطالعات نبايد سنگين باشدة هزين:اصل ششم
گيرنـد، نبايـد    مـي   ر نظـر    ي كه نهاد هاي دولتي به اين منظـور د         يهزينه ها 

  .گران باشد كه در نتيجه مانع اين حق گردند
   مذاكرات و همايش هاي علني:اصل هفتم

 را بـه    - طور مثال جلسات پارلمـان     - دولت بايد مذاكرات و جلسه هاي خود      
 دولت مـصروف چـه      صورت علني داير كند تا همه شهروندان آگاه باشند كه         

  .كندمي  اتخاذ كاري است و چه تصميم هايي
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   هماهنگ سازي ساير قوانين با اصل آزادي اطالعات:اصل هشتم
در هر قانوني بايد به حق دسترسي به اطالعات ارجحيت داده شود و هرگـاه               
قانوني در مغايرت با اين اصل قرار گرفت، بايد مورد تعديل و بـازنگري قـرار                

  .گيرد، تا به اولويت اين حق ارج گذاشته شود
   از منتقدين و افشا گران حمايت:اصل نهم

جريان هاي منفي، كاركرد هاي ضد منافع اجتمـاعي و اشـخاص             افرادي كه 
  45.كنند، بايد مورد حمايت قانون قرار گيرندمي جنايت كار را افشا 

  

  :حق پاسخ
ــل   ــخ اص ــق پاس ــاخالقح ــشتر يي ــه در بي ــت ك ــشور اس ــان  ك ــاي جه  ه
ــا. نهادينــه شــده اســت  مقابــل هــم ن حــق بــراي افــراد و رســانه هــا در ي

بيـشترينه جنبـة انتقـادي دارد، در        كـه   هرگـاه مطلبـي     . گـردد مـي   مطرح  
 در تنـاقض بـا ديـدگاه، انديـشه          يك رسانه منتشر مي شـود و ايـن مطلـب          

 در ايــن همــان شــخص يــا نهــادو  و يــا منــافع كــساني واقــع مــي گــردد 
رابطه مي خواهنـد، پاسـخ بگوينـد، بايـد بـراي پاسـخ آنـان مجـال انتـشار                    

  .رسانه فراهم گردددر همان 
 ن حـق  ي اخالق حرفه يي باقي نمانده است، بل ا        بحق پاسخ تنها در چارچو    

كـشور هـايي چـون    . گاني نيز تسجيل شده اسـت  ه   رسانه هاي هم   در قانون 
ن اصـل   يـ ا ايران و چنـد كـشور ديگـر          ،ا، روسيه، اتريش، تركيه   يآلمان، ايتال 

قانون رسانه هاي   ده هاي   در يكي از ما   را   نني شمرده و آ   اخالقي را حق قانو   
و  يوگوسـالوي  در چند كشور از جملـه آلمـان، فرانـسه،         .  درج كرده اند   شان

در عـين حـال گفتمـان حـق         . فته اسـت  سويدن اين حق تعميم بيشتري يا     
پاسخگويي به عالوة رسانه هاي چاپي در رسـانه هـاي الكترونيـك نيـز اوج                

  . گرفته است
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مورد حق پاسخ چنين    يورك تايمز در    در كتاب مرجع خبرنگاران روزنامه نيو     
ظف اند تا به هر وسيله ممكن با فـرد يـا افـراد و               ؤخبرنگاران م ": آمده است 

 ،هـا وارد شـده     قرار گرفته يا اتهامـاتي عليـه آن        سازمان هايي كه مورد انتقاد    
در . تماس برقرار ساخته و فرصت الزم را براي پاسخگويي آنان فراهم كننـد            

 بايد در مقاله ذكر شود كه تالش براي  ،م چنين كاري  صورت عدم امكان انجا   
انعكاس نظرات و پاسخ افراد و سازمانهاي طرف انتقاد و اتهام صورت گرفتـه              

  46 ".اما به داليلي كه در مقاله عنوان شده اين تالش بي نتيجه مانده است
.  كشور هاي جهان درج گرديـده اسـت        ق پاسخ در قانون مطبوعات بيشتر     ح

 اين حكم صراحت ندارد امـا از وراي         ) 1384(بوعات افغانستان   قانون مط در  
در مادة بيست و هفتم اين قـانون        . دست يافت مي  ن مفهو يتوان به چن  ميآن  

مدير مسؤول مكلف است تساوي حقوق انتقاد كننـده و انتقـاد            ": آمده است 
  ".شونده را در رسانة مربوط رعايت نمايد

 در سال   - تصويب گرديده است     1364كه در سال     در قانون مطبوعات ايران   
 فصل ششم   23در مادة    - تعديالت و اصالحاتي در آن وارد شده است        1379

  :ن آمده استيچن
ف واقع و يـا     هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء يا خال          "

مشاهده شود، ذينفع حق     )اعم از حقيقي يا حقوقي    (انتقاد نسبت به شخص     
بفرستد و نشريه مذبور      ظرف يكماه كتباً براي همان نشريه      را دارد پاسخ آن  

مؤظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره يي كه پس               
از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و بـا همـان حـروف                 

تشر شده است، مجاني به چاپ برسـاند، بـه شـرط آنكـه              نكه اصل مطلب م   
و متـضمن تـوهين و افتـراء بـه كـسي              اصل تجـاوز نكنـد     جواب از دو برابر   

  47 ".نباشد
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 اين ماده تصريح شـده كـه اگـر نـشريه مطالـب يـا توضـيحات                  1در تبصره   
در ايـن   . مجددي چاپ كند، پاسخگويي مجـدد بـراي متعـرض بـاقي اسـت             

ي نيز براي متخلف پيشنهاد گرديده است كه اگر نـشريه از درج             ي جزا ،قانون
تواند به محكمه شـكايت      را منتشر نكند، شاكي مي     ، يا آن  پاسخ امتناع ورزد  

كند و در صورت تخلف نـشريه را         محكمه براي نشريه اخطار صادر مي     . كند
  .قت تعطيل ميكندؤبراي مدت م

ن حق در قانون مطبوعات ايران با شرح جزييات كه اي شود چه ديده مينچنا
وضاحت  عات افغانستانو پيشبيني جزا ذكر گرديده است؛ اما در قانون مطبو

و صراحت نـدارد     انتقاد، انتقاد كننده، و انتقاد شونده تعريف نشده اند         .ندارد
  .طرفين در كدام حاالت مدنظر است)) تساوي حقوق ((كه

 هـر نامـة وارده را       نميتوان ، اين است كه   آنچه در حق پاسخ قابل تأمل است      
در .  قايل شده اند   وتدر اينجا بين حق پاسخ و حق تصحيح تفا        . منتشر كرد 

دانند و در مواردي كه اشـتباه       مي  بسا موارد فقط حق تصحيح را قابل قبول         
  .ندنك صورت گرفته است، تنها همان نكته را مشخص مي

  

  : و هتك حرمت تهمتافترا،
افترا عبارت از نشر مطالب نادرست و خالف واقعيت در مورد افراد است كـه               

زنـد؛  مـي   ي و منافع مالي آدمها صـدمه        به شخصيت، روان، موقعيت اجتماع    
طـوري كـه از      اسـت هتك حرمت، توهين به شخصيت و موقعيت يك فـرد           

وي را در    مينـا ه حيثيت فرد لطمـه وارد كنـد و نيك         لحاظ مادي و معنوي ب    
  .جامعه مخدوش سازد

ممكن است افترا   . توهين و افترا، اخالق عمومي جامعه را خدشه دار ميسازد         
كوتاه تأثير زياد داشته باشد؛ اما خبرنگاران همواره بايـد          و تهمت براي مدت     

  .حقيقت و وجدان را محك عملكرد هاي خود قرار دهند
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 بينش. وني دارند در كشور هاي دنيا صور گونه گ      و هتك حرمت     تهمت   را،تاف
ثير پذير است، در    أ و عوامل ديگر ت     از فرهنگ، زبان، منطقه    و نگرش افراد كه   

 بيـشتر  در   .انگيختـه اسـت    هاي متعـددي را بـر      كنشن مقوله وا  يشناخت ا 
 ))جـرم مطبوعـاتي   ((ن خالف رفتاري اخالقي به عالوه از اين كه          يكشورها ا 
   . استگرديدهنيز  مواد قانون مدني مشمول گرددمي محسوب 

ن در قـوانين    آي اسـتند كـه بـراي        يـ افترا و تهمت از جمله موارد غير اخالق       
تنها خبرنگاران  را  چون اين خطا    گردد؛   ميكشورها جزا تعيين    بيشتر  ني  مد

  است در مورد كـسان ديگـر شـايعه         هر فرد عادي ممكن   . شوند مرتكب نمي 
ن مطبوعـاتي بـراي آن      ي در قوان  تنهااما در بعضي جاهاي ديگر       .پراگني كند 

  .جزا در نظر گرفته شده است
بــه دليــل  ليــشه گنجانيــد؛ چــونـوان در يــك كـ را نميتــ و تهمــتراـافتــ
گردد، از سوي ديگـر مفهـوم       مي  ونه گي سليقه ها و باور ها فشرده ن        ـگچند

آن چنان عام و گسترده است كه دشوار است تا به تعريف مانع و جـامعي از                 
  .آن دست يافت

 كشورها اعتراف دارند كـه تعيـين        بيشتركارشناسان و حقوق دانان برجستة      
  .دشوار استحد و حدود در اين راستا 

 كه عدم وضاحت در مورد اين كه چه مطالب نبايـد            يگويدم ))لوييس فورر ((
خبرنگاران بـه   . گذاردمي   أثير منفي بر كاركرد هاي رسانه ها      منتشر شوند، ت  

نان از پيامد مطالب منتشره بـه خـود سانـسوري و سانـسور              ميدليل عدم اط  
  48.زنندمي دست 

تك حرمـت   انتقاد سازنده در جهت منافع عامه و اظهار نظر به رفتار افراد، ه            
نيست، اما اظهار نظر بايد در ارتباط به رفتار هاي اجتماعي افراد باشد و بـه                

  .زنده گي خصوصي و شخصيت دروني آنها تعلق نگيرد
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تقدس حرفه يـي  . وة اطالع رساني وظايف ديگري نيز دارندخبرنگاران به عال 
معـه  جاي   و پلشتي هـا    به ساماني ها   ت پرده از نا   سناليكند تا ژور  مي  ايجاب  

 كـه  يامـا از آنجـاي    . اندازد و اشخاص منفي و فاسد جامعه را معرفي دارند          بر
گـردد و در مـواردي هـم        مـي   خبرنگار مانند هر انسان ديگر دچـار اشـتباه          

رقابت، نفع، نگرش سياسي، بينش مذهبي و پاره يي از اين مـوارد او را وادار              
ت فردي را لكـه دار      سازد كه تا مطلبي خالف واقعيت ابراز دارند و حيثي          مي

نـة اتهـام و   ميسازند و يا هم در گرد آوري معلومات و ارقام دقيق نباشند و ز   
  . دافترا را ميسر سازن

گناهي مورد تعرض قرار گرفته و هتك حرمت عليـه او صـورت             يهرگاه فرد ب  
 تـوهين و    . حق دارد شكايت كرده و اعـادة حيثيـت كنـد           ، فرد مذكور  بگيرد

گاهي بـا نـشر عكـس،    . گيردمي ق واژه ها صورت ن  هتك حرمت تنها از طري    
  .گرددمي كارتون، كاريكاتور هم عملي 

شه مفـروض   ميـ سوء نيت در توهين و هتك حرمت نياز به اثبات نـدارد و ه             
. كاهـد  ميثق و شايعه از مسؤوليت متهم ن      ؤاستفاده از نقل قول غير م     . است

مفروضـة وي   ز  ميـ هرگاه مرتكب هتك حرمت ثابت كند كه مطالب توهين آ         
  . شودمي قرين حقيقت است، از مسؤوليت معاف 

  : افترا تلقي ميشود كه در قانون انگلستان گفته يي و يا نوشته يي هنگامي
  . يا توهين قرار دهد او را هدف نفرت، استهزا-"
  . ديگران را از معاشرت با او باز دارد-
  49". به جايگاه او در مقام، حرفه يا كسبش آسيب بزند-

در معـرض    ميكه فـرد و مقـام رسـ        مي امريكا هنگا  ةبعضي اياالت متحد  در  
گيرند بايد ثابت كنند كه خبرنگار در اصل از بي اساس بـودن             مي  افترا قرار   

بعـضي  .  نيت در مورد شان صـورت گرفتـه اسـت   ءافترا آگاه بوده است و سو     
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 ت او كـارآ   توانـد در بـرأ     موارد حتا بي توجهي و عدم دقت خبرنگار هم نمي         
  .باشد

 زيـر نـام قـذف و        ))قانون جـزاي افغانـستان    ((  رسانه ها در   افترا و تهمت در   
 قانون جـزا قـذف چنـين تعريـف          436در مادة   . دشنام پيشبيني شده است   

  : گرديده است
قذف عبارت اسـت از نـسبت دادن واقعـه معينـه بـه غيـر توسـط يكـي از               "

ت داشـت شخـصي كـه تهمـ    مـي   كـه اگـر صـدق        وسايل علني، بـه نحـوي     
گرديــد يــا بــه نــزد مــردم  مــيبــه او نــسبت داده شــده بــه جــزا محكــوم 

  ".شدمي تحقير 
  حبس متوسط كه از دو، جزاي قذف،قانون جزا) 436(ن ماده ميبه اساس ه

سال بيشتر نباشد و همچنان جزاي نقدي كه از ده هـزار افغـاني كمتـر و از                  
هـم متخلـف بـه      و يـا    تعيين گرديده است     ،بيست هزار افغاني زيادتر نباشد    

  .گرددمي از اين دو جزا محكوم  يكي
در مـادة   . گيـرد مي  تعقيب جرم قذف تنها به اساس شكايت مقذوف صورت          

  : قانون جزا آمده است440
 نمـي در جرم قذف هيچ نوع تحقيق، تعقيب و اقامه دعوي صـورت گرفتـه               "

  .))د مگر به اساس شكايت مقذوفتوان
  :كندمي  اين مورد چنين حكم  قانون جزا نيز در120مادة  بند سه

در جرايم قذف، توهين و دشنام موافقت مجني عليه در افشا و نـشر حكـم                "
  ".باشدمي  ميحت
ا چنـين حكـم    ـانه هـ  ـوسط رس ـ در مورد ارتكاب اين جرم ت      120 مادة 4 بند
  :كند مي
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هرگاه جرم قذف، توهين و دشنام از طريق وسايل مطبوعاتي صورت گرفته            "
ايـن مـاده توسـط عـين        ) 3(شر آن با رعايت حكـم فقـره         باشد محكمه به ن   

  .وسيله حكم مي نمايد
در صورت امتناع يا تعلل بدون عذر معقول از نـشر حكـم مـدير مـسؤل بـه                   

  ".افغاني نباشد، محكوم مي گردد) پنج هزار(جزاي نقدي ايكه بيش از 
نيز در مورد دشنام تصريح شده اسـت كـه هرگـاه دشـنام بـه                 442 در مادة 

ي كه اعتبار يا حيثيـت شـخص را جريحـه دار نمايـد، توسـط يكـي از                   نحو
كه از سه ماه كمتر نباشد      وسايل علني تحقق يابد، مرتكب به حبس قصيري       

يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتـر و از دوازده هـزار افغـاني بيـشتر       
  .نباشد محكوم مي گردد

 به افراد منـع     مت و افترا   افغانستان هتك حر   در قانون رسانه هاي همه گاني     
  :مده استآمادة سي و سوم چنين  و در قرار داده شده است

  :نشر مطالب ذيل در رسانه هاي همگاني جواز ندارد"
  . مطالبي كه مغاير با اصول اسالم و توهين به ساير اديان و مذاهب باشد-1
  ".تك حرمت و افترا به اشخاص گردد مطالبي كه موجب ه-2

  

   : خصوصيحريمنيت ئومص
 خـصوصي و تعـرض ناپـذير از    ة سـاح Private Domain حريم خصوصي

دانان حريم خـصوصي شـامل چهـار         از نظر حقوق  . حيات فردي انسان است   
  :گرددمي بخش زيرين 

 Body Privacyحريم خصوصي جسماني  -
 Territoial Privacyحريم خصوصي در منازل و اماكن  -
 Information Privacyحريم خصوصي اطالعاتي  -
  Communication Privacy 50حريم خصوصي ارتباطي -
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نيت زنـده گـي     ئومقالة مشهوري كـه در آن بـراي نخـستين بـار حـق مـص               
.  در امريكا توسط سـامويل دي      1980 در سال    افراد را مطرح كرد،   خصوصي  

. نـشر شـد   )) ونيت حريم خـصوصي   ئحق مص ((وارن و لويس برانديس به نام       
اكنش و اعتراض عليه نشر گزارشي در ارتباط        آنها اين مقاله مشترك را در و      

نويسنده گـان   . به ضيافتي كه در منزل وارن برپا شده بود، به چاپ رساندند           
با نگرش حقـوقي بـه موضـوع امنيـت حـريم خـصوصي افـراد                كه  اين مقاله   
ند، معتقد بودند كه مطبوعات در همه زمينه هـا امنيـت حـريم              دپرداخته بو 

 و اين بدگويي و شايعه پراگنـي        استقض كرده   خصوصي و حيثيت افراد را ن     
 به يك كنش بازرگاني تبديل گردد، بلمي  كار و بدخواه برينه تنها به افراد ب

  .برد شده است كه مطبوعات از آن بهره مي
 1927در سدة گذشته گفتگو هايي زيادي بين قانونگزاران، به ويژه در سال             

ورد صادر ميكرد، صورت گرفت     كه محكمه عالي امريكا بايد حكمي در اين م        
بـا ايـن   . كه آيا استراق سمع تلفني تجاوز به حريم خصوصي است و يا خيـر        

كه اكثريت اعضاي اين محكمه معتقـد بودنـد كـه گـوش دادن پنهـاني بـه                  
صحبت هاي تيلفوني به هيج وجه نمي تواند تعرض بـر حـريم خـصوصي و                

د بر قانون اساسي امريكا   نقض قانون باشد؛ اما قاضي لويس برانديس به استنا        
 كـه   -از حق رها كردن مردم به حال خـود        ": اين گفته ها را رد كرد و گفت       

جامع ترين حقوق و حقي است كه انسان متمدن بيش از هـر حـق ديگـري             
 حمايت شود و بر اين اساس استراق سمع اگر به           -براي آن ارزش قايل است    

، تجـاوز بـه حقـوق مـردم         اندازة ديگر تفتيش ها و مصادره ها و توقيـف هـا           
  51".نباشد، كمتر نيست
 محكمـه عـالي امريكـا    1967درست چهار دهه بعد در     . برانديس بر حق بود   

اين گفته ها را تأييد كرده و ابـراز داشـت كـه دولـت و افـراد خـصوصي در                     
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صورتي مي توانند به استراق سمع تيلفوني بپردازند كه حكـم قـضايي را بـر                
ضوابط اين اصل بعـداً     . محكم در دست داشته باشند    استناد داليل عقالني و     

  . تهيه شد1968در سال 
قـانون حـريم    (( تحـت فـشار شـديد افكـار عمـومي            1974امريكا در سـال     

اما در سال هاي بعـد ايـن قـانون بنـابر نظـارت              . را تصويب كرد  )) خصوصي
دولت بر برنامه هاي كمك هاي مالي دولت، قرضه ها، امور مهاجرين، تعيين             

عيت مالي افراد و مواردي از اين دست كمرنگ شد؛ بـا ايـن كـه در ايـن                   وض
  . عملكرد هم دولت از حمايت افكار عامه برخوردار بود

 تـصويب شـد، نيـز از        1984قانون بين المللي ارتباطات كيبلي كه در سـال          
حق مشتركين اين شبكه ها براي حفظ اطالعات شان حمايـت مـي كنـد و                

ارة حمايت از حريم خصوصي افـراد در شـبكه هـاي            مقررات بين المللي درب   
  .ارتباطي در بيشتر كشور هاي اروپايي مقبوليت دارد

توان مي. گيرند همواره در مقابل هم قرار مي      ميحريم خصوصي و منافع عمو    
ونيت حريم خصوصي در تعارض با حق مردم به آگاهي از           ئگفت كه حق مص   

وري كند كه چه اطالعاتي براي      چه كسي ميتواند دا   . گيردمي  اطالعات قرار   
تـوان در بـه دسـت آوردن ايـن          ميشود و چگونـه      عموم ضروري شمرده مي   

  م خصوصي را حفظ كرد؟ي احترام به حر،اطالعات
ن حق دسترسي   يمهمترين نكته قابل بحث و اختالف اما، تعيين حد و مرز ب           

 در سراسـر    ايـن دشـواري   . ني و اطالعات خصوصي است    گاه  به اطالعات هم  
هان وجود دارد و همواره تالش هاي صورت گرفته است تـا صـورت هـاي                ج

كه تبـاين و نـاهمگوني هـا         واقعي اين هر دو شناسايي گردند؛ اما از آنجايي        
ميان فرهنگها و اخالقيات هـر جامعـه و ملـت وجـود دارد، پاسـخ بـه ايـن                     

ست ر در زمينه اينـ    مل ديگ بحث قابل تأ  . تا ناممكن است  خواست دشوار و ح   
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آيا مردم حق دارند در مورد حريم خصوصي زنده گـي اشـخاص مـشهور               كه  
آيا مردم حق دارند كه از جزييات زنـده گـي افـرادي كـه در                چيزي بدانند؟   

 پـست هـاي بلنـد غيـر دولتـي كـار             ديگـر پست هاي دولتي و رسمي و يـا         
گاني است و يا خـصوصي؟      ه  آيا اطالعات به دست آمده هم      ميكنند، بدانند؟ 

وليت هاي اجتمـاعي آنـان      صي افراد مشهور آيا ربطي به مسؤ      صوگي خ  زنده
 چه مرزي را ميتوان ميان حريم خصوصي و زنده گي اجتمـاعي قايـل               دارد؟
  شد؟

 كشور هاي غربي حق افراد را جهت تعقيب رسانه هاي چـاپي،         بيشترقوانين  
  .صوتي و تصويري در صورت تعرض بر آنان تضمين كرده است

الت زاكسن با آنكه همه      قانون اي  4 ماده   1ر به تبصرة    اياالت فدرال آلمان نظ   
دانند كه اطالعات را در دسترس نماينده گان         ظف مي ؤول را م   مسؤ مقامات

 همان ماده مواردي را     2مطبوعات، راديو، تلويزيون قرار دهند، اما در تبصرة         
ورزد و  كيد ميأهم مشخص كرده اند كه بر حفظ و امنيت حريم خصوصي ت

  :ند از دادن اطالعات خودداري ورزندتوان مي هار استناد بر آنمقامات ب
  با مقررات رازداري و محافظت شخصي، روياروي شدن -1"
 زماني كه با اطالع رساني، اجراي متناسب محاكمه يي به تعليق افتـاده،              -2

يـا بـه مخـاطره    خير روبـرو شـود و    أسر افتد، با ت    با مانع مواجه شود، به درد     
  بيفتد،

يك منفعـت   ميو يا حفظ الزا مي اطالع رساني، يك منفعت بسيار عمو با -3
  ...يا. شخصي خدشه دار شود

  52 ".فراتر باشد  حجم اطالع رساني از حد انتظار-4
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حتواي واقعي اخبـار ارزش     ند كه بايد براي م    ان بدين باور  خبرنگار يي از    عده
 در مـورد    گوينـد كـه رسـانه هـا حـق دارنـد تـا               ديگر مي  ة اما عد  قايل بود؛ 
  . سوءظن ها و مسايل ثابت نشده نيز مردم را مطلع سازند،شايعات

 دشواري ديگري كه رسانه هاي جديد ارتباطي در بحث اخالق به ميان مـي             
بر اطالعات گردآوري شده در مورد افراد در شبكه          ورند، همانا عدم كنترول   آ

خـصوصي   ها حتا مـرز هـاي ملـي و           هبا ظهور اين رسان   . هاي ارتباطي است  
جهـاني شـدن را    توان برايند ميبا تعبير هايي    . در هم شكسته است   دولت ها   

ادر شـود كـه در ايـن فراينـد دولـت هـا قـ                اما ديده مي   ؛مثبت ارزيابي كرد  
  ويژه جامعه خود كه به وسيله شـبكه هـا و           نيستند تا از فرهنگ و باور هاي      

  .گردند، نگهداري كنند ماهواره ها تهديد مي
ات كه الزمة آن گرد آوري اطالعات در مـورد افـراد از سـوي               در عصر اطالع  

 مراجـع اسـت، حفـظ حـريم خـصوصي       ديگرشركت ها، بانك ها، بيمه ها و   
 يابد و دشواري هايي براي خبرنگاران نيز پيش مي         معناي گسترده تري مي   

  را  خود گي شخصي  زنده  هستند كه اختيار و كنترول     مردم امروز نگران  . يدآ
 هـاي غربـي بـراي حمايـت از اطالعـات            گروهـي از كـشور     .از دست بدهند  

وضـع كـرده    )) شيوه هاي عادالنة اطالعـات    ((خصوصي افراد مقرراتي دربارة     
 بدانند كه چه اطالعاتي در مـورد  كند تا اين مقررات از افراد حمايت مي  . اند

شود، اطالعات را خود مشاهده كنند و حق اظهـار نظـر     آنان جمع آوري مي   
 بـه منظـوري   تنهامطمين باشند كه از اين اطالعات       داشته باشند و  بر آن را    

  .كه جمع آوري شده است، استفاده صورت گيرد
گر از كشور هاي غربي نهاد هـا و كميـسيون هـاي        يآلمان و كانادا و برخي د     

اين نهاد ها دولت هـا و       . خصوصي افراد را بنا نهاده اند      ملي حمايت از حريم   
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 يكننـد تـا روش هـاي عادالنـة گـرد آور           مي  رت  نهاد هاي خصوصي را نظا    
  .اطالعات را در پيش گيرند

 دغدغه هايي وجود دارد كه با گرد آوري اطالعات در بانك هـاي اطالعـاتي               
 انترنت پشتيباني و حمايت از حق افراد در امنيت حريم           ةدر سيستم گسترد  

يني وجـود دارد كـه   چـه تـضم  . خصوصي شان دشوار و حتا نـاممكن گـردد       
 به شبكة انترنت دسـتبرد مـي       ها كه به صورت غير قانوني     رادي چون هكر  اف

ارند، از ايـن اطالعـات      مشـ مـي    مهـم ن   ازنند و مسوؤالني كه حيطة اخالق ر      
  .سوءاستفاده نكنند

ــورد ــي. كليف ــد . ج ــستيانز ميگوي ــدارس  ": كري ــتادان م ــاراس ي و خبرنگ
راز ، معتقدنـد كـه دسـت كـم در فرهنـگ هـاي غربـي،                 ميآراي افكار عمو  

ــوان نخــستين   ــه عن ــسألهداري ب ــي مطــرح اســت م ــانه ي .  در اخــالق رس
را بـر    مـي ورود به حريم خصوصي و زنـده گـي شخـصي افـراد خـشم عظي               

امـور مربـوط بـه      . كنـد مـي   انگيزد و به اعتبار مطبوعـاتي خدشـه وارد           مي
ــاكتر     ــه دردن ــراد، از جمل ــصي اف ــي شخ ــده گ ــه   يزن ــت ك ــوري اس ن ام

  53".شوندگزارشگران با آنها روبرو مي
گـي خـصوصي افـراد در     ورزد كه پـرداختن بـه زنـده    د مييكأاو همچنان ت  

 يـك   يا برجسته سـازي    ميحل يك بحران عمو   اعث  بصورتي مجاز است كه     
  .مشكل اجتماعي شود

ديويد رندال خبرنگار انگليسي همچنـان رعايـت حـريم خـصوصي افـراد را               
 حـريم ديگـران بايـد       از ديدگاه او خبرنگار براي ورود به      . شمارد ميضروري  

البتـه اشـخاص شـهرت در بعـضي مـوارد           . دليل قانع كننده يي داشته باشد     
خـود   ميمجبورند تا قسمتي از حريم خصوصي خود را فداي موقعيـت عمـو      

  .نمايند، زيرا مردم حق دارند تا در مورد آنان بيشتر بدانند
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) ديالمي 1948 دسامبر   10مصوب  ( جهاني حقوق بشر     ةاعالمي 12در مادة   
  : آمده است

احدي در زنده گي خصوصي، امور خانواده گي، اقامتگاه يا مكاتبـات خـود              " 
شـرافت و اسـم و رسـمش         خود سرانه واقع شـود و      هاي نبايد مورد مداخله  

نبايد مورد حمله قرار گيرد؛ هـر كـس حـق دارد كـه در مقابـل ايـن گونـه                     
  ". قرار گيردداخالت و حمالت مورد حمايت قانونم

ت مراسالت و ارتباطـات افـراد       مي محر ة ويژ 37اساسي افغانستان مادة    قانون  
  :است

ت مراسالت و مخابرات اشخاص چـه بـه صـورت مكتـوب             ميآزادي و محر  " 
  .ون استئلفون، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصيباشد و چه به وسيلة ت

دولت حق تفتيش مراسالت و مخابرات اشخاص را نـدارد، مگـر مطـابق بـه                
در . دانـد مـي    ين قانون مسكن افراد را نيز مـصئون       همچنان ا  ".م قانون احكا

مـسكن شـخص از تعـرض       ":  در اين مـورد آمـده اسـت        38قسمتي از مادة    
  .ون استئمص

تواند بدون اجازة ساكن يا قرار محكمة با         ميشمول دولت، ن   هيچ شخص به  
ـ                   ه صالحيت و به غير از حاالت و طرزي كه در قانون تـصريح شـده اسـت، ب

  ".مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد
 در مورد ملكيت هاي خصوصي تصريح شده است كه ملكيـت از             40در مادة   

  .ون استئتعرض مص
اين مطلب به   ) 1384( افغانستان   در مادة پنجم قانون رسانه هاي همه گاني       

  :صورت تلويحي چنين آمده است
دولت بنابر تقاضاي   . مايدهر شخص حق دارد، معلومات را طلب و دريافت ن         "

نمايـد، مگـر اينكـه      مي  شود، فراهم   مي  اتباع كشور، معلوماتي را كه مطالبه       
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معلومات مطالبه شـده راز محـرم بـوده، افـشاي آن امنيـت، منـافع ملـي و                   
ت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و يا به حقـوق ديگـران صـدمه                 ميتما

  ".وارد نمايد
سيون مستقل حقـوق    ميايت از حقوق مردم ك    دولت افغانستان به منظور حم    

د در صورت نقض حقوق خود      توان ميهر شخص   . سيس كرده است  أبشر را ت  
سيون در اين ارتباط افراد متضرر را بـه         ميسيون مراجعه كند و ك    ميبه اين ك  

 قانون اساسـي تـسجيل      58اين حكم در مادة     . سازدمي  مراجع قانوني راجع    
  .شده است

  

 :حفظ منابع محرمانه

و بـه هـيچ صـورت نبايـد      رسانه ها در قبال منابع محرمانه مسؤوليت دارنـد 
. خواهند هويت شان آشكار شود، فاش بسازند      مي  هويت منابعي را كه خود ن     

تجارب خبرنگاران مشهور و آزاده جهان ياد آور اين حقيقـت اسـت كـه هـر               
مـي  خبرنگار متعهد نسبت به كساني كـه از آنـان اطالعـات را جمـع آوري                 

 ي هويت كساني كه خود شان تمايلي به افشا        يكنند، مسؤول بوده و از افشا     
  . كنندمي نام خود ندارند، خودداري 

اين نكته را نيز بايد به يـاد داشـت كـه حـق خـود داري از افـشاي منبـع و                 
دارد، ايـن   شهادت دهي براي خبرنگاران كه در بعـضي از كـشور هـا وجـود                

طالعـات بـه صـورت نادرسـت از سـوي           ورد كـه ا    آ وجود مـي  ه   را ب  دشواري
ثـق مجـال    ؤخبرنگاران بازتاب يابد و احياناً شايعه ها هم بدون ذكر منبـع م            

مقوله زيان هايي را هم براي رسانه ها در قبال دارد؛ زيرا             پس اين  .نشر يابند 
گـردد و   مـي   ن باشند كه هويت آنهـا حفـظ         ميدر صورتي كه همه افراد مط     

ممكن است حقيقت را نگوينـد      ،  گيرندمي  ر ن تحت بازجويي و پاسخدهي قرا    
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اين افراد ممكن است وابـسته بـه جريـان هـاي            . را مخدوش بسازند   و يا آن  
  .گوناگون باشند و به فريب رسانه ها و مردم بپردازند

بـر حفـظ محرميـت كـاري و          ))ان بريتانيا خبرنگار ملي   ةاتحادي((آيين نامة   
: ر ايـن آيـين نامـه آمـده اسـت          د. ورزد كيـد مـي   أمنابع محرمانه اطالعات ت   

ظـف انـد منـابع محرمانـه اطالعـات را محفـوظ نگـاه               ؤخبرنگاران اخالقاً م  "
  54 ".دارند

كه به اين اصل اخالقي ارزش قايل اسـت، اجـراي            ولي قوانين بريتانيا با اين    
در بعضي موارد استثنايي كه افشاي منبع       . دهد عدالت را در اولويت قرار مي     

هرگـاه  . دهـد  ه دستور افشاي منبـع را بـه خبرنگـار مـي           باشد، دادگا  ميالزا
شـبكة خبـري    . فتدند، ممكن است به زندان بي     خبرنگار از اين حكم سرباز ز     

بي بي سي در اين مورد معتقد است كه خبرنگار بايد شخصاً تصميم بگيـرد               
  .كند رود و يا منبع خود را افشا مي كه به زندان مي

 .ردن منـابع خـود بـه زنـدان رفتـه انـد            خبرنگاران بارها به دليـل فـاش نكـ        
ــصئ   ــانون م ــا ق ــاالت متحــد امريك ــود دارد و Shield Lawونيت در اي ج

مـي  كه خبرنگـاران را در مقابـل قـانون بـراي افـشاي اطالعـات محافظـت                  
ــد؛ ــا كن ــا در پ ــصئ   ام ــانون م ــوارد ق ــي از م ــز ره ي ــيونيت ني ــ نم د از توان

   .خبرنگار حمايت كند
حمايـت قـانوني از     بـراي   ) 1384(فغانـستان   گـاني ا  ه  قانون رسانه هاي همـ    

دانـد كـه از افـشاي منـابع معلومـاتي شـان         مـي    را محـق     ژورنالسيتان آنان 
. كيـد ورزد  أ بر افشاي آن ت    خودداري ورزند مگر اينكه حكم محكمه ذيصالح      

  :دوم مادة ششم اين قانون آمده استدر فقرة 
خـودداري نماينـد،    ژورناليستان حق دارند از افشاي منابع معلوماتي شـان          "

  ".در مورد افشاي آن حكم نموده باشد مگر اينكه محكمة ذيصالح
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   :جعل هويت
شود؛ اما در برخي از موارد مي جعل هويت شخصي، احتماالً شيوه پسنديده يي شمرده ن

  .ثر و هيجان انگيز استؤشيوه م
   دان هوايت

  

عات نبايد يك اصل اخالقي بر آن است كه خبرنگار در حين جمع آوري اطال
  گاهي خبرنگاران براي به دسـت آوردن اطالعـات         .هويت خود را مخفي كند    

در ايـن   . كننـد   و يا پوليس معرفي مي     مهم خود را پژوهشگر، وكيل، پزشك     
حالت از عدم آگاهي و جهـل عـده يـي اسـتفاده كـرده و در يـك موقعيـت                     

آگـاهي   به گفتن اطالعاتي مي كننـد كـه از پيامـد آن              دروغين فرد را وادار   
بـا جعـل    ) جهـان غـرب    در(ا گزارش شده است كـه خبرنگـاراني         حت. دندار

هويت، از جذابيت هاي جنسي خود در راه به دست آوردن اطالعات استفاده             
  .كرده اند

پذيرنـد و   مي  تعداد زياد خبرنگاران پنهان داشتن هويت را در بعضي حاالت           
. كننـد مي  را كامالً رد     ندانند؛ اما عده يي آ    مي  اين عملكرد را غير اخالقي ن     

شود كه تا حد متعارف     مي  در هر حال جعل هويت در صورتي مجاز شمرده          
باشد اما هرگاه خبرنگار بخواهد خود را داكتر يا پوليس جا بزند و به امنيـت                

در حقيقت تعيين مرز و شاخصه ها در   . و جان افراد صدمه بزند، جايز نيست      
  . اين مورد دشوار است

در يكـي از برنامـه هـاي خـود، گزارشـي را از يـك                 رسـاني  يك شبكه خبر  
آنها در اين گزارش نشان دادند كه . دگاه بزرگ مواد غذايي به نشر رسانفروش

مواد مضر براي صحت و سالمتي در ميان مواد غذايي ايـن فروشـگاه وجـود                
در يك محكمه    1997 اما اين شبكه در سال       ؛همه چيز حقيقت داشت   . دارد

  ميدانيد چرا؟.  ميليون دالر جريمه شد5/5ي شمالي به پرداخت در كارولينا
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كـاري   چون گزارشگران براي به دست آوردن اطالعـات و فاكـت هـا جعـل              
  55.كرده، هويت خود را پنهان و خود را كاركنان عادي معرفي كرده بودند

 فريب، جعل، اخفـاي شخـصيت،        تلويحي  قانون جزا در به صورت     198مادة  
  . است جرم دانسته،در موارد خاصرا  ،ابعيتپيشه، كسب يا ت

  

  :تبليغ جنگ، خشونت، نفرت و تبعيض نژاديعدم 
رسانه ها و خبرنگاران مجاز نيستند كه مطالبي را كه به صـورت مـستقيم و                

ـ           ژادي دامـن بزنـد و يـا        يا غير مستقيم به جنگ، خشونت، نفرت و تبعيض ن
ان ميـ  تفرقه بر انگيز      هاي  موضوع .گر آن باشد، به نشر برسانند     مسبب و آغاز  

 و غيـر    د، خالف ورزي و جـرم     گروه هاي مختلف مردم به هر عنواني كه باش        
   .دنشومي اخالقي شمرده 

 كـشور هـا حفـظ همبـسته         رسـانه هـاي بيـشتر     حرفه يي   اخالق  در اصول   
 كــه در يــك منطقــه زنــده گــي دارنــد،  يگــي و وحــدت بــين گــروه هــاي

 مـورد رسـانه هـا بايـد توجـه           در ايـن   .شـود  شـمرده مـي    ضروري و حتمي  
خــاص بــه بــاريكي مــسأله داشــته و در حفــظ تماميــت ارضــي و همبــسته 

 سـردبيران  عمـومي  چنانچـه در كنفـرانس    . گي بـين مـردم كوشـش كننـد        
ــات    ــراي مطبوع ــي ب ــررات اخالق ــوان مق ــه عن ــد ب ــات هن ) 1986( مطبوع

ــد  ــدوين گردي ــولي ت ــه در   . اص ــولنامه ك ــن اص ــوم اي ــادة س ــد 10در م  بن
  :ده، چنين آمده استتدوين ش

 اظهار نظر ها بايد خويشتندارانه و عاري از فحاشـي عليـه رهبـران يـا                 -"
  اقليت ها باشد و تحريك به خشونتي را در برنگيرد، 

شـود،   يـك اقليـت       از وارد كردن اتهاماتي كه موجب شك در وفـاداري          -
  اجتناب شود،
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ه ها و ايجـاد بـي        از اتهامات رايج و ادعا هاي غير منصفانه نسبت به گرو           -
اعتمادي نسبت به اقليت ها پرهيز شود؛ اخبار مربوط بـه درگيـري هـاي               

  فرقه يي تحريف نشود،
بايد بـا   ...  اخبار حوادثي چون مرگ، قانون شكني، ايجاد حريق عمدي و          -

شده، تيتر زده ت كامالً دقيق و روشن توضيح رعايت همة جوانب و با كلما
  نگيز آنها خودداري شود،گزارش شود و از نمايش غم ا و
   اخبار صلح بر ساير اخبار برتري داشته باشد،-
  استفاده نشود،)) اكثريت((و )) اقليت(( از اصطالحاتي چون -
را بر انگيزد، از انتـشار       احساسات گروهي يا قومي     اگر اطالعات يا رقمي    -

  56".آن صرف نظر شود
آمـده  مـورد تبعـيض     در   22مـادة   بخـشي از    در قانون اساسي افغانستان در      

  ".هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است": است
ـ    ":  چنين آمده است   239در قانون جزاي افغانستان در مادة        ه شخصي كـه ب

يكي از وسايل علني مردم را به فتنه گري و آشوب گري، عـصيان يـا تمـرد                  
ردد مشروط  گمي  سال بيشتر نباشد محكوم      دعوت نمايد به حبس كه از دو      

   ".ثر واقع نگرددؤبر اين كه دعوت وي م
كه توسط يكي  شخصي"  : آمده است245 ةد مان قانون دريمهمچنان در ه

از وسايل علني به ايجاد عداوت بين افراد قبيله يا بين قبايل تحريك نمايـد،         
به حبس قصير كه از سه ماه كمتر و يا جزاي نقدي كه از سه هـزار افغـاني                   

  ".گرددمي دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم كمتر و از 
ام جزايـي و نـشر مطالـب        ـ زيـر نـام احكـ      ،انه هـا  ـفصل هشتم قانون رس   در  

به اين مسأله هم اشاره      ،در جمع موارد ممنوع    33ة  مادبند سوم    در   ،ممنوع
   :شده است
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كه مخالف احكام قانون اساسي بـوده        تبليغ خشونت، جنگ و ساير مواردي     "
 ".نون جزا آن را جرم دانسته باشديا قا

  

  :خشونت و جنايت  هويت و تصاوير قربانيانيافشاعدم 
ز از سوي   مي نام و نشر تصوير قربانيان حادثه هاي جنايي و خشونت آ           يافشا

رسانه ها به موقعيت اجتماعي افراد صدمه زده و ادامه زنده گي اجتمـاعي را      
د از بي خبري و عدم آگاهي افراد  رسانه ها به هيچ وجه نباي.سازدمي دشوار 

و به دست آوردن  مياز قوانين در اين عرصه استفاده كرده و به منظور سرگر
 قانون رسانه 33مادة بند چارم  در .مخاطبين بيشتر به اين عمل دست بزنند

در زمرة مواردي كه نشر آن جواز ندارد، اين مورد نيز شامل            هاي همه گاني    
   :گرديده است

ويت و تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز، به نحوي كه بـه حيثيـت      افشاي ه "
  ".اجتماعي آنان صدمه وارد نمايد

  

  :لطمه بر اصل بيگناهي افرادعدم 
 بـا صـالحيت در      ةمگر اين كه محكمـ    توان مجرم شمرد    ميهيچ شخصي را ن   

مـي   مـتهم بـه جـرم        يدرست است كه افراد   . مورد جرم او حكم كرده باشد     
هرگاه رسانه .  آنان را مجرم شمردنميتوان شان ثابت نگردد، جرمشوند اما تا 

 شخصي را مجرم اعالم بدارند و بعداً ثابت گردد كه شخص مذكور بيگناه              ،ها
شخص مـذكور  . است، در اين صورت بر اصل بيگناهي او لطمه وارد كرده اند     

د ادعاي اعادة حيثيت بكند و در اين صورت خبرنگار و رسانه مجـرم              توان مي
  . گيردمي شمرده شده و مطابق قانون با آنان برخورد صورت 

  : قانون اساسي آمده است25در مادة 
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمـة بـا           . برائت ذمه حالت اصلي است    "

  ".شودمي صالحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته 
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ت و تصريح كـرده     ت ذمه را حالت اصلي دانسته اس      أنيز بر  قانون جزا    4مادة  
حكوميت او حكم نكرده باشد،     به م  كه متهم تا وقتي كه محكمه با صالحيت       

  .گناه شناخته مي شودبي
  

   :هديه و رشوت نپذيرفتن
اين سخن را يك پوليس شيكاگو )) شود گرت شروع ميهمه چيز با يك س((

در حقيقت مقدار يا نوع     .  بود خواري به زبان آورده   ك فقره رشوت    يدر مورد   
 گاهي خـوردن    . به هر مقياس و شيوه يي كه باشد، غير اخالقي است           رشوت

آيـد،   مـي يك گيالس چاي يا قهوه با شخصي كه از او اطالعـات بـه دسـت           
شخص  ة اما ممكن است كه اين يك گيالس چاي كه از هزين           ؛نيسترشوت  

خبرنگـاران در   .  گيري باشـد   شود سر آغازي براي رشوت    مي  مقابل پرداخته   
 هديه دريافت )داراي شهرت( واقع به ويژه از سوي اشخاص شهرتبسياري م 

در اين موارد بايد متوجه باشند كه هيچ گاهي يك شخص بـدون             . كنندمي  
دهـد و هزينـه يـي را        مي  شناسد، ن مي  دليل هديه يي براي كسي كه او را ن        

  .كندمي قبول ن
  

  :غير اخالقي و غير قانوني از اطالعات استفاده
دارد كه از اطالعاتي كه در جريان كار حرفه يي بـه دسـت              ژورناليست حق ن  

را بـه حيـث     اين اطالعـات  قانوني كند؛ غير  استفاده غير اخالقي و     مي آورد،   
 و يـا از ايـن        قرار دهد   فشار   زير افراد را    ندازد؛در جريان بي   يك وسيله فشار  

ـ          اطالعات به منظور تخفيف آنان استفاده كند       ه  و يا با اين اطالعـات قـصد ب
  .  و موقعيت را داشته باشد، امتيازدست آوردن پول

  :  قانون جزا در اين مورد چنين آمده است445در مادة 
هر شخصي كه به حكم وظيفه، كسب، پيشه، صنعت، فـن و يـا بـه لحـاظ                  "

يك سري از اسرار علم حاصل نمايـد و آن را در غيـر از               ه  طبيعت كار خود ب   
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ا آن را به منفعت خود يا منفعت شخص         حاالت مصرحه قانون افشا نمايد و ي      
ديگر استعمال كند، به حبس متوسط ايكه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي              

  ".فغاني تجاوز نكند محكوم ميگرددنقدي كه از بيست و چهار هزار ا
  

  :رسانه هاي مربوط به كودكان و نوجواناندر حرفه يي ژورناليستي اخالق 
ه يي قشر آسيب پذير و شكننده به حـساب          كودكان و نوجوانان در هر جامع     

تر از ديگران د و زو ارندجوانان در مرحله آموزش قرار د      كودكان و نو   .روند مي
ي كه براي اين قشر به نشرات       يرسانه ها بناً  . گيرندمي  ثير و فشار قرار     أ ت زير

 بايد خيلي محتاطانه عمل كرده و كاركرد هاي خـود را طـوري              ،پردازندمي  
ثير أ كـه تـ     و تخريش احـساسات جوانـان      نند كه باعث تخريب   سازماندهي ك 

اختي ايـن قـشر بـه       نشننشوند و با درنظر داشت روا      پذير و حساس هستند،   
 توجـه   له مهـم  أ جهان به اين مـس     امروز در . مسايل بپردازند تحليل و بررسي    

   .گرددمي ق مبذول ميع
كودكـان،  در رسانه هاي مربوط بـه نوجوانـان و           كشور هاي جهان     بيشتردر  
 و غير اخالقي، مطالبي كه بـه پـرورش بـي رويـه              زمي مطالب خشونت آ   رنش

 ملي، ديني   ،ميپردازد، مطالبي كه تعصبات نژادي، قو      مياحساسات جنسي   
ايـن گونـه مطالـب      . زند، به هيچ صورت مجاز نيـست      مي  و مذهبي را دامن     

 آن تا   ثير مخرب أپيشداوري هايي را در ذهن كودكان به ميان مي آورد كه ت           
  . باقي مي ماندآنهاعمر با آخر 
هاي ويـژه يـي بـراي كودكـان          كشور هاي غربي رسانه هاي برقي برنامه         در

در ايـن   . مه هاي بزرگـساالن را تعقيـب كننـد         برنا اجازه ندارند تا   آنان   .دارند
حتا در كشور   . گردد مي مراقبت جدي از سوي والدين و مربيان اعمال          مورد

 بخشي از كاركرد هاي رسانه ها را تشكيل         و خشونت سكس  بازتاب  هايي كه   
كنند كه در اخيـر     مي  دهد، برنامه هاي تلويزيوني را طوري سازماندهي        مي  
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. ودـر شـ  ـ، منتـش  واب مي رونـد   ـنان به خ  واـال و نوج  ـكه اطف  مياـشب هنگ 
V- chip براي والدين اين امكان را فراهم مي ي است كه تكنالوژي جديد 

اي خشن و پر از خشونت و برنامه هاي وقيح و پورنـوگرافي     آورد كه برنامه ه   
 از سويي ديگـر هرگـاه جوانـان       . نندحذف ك شان  را از شبكه هاي تلويزيوني      

ورزنـد، بـه   ب نادرست از طريق انترنت مبادرت     زير هژده سال به توزيع مطال     
؛ اما اين فرايند با چـالش هـا و دشـواري            صدها هزار دالر مجازات مي گردند     

در اينجـا ميتـوان از بـي تفـاوتي عـده يـي از               . ستنيز رو به رو   يادي  زهاي  
والدين در قبال كنش ها و عملكرد هاي فرزندان شان، دشواري در سيـستم              

جوانـان در   زيوني و آگاهي بيـشتر كودكـان و نو        ارزيابي همه برنامه هاي تلوي    
  . استفاده از تكنالوژي نسبت به والدين شان نام برد

له حيـاتي   أين بار به اين مس     است كه براي نخست    هاييكشورفرانسه از جمله    
اين كشور قانوني دربارة رسانه هاي كودكـان وضـع كـرده            . توجه كرده است  

در اين قـانون تـصريح      .  به تصويب رسيده است    1949 جون   16است كه در    
رسانه هـاي كودكـان و نوجوانـان نبايـد هـيچ گونـه تـصوير،                شده است كه    

طلبـي را بـه چـاپ برسـانند كـه از تبهكـاري، دزدي،               گزارش، نبشته و يا م    
 ميجنايت، دروغ، تنبلي، نفرت، هرزه گي و فحاشي يا پيش داوري هاي قـو             

  57.و تبعيضي جانبداري كند و باعث انحراف ذهن و اخالق اين قشر شود
تبليغات بي رويه براي كودكان نيز يكي از مـسايلي اسـت كـه جنبـه هـاي                  

ستند كـه   هـ  كودكـان قـشر آسـيب پـذيري          .اخالقي آن سنجيده مي شـود     
 در چگونه گي برخورد، طرز زنـده         -بيشترينه تبليغات تلويزيوني   -تبليغات  

   .مي گذاردمثبت و منفي ثير أآنان ت گي، بهداشت و تغذيه
 امريكا هشت سازمان زيرين از كودكـان در برابـر تبليغـات             ةدر اياالت متحد  

  :گونه گون حمايت مي كنند

  
          اخالق و حقوق در ژورناليزم

 
/112 

 Action for Childrenبرابر تلويزيون كودكان گروه كنش در  -1
Television كه كوشش دارد تا كيفيت برنامه هاي تلويزيوني براي 

  . را ارتقا ببخشداطفال
در زمينة تبليغ كه )) CMMCرسانه ها، تجارت و كودكان ((شوراي -2

  شيريني ها و ديگر محصوالتي كه براي كودكان تهيه ميتوليدات
 .كند ميرا ترويج گردد، مسايل اخالقي 

 ،كه در حفظ منافع عمومي در نشر FCC ارتباطات فدرال كميسيون -3
 .گذار استن نيروي قانو

 تبليغات كه در راستاي از بين بردن FTC تجارت فدرال كميسيون -4
 .غير منصفانه و فريب آميز، نيروي قانون گذار است

ي ت تلويزيونئ كه با همياري هيNAB ملي پخش كننده گان اتحادية -5
 .كند  براي تلويزيون ها خط مشي وضع ميخود

 شورا كه بخش تبليغات ملي اين CBBBبهتر   دفتر تجارتشوراي -6
خط مشي هاي تبليغات ( يك قانون مستقل را به نام 1975در سال 

 .صادر كرد) براي كودكان
ان ا كه از كودك دندان پزشكان امريكا و اتحادية پزشكي امريكةاتحادي -7

 صحت، مراقبت هاي بهداشتي و تغذية تي كه در رابطه به تبليغابرابردر 
 به عالوه گروه هاي .مناسب از تلويريون ها نشر مي شوند، فعاليت دارند

كوچك ديگري نيز مانند سازمان هاي تغذيه، انجمن هاي والدين 
  58 .شاگردان، اتحاديه هاي معلم ها نيز در اين راستا فعال اند

ي نشده  نه هيچ اشاره ي   ميي افغانستان در اين ز    در قانون رسانه هاي همه گان     
 و سنتي اسـت، در ايـن        ي افغانستان يك كشور اسالم    اما از آنجايي كه   . است

امـروز   .كاري هاي رسانه ها در حداقل است      مورد بدون تصريح قانون خالف      
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مردم بيشترينه از سريال هاي خانواده گي هندي كه از سـوي شـبكه هـاي                
ثير سوء روي اخالق و رفتـار       أشكايت دارند كه ت    رسد،مي  تلويزيوني به نشر    

ترينه رود كه اين مسأله بيش    مي  اما گمان   . كودكان و نوجوانان گذاشته است    
 مردم حركـات خـالف فرهنـگ خـود را           ريشه در فرهنگ پذيري دارد چون     

  .پذيرند كه پرداختن به اين مسأله به بحث جداگانه يي نياز دارد ميكمتر 
  

  : در كارتون و كاريكاتور ژورناليستياخالق حرفه يي
كارتون ها  .  صفحات استند   كارتون ها جز اساسي    در رسانه هاي چاپي، امروز    

همان موجودات شگفتي انگيز پندار هاي هنرمندانة هنرمنـد در ارتبـاط بـه              
كشانند و رازهايي را پـرده   مي كه داوري هايي را به دنبال خود      استندقضايا  

كارتون ها كشف ذهـن  . گذارندمي ديده گان همه گان درند و در مقابل    مي  
اي خنـدد و بـر    مـي   هنرمند جستجوگر است كه با كشف خود بر زشتي هـا            

  .دهدمي  تفكر و جستجو را نيز هديه مخاطبين خود نه تنها خنده، بل
يكي كارتون با همه گويـايي      .  ديد ميتواناساساً دو رويكرد را در ژانر كارتون        

 مضحك براي خنداندن و بيان ابتذال ها بوده اسـت و            و رسانش خود وسيلة   
 براي بيـان زشـتي هـا و انگـشت           ييدو ديگر كارتون سالح بران و زبان گويا       

كارتون از آغاز پيدايي خود بـا       . گذار بر كمبوديهاي جامعة انساني بوده است      
 -در كارگـاه خـود       به شدت هنري   اين ژانر . رو بوده است  ه  ب چالش هايي رو  

دهد كه بازتاب آن بـه شـكل دهـن          مي   صورت هايي را شكل      -عهبستر جام 
گيـرد  مي   چشم بيننده شكل     ةكجي و تمسخر بر زشتي هاي جاري در آيين        

كارتون ها نماد هايي سرشـار از گفتنـي هـا           . شودمي  و دغدغه ساز ذهن او      
گي رويكرد او را به واقعيت هـا و  ه استند كه جهان بيني كارتونيست و چگون  

  .دارندمي ا ذهن او را بيان ژرف و پهنا
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كـشند و باعـث      با اينكه كاريكاتور ها سال هاي سال اسـت كـه نفـس مـي              
هـم  مـورد نظريـات انتقـادي        و تفريح گيرنده گان بوده اند؛ اما در        ميسرگر

ي، ، ناتوانميوجود دارد، چون ممكن است كاريكاتور ها بر ويژه گي هاي جس     
اص مورد نظـر  اعث ناراحتي اشخ بمشخصات نژادي حمله كنند و و   معلوليت

  .دنگردگردد، بناً غير اخالقي تلقي 
  همكـاران كتـابي را بـه نـام         ي از  گروهـ  پـل لـستر بـا     كارشناس ژورنـاليزم،    

 در اين كتاب سـعي داشـتند        انآن .نبشته اند )) زنند تصاويري كه زخم مي   ((
رد  وا  بـر او    ضربه رواني  ،تا ثابت كنند كه عكس نامناسب از يك فرد يا حالت          

مبنـاي نـژاد،     آنها در اين كتاب خوار و حقير شـمردن افـراد را بـر             . د كن مي
طور تـصاوير    رده و اين  فزيك و يا جاذبه هاي جنسي محكوم ك       جنس، سن،   

دانند كه ناراحتي هـاي روانـي را بـه بـار آورده و                مي يرا كليشه هاي منفي   
  59.گردد موجب تمسخر و استهزا ديگران مي

كنند، همواره بايـد مواظـب باشـند و    مي  ژانر استفاده   ي كه از اين   يرسانه ها 
نظر داشته باشند كه كـارتون هـا و كاريكـاتور هـاي              اين اصل اخالقي را در    

بعيض، نفرت، جنـگ و     تحريك مسايلي چون ت    منتشرة شان وسيله يي براي    
  .دن رواني و اجتماعي افراد صدمه نزنستيزه نگردند و بر موقعيت

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

  مچهارفصل 
  قانون، حقوق و اخالق

  
  



  چهارمفصل 
  خالق احقوق و قانون،

  همگوني هاهمگوني ها و نا
  

    
قانوني كه با آرمانهاي اخالقـي مـردم        
. همساز باشد به آساني اجرا مي شـود       

احترام به چنين قانوني بر پاية اجراي       
اراده دلخواه تكليف است و شهروندان      
رعايت آن را از وظايف خود ميشمارند       

بـه  و به كه كسي كـه نافرمـاني كنـد           
  .ديدة تجاوزگر مي نگرند

  ريپر
  

  :قانون
  .اخالق پديده يي است كه قانون بر پاية آن استوار است
  ناصر كاتوزيان، حقوقدان ايراني

  

بعضي از واژه شناسـان     . در واژه نامة دهخدا قانون به معناي اصل آمده است         
 به اين عقيده اند كه قانون در اصل واژه عربي نيست و معرب كانون است كه  

در اصـل، واژه كـانون      . در عربي به معناي بنيان و قاعده مستعمل شده است         
در يونان قديم به معناي قاعده و دستور به كار مي رفت و حقـوق كليـسايي                

Droit Canoniqueهمچنان ايـن واژه را بـه    . به اين نام شناخته مي شد
  . معناي خط كش و چهار چوب نيز دانسته اند
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 شـمرده شـده     انسان  بشري قانون از نياز هاي اساسي      در همه ادوار زنده گي    
بدون قانون نظم زنده گي اجتماعي به هـم مـي خـورد و ظلـم و بـي                   . است

انسان موجود اجتماعي و مدنيـست  . عدالتي جاگزين حق و عدالت مي گردد   
و براي زنده گي كردن در اجتماع ناگزير اسـت كـه از يـك سـري قواعـد و                    

  . م زنده گي اجتماعي را مختل نسازد پيروي كند تا نظمقرره ها
ارزش اجتماعي بودن با اين كه تعاون و همكاري را ميان انسان به ميان مي               
آورد اما گاهي سبب تعارض، اختالف و منازعـه نيـز مـي گـردد و حقـوق و                   

در چنـين   .منافع افراد با حقوق و منافع افراد ديگر اصطكاك پيدا مـي كنـد           
ق را بررسي مي كند و تعارض ها و كـشمكش           حاالتي قانون چگونه گي حقو    

 وضـع   ارچوبهايي را كه در هنگام اصطكاك حقوق افراد رخ مي دهد، در چ            
  .شده بررسي مي كند

مـي   تعيـين ي را   براي گروهي حقوق   شود و   مقننه وضع مي   ةقانون توسط قو  
  .... مثل قوانين ارث، نفقه و.  باشدمشمول آنكند، بدون آن كه اراده طرفين 

اصل كليي اسـت كـه بـه    ": كنند  قانون را قانون دانان چنين تعريف مي   ةواژ
ت حاكمـه و افـراد يـك        ئـ عنوان تنظيم كنندة روابط اجتماعي از سـوي هي        

   60".جامعه پذيرفته شده و ضمانت اجراييوي نيز براي آن وجود داشته باشد
قانون عبارت از قاعـده ايـست       ": از نظر شكلي قانون چنين تعريف مي گردد       

نـشر در    ه از جانب قوة مقننه وضع شـده بعـد از توشـيح ريـيس دولـت و                 ك
  .باالي سازمان ها و افراد تطبيق مي گردد جريده رسمي

. در اين معنا قانون تمام مقرراتي است كه توسـط قـوة مقننـه وضـع گـردد                 
  61".بدينترتيب مقررات و لوايح شامل اين تعريف نمي گردد

ح يا مسوده، تصويب اين طرح يا اليحـه         براي تدوين يك قانون به تنظيم طر      
 كه مطابق قـوانين هـر كـشور متفـاوت           -در پارلمان و يا ساير مراجع قانوني      
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 و انتشار قانوني آن در جرايد رسـمي       ) توشيح( رييس جمهور    ي، امضا -است
بعـد از نـشر در       قـانون    .به منظور به اطالع رساندن به عموم مردم نياز است         

  .نافذ مي گرددجريدة رسمي 
دانشمنداني چون ارستو و سـقراط قـانون را بزرگتـرين پيـروزي نـوع بـشر                 

  .دانسته اند
  

  :حدود حاكميت قانون در زمان و مكان
ـ  نمـي از نظر زماني قانون به گذشـته رجعـت            اثـر آن در حـال و        د؛ بـل  توان

رجعت قـانون بـه گذشـته غيـر منطقـي، غيـر منـصفانه و غيـر          . استآينده  
كـه شخـصي بـه دليـل عملـي مجـازات شـود              ممكن نيـست    . عقالني است 

هرگـاه قـانون    . كه در زمان انجـام، آن عمـل، مبـاح و مـشروح بـوده اسـت                
ــاعي،         ــاي اجتم ــت ه ــزل فعالي ــب تزل ــد، موج ــت كن ــته رجع ــه گذش ب
اقتصادي و سياسي نيـز مـي شـود؛ زيـرا هـر فـردي از عاقبـت عمـل خـود            
در هراس خواهد شـد كـه ايـن هـراس موجـب مـي گـردد كـه شـهروندان                   

  .ير فعال و بيمناك باشندغ
 قانون اساسي افغانستان در اين مورد چنـين تـصريح           27در قسمتي از مادة     

  :شده است
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبـل از ارتكـاب                "

  ".آن نافذ گرديده باشد
  : و در قسمتي ديگر از اين ماده آمده است

گر به حكم محكمه با صـالحيت و         مجازات نمود م   نميتوانهيچ شخصي را    "
مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكـاب فعـل مـورد اتهـام نافـذ گرديـده                   

  ".باشد
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ــادة  ــسي را      3در م ــه ك ــت ك ــده اس ــه ش ــستان گفت ــزاي افغان ــانون ج ق
نميتوان مجازات كرد، مگر مطـابق بـه احكـام قـانوني كـه قبـل از ارتكـاب                   

ن در فـصل دوم، قـسمت دوم        ايـن قـانو   . فعل مورد اتهـام نافـذ شـده باشـد         
را در ايــن زمينــه وضــع كــرده اســت كــه واضــح مــي ســازد كــه   دو مــاده

مرتكب جرم به موجـب قـانوني مجـازات مـي گـردد كـه در وقـت ارتكـاب                    
بــه نفــع  هرگــاه قــانون جديــدي قبــل از صــدور حكــم . جــرم نافــذ باشــد

هرگـاه  . متهم نافذ گـردد، مطـابق ايـن قـانون قـضاوت صـورت مـي گيـرد                 
 صــدور حكــم هــم قــانوني نافــذ گــردد كــه مــتهم را قابــل مجــازات بعــد از

  .نداند، تنفيذ حكم متوقف و آثار جزايي آن از بين مي رود
 اجـراي قـانون در قلمـرو محـدود و تعيـين شـده مـي           ةاز نظر مكاني زمينـ    

ــانون موضــوعه هــر كــشوري در همــان كــشور قابليــت اجرايــي    باشــد و ق
انـستان مرتكـب جرمـي مـي گـردد،          طور مثـال هـر گـاه شـهروند افغ         . دارد

ــوانين موضــوع  ــه اســاس ق ــزا  ةجــرم وي ب ــستان بررســي شــده و ج  افغان
بــراي آن تعيــين مــي گــردد؛ ولــي هرگــاه شــهروند افغانــستان در كــشور  
ديگري مرتكـب همـان جـرم مـي گـردد، مجـازات وي بـه اسـاس قـوانين                    

  .موضوعه همان كشور صورت مي گيرد
ر مورد تطبيـق قـانون از حيـث مكـان و            فصل دوم قانون جزاي افغانستان د     

در بنـد   . داده اسـت  اشخاص در قسمت اول هفت ماده را به خود اختـصاص            
له تصريح شده است كه احكام اين قانون بر اشخاصـي           أاين مس  14اول مادة   

مرتكـب جـرم      دولـت جمهـوري افغانـستان      ةقابل تطبيق است كه در ساح     
حات بيشتري در زمينه وجـود       تشري 18 و   17،  16،  15در ماده هاي    . (شوند

شهروندان افغانستان كه در خارج از افغانـستان   دارد و بعضي تكليف ها براي 
  .)مرتكب جرم مي شوند، در نظر گرفته شده است
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  :حقوق
  .حقوق دانان هنوز در جستجوي حقوق برابر تصور خويشند
  كانت

  

ضـد  حقوق جمع حق است و حق در زبان فارسي بـه معنـاي سـزاوار، روا و                  
حقوق مجموعه يي از قواعد كلي و الزام آور است كـه وجـود آن           . باطل است 

اين قواعد توسط دولت و قواي حـاكم  . نيازي براي ايجاد نظم اجتماعي است    
  . قانوني اجرا مي گردد

  :براي حقوق اين معنا ها را پذيرفته اند كارشناسان
بنـابرين  . رادحقوق جمع حق است به معناي توانـايي و اختيـار قـانوني افـ              "

تواناييها و اختيارات قانوني افراد نـسبت       : حقوق در اين معني عبارت است از      
مانند .  معين يا به طور كلي نسبت به انجام امري در جامعه        يبه شخص يا ش   

حق زوجيت، حق حيات، حق مالكيت، حق انتخاب شدن و انتخـاب كـردن              
 و  Rightsن انگليسي   به اين حقوق در زبا    . براي عضويت در پارلمان و غيره     

  .در فارسي حقوق فردي يا شخصي نيز گفته اند
دو ديگر، حقوق مجموعه قواعد و نظامات و مقرراتي است كه بـراي تنظـيم               
روابط افراد و استقرار نظم در جامعه وضع گرديده و داراي ضـمانت اجرايـي               

اين ضمانت اجرا يا در خود آن مقررات اسـت يـا توسـط              . موثر باشد  كافي و 
. شـود اطـالق مـي      اين معنا به علم حقوق    حقوق در   . دولت تامين مي گردد   

بـه  . مانند حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق مدني، حقوق بين الملل و غيـره   
 62". گفته مي شودLawاين اصطالح در زبان انگليسي 

هدف اساسي از حقوق به وجود آوردن نظـم اجتمـاعي و حفـظ آن اسـت و                  
ز جنبه هاي فرعي آن شمرده مي شود؛ بـرعكس      ا)) اصالح فرد  حسن نيت ((
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را )) نفع عمومي   ((اهميت بيشتري مي دهد و      )) تكاليف وجداني ((اخالق به   
  63.انگارد مهم مي

طور مثال وقتـي سـخن از       .  به مفهوم ديگري نيز به كار برد       ميتوانحقوق را   
حقوق كارمندان دولت است، منظور دستمزد پولي و مادي آنـان اسـت كـه               

همچنـان واژه   . ك قرار داد بين دولت و اتباع وجود مي داشته باشـد           توسط ي 
طـور مثـال وقتـي در       . هم اسـتفاده مـي گـردد       حق گاهي به معناي عدالت    

يعني عـدالت چنـين   )) اين استحق ((عدالت بين دو تن گفته مي شود كه         
  64. دارداقتضا

  

  :همگوني ها و ناهمگوني ها ميان حقوق و اخالق
از نظر گذرانيده شوند، واضـح مـي          اخالق ةاخالق و فلسف  هرگاه اخالق، علم    

ست كه انسان براي رسيدن به نيكوكاري آنهـا را          يگردد كه اخالق قاعده هاي    
هنجـار  . عملي مي كند، بدون آن كه نيازي به مداخله قانون و يا دولت باشد             

هاي اخالقيي كه زير نام علم اخالق مطالعه مي گردند و يا شناخت چيستي              
 اخالق ارتباط مـي گيرنـد،       ةد هاي اخالقي و غير اخالقي كه به فلسف        عملكر

تبيين كننده اين واقعيت استند كه اخالق با اين كه از راه قانوني و حقـوقي                
چـه ابـن    چنان.  براي ايجاد قـانون اسـت      ييرجوهد اعمال گردد، اما     توان نمي

ايف  وظـ   تنهـا  سينا فيلسوف مشهور مشرق زمين عقيده دارد كه علم اخالق         
د به عنوان عـاملي در  توان مي اما   ؛انسان را نسبت به خودش مطالعه مي كند       

  .در جامعه نيز نقش داشته باشد) قانون( تعيين هنجار ها
از ديدگاه داكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان ايرانـي اخـالق پديـده ييـست كـه                

قـي  د كه از قواعـد اخال     توان نميپس قانونگذار   . قانون بر پايه آن استوار است     
 هاي اخالق است و هر نظام حقوقي        سيما از   تصويريغفلت ورزد؛ زيرا قانون     

   65. در كنار خود، نظام اخالقي دارد كه همگام با آن حركت مي كند
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توان انكار كرد اين است كه اخالق و قانون هر دو در پي ايجاد              آن چه را نمي   
 هـا اسـتند و   نظم و زنده گي بهتر و رهنمايي بشر به سوي خوبي ها و نيكي    

در هر دو علم خصوصيات فردي و شخصي جايي ندارند بلك خيـر و صـالح                
داد، ستم و عدالت از مفاهيم بنيادين هـر دو          . عموم جامعه مطمع نظر است    

  .علم به حساب مي رود
نـد،  گير اخالق و قانون به سان پديده هاي همگون مورد مطالعـه قـرار مـي              

اً قوانين از زمينه هاي اخالقي و عرف        كه عمدت چنانچه گروهي به اين باورند      
جاري در يك منطقه سرچشمه مي گيرند و عده يي از هنجار هاي اخالقـي               
در متن قوانين به ثبت رسيده اند و هر دو عواملي استند كه رفتـار و كـردار                  

كنند و نمودار اين نكتـه اسـتند         انسان را در يك چهارچوب ويژه تنظيم مي       
ـ  مـي چيز بد؛ و انسان تا كـدام حـد   كه چه چيز خوب است و چه    د آزاد توان

  .باشد تا حقوق ديگران را پامال نكند
اكثـر  . همگوني هاي اخالق و حقوق بيشتر از ناهمـساني هـاي آنهـا اسـتند              

مقررات حقوقي، اخالقي شمرده مي شوند؛ چون منع تجاوز بر ناموس، منـع             
  ...دزدي دارايي هاي ديگران و 

شاخـصه  . ي هم در اين دو مفهـوم وجـود دارنـد          اما ناهمساني هايي بيشمار   
هاي قاعده هاي حقوقي كليت، الزام آوري، داشتن ضمانت اجرا و اجتمـاعي             

 تفاوت ها را ميتوان بيشترينه در ضمانت اجرا، پاداش و كيفر            .بودن آن است  
 حقـوق   ةاز سـوي ديگـر سـاح       .در متابعت و يا عدم متابعت از آنها قايل شد         

كـه اخـالق چـون هنجـار هـاي زنـده گـي فـردي و                 محدود است در حالي     
  . ساحة گسترده دارد واجتماعي انسان را در بر مي گيرد

قانون نافذ در هـر     . مهمترين ناهمگوني در اين راستا قوه اجرايي قانون است        
كشور با كمك از نيروهاي زير نفوذ خـود شـخص متخلـف را تحـت پيگـرد                  
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كي براي خالف رفتـاري هـاي       كه وجدان مح   قانوني قرار مي دهد، در حالي     
مكن مقابل  شخصي كه عمل خالف اخالق را انجام مي دهد م         . اخالقي است 

 مردم نـسبت  و نگرش مواردي افكار عمومي   ر و د  وجدان خود شرمنده گردد   
در اينجا بحث سنت هاي رايج در جامعه نيـست چـرا كـه              . به او منفي باشد   

  .ه اندسنت ها در بسا موارد خود خالف اخالق شكل گرفت
 هنجار هاي اخالقي از الهام هاي الهي و وجدان فردي و يا وجـدان عمـومي               

د، در حـالي كـه بـسياري از قواعـد حقـوقي از ارادة آزاد                نسرچشمه مي گير  
  .دنانسانها سرچشمه مي گير

 اخـالق را در پيونـد بـا حقـوق مـشاهده مـي كننـد                 ،از كارشناسان  شماري
ق حالجـي مـي كننـد؛ امـا غالبـاً           و مسايل اخالقـي را بـا اسـتناد بـه حقـو            

ــورد   ــه م ــن نظري ــذيرشاي ــن   پ ــون ممك ــست، چ ــشه ورزان ني ــه اندي  هم
ــانون       ــشة ق ــيع آن در كلي ــاد وس ــا ابع ــي را ب ــوارد اخالق ــه م ــست هم ني

آيـا ممكـن اسـت فـردي را از نظـر حقـوقي ملـزم                :  مثـال  گونةبه  . گنجانيد
 خـود   كرد كه به عيادت همسايه بيمار خـود بـرود و يـا بـه همـسايه هـاي                  

 يـا   .سالم بدهد، به همنوعـان خـود مهـر بـورزد و بـه كمـك آنـان بـشتابد                   
ــردم از همــديگرجرمي    ــه م ــدگويي عام ــراي غيبــت و ب ــانوني ب در هــيچ ق

بحـث را تفـاوت ضـمانت اجرايـي بـراي هـر دو         ايـن    .تعيين نگرديده اسـت   
ــده مــشخص مــي كنــد  ــا  . پدي ــانون و ب ــه مــدد ق هنجــار هــاي حقــوقي ب

پـذيرد درسـت بـر عكـس هنجـار هـاي             نيروي فشار و اجبـار صـورت مـي        
كــه ضــمانت اجرايــي ندارنــد و صــرف نــداي وجــدان، احتــرام بــه  اخالقــي

ــاداش هــايي كــه در    ــسانيت، تــرس از رســتاخيز و كيفــر هــا و پ ــان ان ادي
ــد، ــشان گرديــده ان ت كــه در آن اجبــاري از پيامــد هــاي آن اســ خــاطر ن

  . دتوان نمي قانون صورت گرفته سوي 
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در يك نتيجه گيري ميتوان گفت كـه اخـالق متفـاوت از مقـررات حقـوقي                 
گردند، اما اخـالق     مقررات حقوقي با پشتيباني نيروي قانون عملي مي       . است

مانـه هـاي    توانـد بـه پي     هر شخص مي  و هنجار هاي آن در ضمير و وجدان         
  قاضـي آن وجـدان انـسان و اخـالق عمـومي            مختلف وجود داشته باشد كه    

 اخالق در پي رفع كاستي ها و ضعف هاي شخصيتي در وجـود              .جامعه است 
ايـن   آزادي و اختيار در مراعات كردن اخالق از ويژه گـي هـاي             .انسان است 

  .ستعلم ا
 به وجود آمـدن اصـول اجرايـي بـراي           در تعدادي از كشورها     عمومي ةدغدغ

ضمانت اجرايي در قبال اين اصول مي تواند        . اصول حرفه يي و اخالقي است     
  .در نهادينه شدن آن سهم داشته باشد

  آيا اصول اخالق حرفه يي به منزلة قانون در بيايد تا ضمانت اجرايي بيابد؟
 عـده از  يـك  .براي پاسخ به اين پرسش ديدگاه هاي متفـاوتي وجـود دارنـد         

 عـده يـي ديگـر    امـا  ،درآمدن اين اصول به شكل قانون پشتيباني مي كننـد     
ند، خاصيت بدين باورند كه هرگاه اخالق و اصول اخالقي به قانون تبديل شو          

 چون اجرا و احترام به اصـول اخالقـي تبـديل بـه              وجودي خود را مي بازند؛    
اه بلنـد تـري     كـه اينهـا جايگـ      در حـالي  . ايفاي يك وظيفه قانوني مي گردد     

ن اسـتوار   آنسبت به قانون دارند، با اينكه قانون هر كشور بر اخالق مرسـوم              
  .گردد نبايد به متن قانون تبديل اما اخالق هيچگاه ،است

 به نكتـه    ميتواندر انديشه هاي فيلسوفاني چون ارستو، كانت، هانس كلسن          
خـسيتن  در حقيقت ارستو ن   . هاي حاوي جدايي علم حقوق و اخالق برخورد       

وي حكمـت را بـه      . كسي بود كه به جدايي اخالق و حقوق اشاره كرده است          
در اخـالق راه    . شعبة اخالق، تدبير منزل و سياست مدن تقـسيم مـي كنـد            

 روابط افراد خانواده و تدبير منزل و سياست مدنرسيدن انسان به فضيلت و     
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به نظر وي    اما. ، مطرح است  اجتماع و دولت كه امروز حقوق ناميده مي شود        
  66.ندتوان نمياين دو نهاد به هيچ صورت از همديگر فارغ بوده 

عقيده داشت  ) فيلسوف قرن هژدهم  ( Ch.Thoasiusكريستين تومازيوس   
پيوند هاي بيروني افراد را تنظيم مي كند، روابـط اشـخاص را بـا               حقوق  كه  

ديگران بررسي مي كند و فـراهم كننـدة صـلح خـارجي اسـت؛ امـا اخـالق                   
بر وجدان افراد نظارت مي كند       . گي و رفتار دروني بشر است      رواي زنده فرمان

بناً تكاليف حقوق را بـر عكـس وظـايف          . مين كننده آرامش دروني است    أو ت 
  67. با زور بر اشخاص تحميل كردميتواناخالقي 

 از اخــالق نميتــوان، بــر ايــن اســت كــه حقــوق را  دانــشمندانبيــشترنظــر 
ــست  ــدا دان ــررا . ج ــانون و مق ــالق آن    و ق ــشه در اخ ــشوري ري ــر ك ت ه
ژرژ ريپــر از زمــره چنــين انديــشه ورزانــي اســت كــه نقــش  . اجتمــاع دارد

بنـا بـر عقيـده او       . اخالق را در حقوق همچون خـون در بـدن مـي دانـست             
. حقــوق نزديــك شــده اســتبــه   اخــالق،در حقيقــت بــا پيــشرفت جوامــع

روز را كــه روزگــاري اخــالق مــذموم مــي دانــست، امــ يعنــي آن كــنش بــد
  .حقوق به آن جزاي قانوني وضع كرده است

نقش پاي اخالق   ) و حقوق جزا  به ويژه حقوق خانواده     (بيشتر مواد قانوني    در  
ل پروفيسور گارو استاد حقوق جزا مي گويد كه عامـ         . توان مشاهده كرد  را مي 

 قـوانين كيفـري و مـسؤوليت گرديـده          اخالقي و آزادي بشر موجب پيـدايي      
ي را رهنماي بشر مي داند و آزادي بشر را در برخورد با             او عامل اخالق  . است

 ال و رفتـار فـردي عامـل اصـلي پيـدايي           عامل اخالقي به منظور تنظيم اعم     
  68.قانون محسوب مي كند

هوگو گروسيوس حقوقدان هالندي، كه عده يي او را پدر حقوق بـين الملـل               
 خـود از    مي دانند، دانشمند مومن مسيحي بود كه در همه مطالعات حقوقي          
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 حقـوق  ،ارزش هاي اخالقي كه در عيسويت وجود دارد، الهـام گرفتـه اسـت             
  : نهد كشور هاي اروپايي را بر محور سه اصل بنا مي

نبايد مال ديگران را ستاند؛ بايد به وعده هـاي خـويش عمـل كـرد؛ و بايـد                   
   69.زيانهاي نارواي كه بر ديگران وارد مي شود، جبران گردد

جرم و كار خـالف بايـد       . را نميتوان غير قانوني دانست    عمل غير اخالقي     هر
با اينكه قانون هر كشوري ريـشه در اخـالق          . مطابق قانون تعريف شده باشد    

 اما ماده هاي قانون در بسا موارد جزا هاي قانوني را براي       ،مسلط جامعه دارد  
  .كاركرد هاي خالف اخالق در نظر نگرفته است

 دروغگويي خالف اخالق است اما ؛ نظر بگيريد نمونه دروغگويي را در  گونةبه  
جزاي قانوني را در برندارد؛ در مـواردي كـه دروغ بـه صـورت اتهـام و افتـرا             

ثير منفـي   أحيثيت و جسم فرد مقابـل، نهـادي يـا فراينـدي تـ              بر دربيايد و 
به دليل متفاوت بودن قـوانين و       . بگذارد با جزاي قانوني رو به رو خواهد شد        

در افغانستان  .  در اين مورد هم نميتوان قاطعانه داوري كرد        اخالق در جوامع  
غالباً حتا اگر دروغ موجب رسانش ضرر جدي به منافع كساني هم گردد، به              

  .طور جدي پيگيري نمي گردد
به عنوان آخرين گفته بايد در نظر داشت كه اعمـال خـالف اخـالق مطـابق                 

  .ويژه گي هاي اجتماعي يك ملت قابل تعريف است
  

  :الق رسانه يي و قانوناخ
بـراي كـسب ايـن      . رسانه ها در هر حال به اعتماد مخاطبين ضرورت دارنـد          

در . شـمرده مـي شـود      اعتماد، وفاداري به اخالق حرفه يي ژورناليزم حتمي       
 ةهمه علوم و حرفه ها موضوع اعتماد و كسب اعتبار براي ساختن يك جامع             

.  و عاري از گنـاه مطـرح اسـت         آرماني و معرفي انسان در جايگاه انسان برتر       
اصـالت وجـود    .  فلسفه هـا ريـشه دارد      بيشتروابسته گي انسان به اخالق در       
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 مفهـوم   ديگرـ همـ  گزاري به جسم و روان    ـابل و ارزش  ـاد متق ـانسان در اعتم  
  .پذيرد مي
.  جوامع ژورنـاليزم بـا مـسؤوليت اجتمـاعي و تعهـد همـوار اسـت                بيشتردر  

 از فلسفه قرارداد اجتماعي Social Responsibilityمسؤوليت اجتماعي 
Social Contract    تعهــد از ه بـه عـالو  سرچـشمه گرفتـه اسـت و در آن 

اين بررسي در صور گونـه گـون چـون اصـول            . بررسي نيز نام برده مي شود     
، قـوانين رسـانه هـا و چنـين مـوارد            خالقي، وجدان فردي، قوانين عمـومي     ا

كل تنبيهي را به خود مي گيرد؛ اما        بررسي در بسا موارد ش    . بازتاب مي يابند  
معموالً از سوي دولـت و گـروه هـاي          ) تنبيه( عده يي برآنند كه اين بررسي     

 آزادي خـود را از  ، صورت مي گيرد و در نتيجـه رسـانه هـا      مندكوچك قدرت 
ي و فلـسفه و اسـتاد       خبرنگارجان مريل تحليل گر مسايل      . دست مي دهند  

گاه منفي مي گويـد كـه نظريـة مـسؤوليت           دانشگاه لوييزيانا در مورد با ديد     
ـ اجتماعي مانند واژه هاي مادر و عشق بار عاطفي دار          د و بـا طنـين زيبـاي        ن

د؛ ولي اساس اين نظريه ايـن اسـت كـه           نخود افراد را شيفته خود مي گردان      
چيزي را كه مسؤوليت اجتماعي      گروه هايي از جمله دولت حق دارند كه آن        

هرگـاه ايـن   . بگيرنـد و يا در مورد آن تـصميم  ناميده مي شود، تعريف كنند      
گروه هاي قدرتمند به اين نتيجه برسند كه مطبوعات مسؤوالنه عمل نكرده            

ـ  نمـي  است، آنگاه هيچ قانوني از جمله قـانون اساسـي          د كـه از دخالـت      توان
  70. حكومت در محدود ساختن آزادي مطبوعات جلوگيري كند

بــدل ســاختن اخــالق يكــي از بحــث هــاي مهــم ديگــر ايــن اســت كــه م 
. ســازد حرفــه يــي بــه قــانون، عــزت نفــس خبرنگــاران را جريحــه دار مــي

هرگاه اخـالق رسـانه يـي از طريـق قـانون اعمـال گـردد، ايـن تـصور را در                    
آورد كـه بـا تخلـف از قـوانين مربـوط بـه               ذهن ژورناليستان بـه ميـان مـي       
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نــاً  ب انــد؛اخــالق رســانه يــي گنــاه و خطــايي را در حــق دولــت روا داشــته
 خـود   ،آنان به جـاي وفـاداري بـه حرفـه خبرنگـاري و احتـرام بـه وجـدان                  

وابـسته بـه يـك سلــسله قـوانيني مـي شـوند كــه اجـراي آن را بـه خــاطر         
پذيرنـد، بـدون آن كـه عميقـاً          ترس از زندان و يا جريمـه هـاي ديگـر مـي            

گـاران بـه جـاي      شـود كـه خبرن     بدان وفادار باشند ايـن مـسأله باعـث مـي          
 و نـسبت بـه وجـه مـشترك كـه همـه اهـل ايـن حرفـه                    رفـه وفاداري به ح  

در وظــايف، مــسؤوليت هــا و حقــوق شــان دارنــد، بــي تفــاوت شــوند و در  
  .عين حال به عزت نفس شان صدمه زده شود

 مـي  باالي خود اعتماد كند كه       خبرنگارشود كه يك     عزت نفس موجب مي   
بـه  ممكـن او    . د از نظر اجتماعي كار شايسته و در خـور را انجـام بدهـد              توان

رو شود؛ ولـي عـزت نفـس او سـالم           ه  ب  اين آزادي با دشواري هايي رو      خاطر
 چون مي داند كه كاري را كـه انجـام مـي دهـد در برابـر آن                   ،باقي مي ماند  
  71.مسؤول است

  ميرا تنها به دليل ترس و اطاعت از قانونخبرنگاراني كه اصل هاي اخالقي 
ست كه اعتماد به نفس خود را نيـز  استند و ممكن ا   پذيرند، فاقد عزت نفس   

  قبل از همه چيز به قانوني بودن عمل اخالقي مـي           انزيرا آن . از دست بدهند  
انديشند؛ چون قانون راهكار هاي اخالقي را براي شان تدوين كـرده اسـت و               

  . نگذاشته استانبراي آن)) قضاوت اخالقي(( چيزي از 
ــي ع   ــه ي ــر پاگذاشــتن اصــول حرف مــدتاً در رســانه دشــواريهاي عمــدة زي

ــي    ــشاهده م ــه م ــصاري ب ــاي انح ــند ه ــت  . رس ــدن و منفع ــاني ش بازرگ
در چنـين حـالتي     . زنـد   اخالق حرفـه يـي را صـدمه مـي          ،جستن رسانه ها  

 مسؤولين رسانه ها بـه خـاطر اعالنـات و منـافع گـروه توليـد كننـده نمـي                   
ــي را در نظــر داشــته باشــند   ــه ي ــد اخــالق حرف ــاليزم ســرگرم . توانن ژورن
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همـين جـا اسـت كـه پرسـشي          .  روي واقعيت ها پرده مـي كـشد        كننده بر 
گـردد كـه رسـانه هـاي همـه گـاني در يـك محـيط رقـابتي و                     طرح مـي  م

بازرگــاني چگونــه ممكــن اســت اخــالق حرفــه يــي ژورناليــستي را رعايــت 
  كنند؟

  

  :نتيجه گيري
به صورت فشرده ميتوان ناهمگوني قلمرو حقـوق و اخـالق را در تفـاوت در                

در قلمرو، تفاوت در ضمانت اجرا و تفاوت در كيفـر دانـست و              هدف، تفاوت   
  :آنها را چنين بررسي كرد

قانون و حقوق داراي ضـمانت اجرايـي اسـتند؛ در حـالي كـه                .1
ارزشنماي اخالق، وجدان انسان، چگونه گي نگرش وي نسبت         
به مسؤوليت ها و تعهدات فـردي و اجتمـاعي و نگـرش هـاي               

انت ـامعه اســت و ضمـــال وي در جـــمثبــت و منفــي در قبــ
 .اجرايي ندارد

در بسا موارد قواعد حقوقي، قواعد اخالقي نيـز محـسوب مـي              .2
طور مثال تجـاوز بـر جـان، مـال و نـاموس، بـه قتـل                 . گردند

  .رسانيدن افراد بيگناه و دزدي جرم است
قانون برخي از قواعـد اخالقـي را در برنمـي گيـرد، گرچـه در             .3

طـور مثـال    . بر مي گيـرد   بعضي از صورتهاي خاص آنها را در        
قانون دروغگويي را منع نكـرده اسـت؛ امـا در شـرايط خـاص               
شهادت دروغ و سوگند دروغ جرم است و جزاي قانوني دارد و            
يا كمك به ديگران مشمول قانون نيست، اما در شرايط خاص           

 .قانون گذار آن را واجب مي داند
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ن نامه  بعضي از قواعد حقوقي مانند مقررات حمل و نقل يا آيي           .4
ها در تصور اول به اخالق ربطي نمي يابند، چون نه نيك و نه              

اما اين مقررات هر چند در ظاهر با اخالق         . بد در نظر مي آيند    
ارتباطي ندارند، در شمار قواعد اخالقي استند چون براي خير،          

 . سعادت و منفعت عمومي در نظر گرفته شده اند
ــ   ــر چ ــانوني ديگ ــررات ق ــان برخــي از مق ــات همچن ــت در اثب ون كتاب

ــا     ــد، ام ــاطي ندارن ــا اخــالق ارتب ــاهر ب ــانوني گرچــه در ظ ــصرفات ق ت
ــان و     ــه و اطمين ــام در جامع ــتقرار نظ ــم و اس ــتحكام نظ ــون در اس چ
اســتحكام در روابــط معــامالتي ضــروري انــد و در راه خيــر و ســعادت 

 72. جامعه نقش دارند، اخالقي شمرده مي شوند
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  نجمپفصل 
  حقوق مطبوعات

  
  



  پنجمفصل 
  حقوق مطبوعات

    
 اقتدارگرا نظـام   شيوة دارايشورهاي  ك

 شيوة  پيشگيري را و كشورهاي داراي    
آزادي گرا، نظام تنبيهي را براي رسانه   

  .گزينند ها برمي
   نژاددكاظم معتم

  دانشمند ايراني
  
  

 :نظام هاي حقوقي

  هـر كـشور يـك   ،حقوق خبرنگـاران  تضمينبه منظور حمايت از رسانه ها و       
 وضع اين نظـام هـا در        .كندمي  ام هاي حقوقي را وضع      سله مقررات و نظ   سل

 زيرا اگـر رسـانه   ررسي كاركرد هاي رسانه ها هم است؛  عين حال به منظور ب    
در عـين   و خواهان يك سري امتيـازات مـشروع اسـتند،           ها آزاديهايي دارند    

بررسي تخطي هاي رسـانه يـي و       .  مسؤوليت هايي را نيز به دوش دارند       حال
رسيده گي به شكايات كساني كه به نحوي از رسانه ها متضرر شده اند، نياز               

 سوء استفاده   .ان آورده است  ميبه وجود آمدن چنين نظام ها و قوانيني را به           
 جرايم مطبوعـاتي نيـز عوامـل ديگـري اسـتند كـه              از آزادي بيان و ارتكاب    

  .سازندمي  ضروريموجوديت اين نظام ها را 
ف با در نظرداشت به نحوة حكومت و سـاختار سياسـي            در كشور هاي مختل   
   :د وجود دار دو روش،مقرراتو سيس رسانه ها أآنان در ارتباط به ت

  

  
          اخالق و حقوق در ژورناليزم

 
/136 

  :نظام پيشگيري
كشور هايي كه داراي سـاختار سياسـي اسـتبدادي و ديكتـاتوري هـستند،                

در اين نظام براي ايجاد .  ها تابع نظام پيشگيري استسيس و انتشار رسانهأت
امه ها و مجله ها نياز به كسب اجازة قبلي و كسب امتياز اسـت و غالبـاً                  روزن

 ميدر چنـين نظـا    . شـود  گذاشتن يك تضمين مالي نيز ضروري شمرده مي       
شوند تا جلو آزادي بيان و آزادي مطبوعات را بگيرنـد و              قادر مي  ندانقدرتم

. نـد سيس رسانه ها را نده    أ مجال ت  ن سياسي مخالف و اپوزيسيون    براي فعاال 
 آيـد و     جلوگيري بـه عمـل مـي       ترتيب از ترويج عقايد يك گروه كثير       بدين

  .دنگير  در اختيار گروه حاكم قرار ميرسانه ها
  

  :نظام تنبيهي
 مـي در كشور هاي دموكراتيك كه به اصل آزادي بيان و دموكراسـي ارزش              

د افـراد و نهـا  . بندند ميسيس نشريه ها نظام تنبيهي را به كار       أنهند، براي ت  
تواننـد بـدون هيچگونـه       ها با پيشكش اعالم نامه و يا تقاضاي ثبت نام مـي           

هرگاه . استندكشور   مي تابع قوانين عمو   تنهامحدوديتي به انتشار بپردازند و      
مواد منتشر شده در مخالفت و تباين با قـانون قـرار گرفـت و موجـب جـرم                   

ظـف بـه    ؤ م اد هـاي  ا نهـ  م مطبوعاتي و ي   ، محاك لف گرديد مطبوعاتي و يا تخ   
  73.گردندمي پردازند و مطابق به جرم و تخلف مواخذه  ميبررسي آن 

  

  :سيس مطبوعاتأشيوه هاي حقوقي ت
 چهـار شـيوه حقـوقي بـراي         كنـون  تاريخ رسانه ها حاكي از اين است كه تا        

  :تجربه شده استسيس مطبوعات أت
 شيوه اعالم نامه -
 شيوه ثبت نام -
 شيوه مختلط -
 74 قبليةشيوه اجاز -
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 :الم نامه اعةشيو

ويژه گي اوي ـول اعالم نامه يي را ح صاحب امتياز و مدير مسؤ، اين شيوهدر
چاپخانـه را بـه    غالباً  و ولصاحب امتياز، مدير مسؤ    مشخصات   وه،   نشري هاي

  .دهند مرجع مربوط مي
 در قـانون مطبوعـات فرانـسه        1881اين شيوه بـراي بـار نخـست در سـال            

 .كــشور هــاي ديگــر نيــز معمــول شــدتــذكر يافتــه بــود و بعــداً در بعــضي 
ــاه ــه ن ــامگونيالبت ــي ه ــان قانونگ ــشور هــاي ذي مي ــا در ك ــف اري ه  مختل

 ،مطالـب يـاد شـده در سـطر هـاي بـااليي       بـه   عـالوه   وجود دارند؛ اما اصوالً     
، زمـان و دورة انتـشار نيـز         شـماره گـان    سرمايه، تعيـين زبـان نـشر،         مقدار

هـا در وزارت اطالعـات يـا        اعـالم نامـه     . شـود  در اعالم نامه گنجانيـده مـي      
در برخـي مـوارد   . دنشـو  سـپرده مـي   محـاكم يـا شـوراي عـالي مطبوعـات     

 مراجـع   ةوظيفـ . كنـد مـي   م نامه ها بـه محـاكم محلـي كفايـت            تسليم اعال 
 ثبت ايـن اعـالم نامـه هـا اسـت؛ امـا هرگـاه ادعاهـاي درج شـده                     تنهافوق  

ــته باشــ    ــت نداش ــه واقعي ــالم نام ــوار  ندر اع ــدي و در م ــزاي نق دي د، ج
  .حبس را هم به دنبال خواهد داشت

همـان دولـت بـا     مياعالم نامه ها به صورت كتبـي و غالبـاً روي كاغـذ رسـ      
شـوند و در     دو تـسليم داده مـي      يا صاحب امتياز يا هر     امضاي مدير مسؤول  
  .شودمي عوض رسيد دريافت 

 انتشار بعد از تسليم اعالم نامه و احياناً در همان روز هم صورت گرفتـه مـي                
هرگاه تغييراتي در مندرجات اعالم نامه ها ضرور دانـسته شـود، غالبـاً         . تواند

  .به مرجع مربوطه اطالع داده شود  روز15بايد تا 
وة يكشور هاي چون فرانسه، تونس، الجزاير، مراكش، تركيه، موريتـاني از شـ            

  .برند اعالم نامه استفاده مي
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  :شيوة ثبت نام
 مطبوعات ة روزنامه ها در دفتر هاي ويژ      ثبت 1881براي بار نخست در سال      

 كانـادا، هنـد،     ه كار گرفته شد و بعد از مدتي در كـشور هـاي            در انگلستان ب  
 در ايـن حلقـه      -پاكستان، بنگالدش، قزاقستان، ويتنام جنوبي، زيالند جديد      

 - شـامل اسـتند    ،ي كه در سابق مـستعمره انگلـستان بودنـد         ي كشورها بيشتر
  .ترويج يافت

نـد  خواه مـي  مـي هاي حقيقي و حك   كه شخصيت    ميها هنگا در اين كشور  
عالي را در وزارت اطالعات يا شوراي         كنند، بايد آن   پايه گذاري  را   نشريه يي 

  .مطبوعات يا مراجع ذيربط مطابق قوانين همان كشور ثبت نمايند
 ظـف بـه زودتـرين فرصـت       ؤبعد از اينكه نشريه به ثبت رسيد، فرد يا نهاد م          

حـد اكثـر    نشريه هاي به ثبت رسيده بايد       . كند  صادر مي  را)) گواهي ثبت ((
نشريه ها با نام هاي هماننـد و يـا بـسيار مـشابه              .  ماه به انتشار بپردازند    6 تا

  .توانند به ثبت برسند نمي
چند نـسخه بـراي وزيـر اطالعـات يـا           ن شماره ها،    يغالباً بعد از چاپ نخست    

در . مـي شـود   رده  خص و نهـاد ذيـصالح سـپ       شوراي عالي مطبوعات، يـا شـ      
دهد بايد جريـان آن بـه مرجـع      گي رخ مي  ه  كه در كار نشريه سكت     مواردي

دولت مي تواند كه مطابق قانون،      صورت تخلف   در  . مربوط گزارش داده شود   
  .توقيف كندنشريه را در 

  

  :وة مختلطشي
ي هم از هر دو شيوه اعالم نامـه و ثبـت نـام بـه صـورت مخـتلط                    ي ها كشور

 هر فرد و هر نهادي كه مـي       . دانند  و هر دو را ضروري مي      كنند مياستفاده  
اري كنـد بايـد اعـالم نامـه را تـسليم كـرده و               ذخواهد نشريه يي را پايه گـ      

  .همچنان به ثبت نشريه خود بپردازد
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ول با آدرس هاي  به امضاي صاحب امتياز و مدير مسؤپس از آنكه اعالم نامه   
راد از نگاه قانوني واجد شرايط      مشخص آنان و صحه گذاشتن بر اينكه اين اف        

هستند، با مشخصات نشريه به وزارت اطالعات، يا شوراي عالي مطبوعـات و             
يا نهاد ذيربط تسليم داده شد، رييس محكمه يا فرد و نهاد مـسؤول دسـتور                

  .د دهثبت نشريه را مي
ماه ه طي آن نشريه به چاپ برسد، شش         غالباً مدت زمان اعتبار اعالم نامه ك      

 قوانين اگر افراد و نهاد ها بدون ثبت نـام بـه انتـشار نـشرية             بيشتردر  . است
در  ايـ چنانچه در قانون مطبوعـات ايتال     . گردند موقوت بپردازند، مجازات مي   

 تذكر يافته است كه هرگاه فرد و يا نهاد بدون ثبت نـام بـه انتـشار                  16مادة  
 ه هـزار ليـر    صـد پرداخـت   سال زنـدان و      اكثر دو  نشريه يي بپردازند، به حد    

  .گردد جريمه محكوم مي
  

  : اجازه قبليةشيو
 اجازه قبلي هم بـه همـان        ةوري شد، شيو  ري ياد آ  يم پيشگ قبالً در مورد نظا   

در كشورهاي مانند مصر، سوريه، لبنـان، اردن، عربـستان          . گردد مي نظام بر 
 ، ليبيا ايـن شـيوه      و  عربي، بحرين، كويت، قطر    ةعودي، يمن، امارات متحد   س

 .انوني دارد قةجنب
ـ  در اين شيوه بعد از آنكه اعالم نامه مطابق شرايط قانوني همان كـ              ه شور ارائ

گرديد، وزارت اطالعات يا شوراي عالي مطبوعات يا شوراي وزيران يـا نهـاد              
كند در مـورد انتـشار و يـا         مي   روز تجاوز ن   40تي كه غالباً از     ذيصالح در مد  

 نـشريه   ،و اجازه انتشار   ور حكم پس از صد  . گيرند عدم انتشار آن تصميم مي    
  . ماه انتشار يابد3 كمتر ازبايد در ظرف 

 امـا در    ،در بعضي كشور ها امكان مخالفت با حكم عدم انتشار موجود اسـت            
 و عربستان سعودي اعتراض و مخالفـت        كشورهاي مانند امارات متحده، قطر    
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همچنان در صورت تخلف از مندرجات قانوني امكان لغـو          . شودمي  پذيرفته ن 
اجازه نامه هم وجود دارد و براي آن مجازاتي چون زندان و جريمه نقدي در               

  .شود نظر گرفته مي
وه يمقابل شـ   كشور هاي عربي در سالهاي اخير اعتراض و واكنش خود را در           

 نـد ري را انجـام داد     و در اين راستا تالش هاي پيگي       نداجازه قبلي ابراز داشت   
  75. دست يابنديتا به آزادي هاي

  

  : رسانه ها در افغانستانتأسيسشرايط 
ــوقي تنبيهــي    ــه كــشور هاييــست كــه نظــام حق ــستان از جمل آن در افغان

و ثبـت نـام      سيس رسانه ها بر مبنـاي شـيوه اعـالم نامـه           أت حكمفرماست و 
  . گيردمي صورت 

هـر افغـان     آمده است كه     34دة  ما ر قسمتي از  در قانون اساسي افغانستان د    
 آن  قبلـي ةحق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائ          

  .  بپردازد،به مقامات دولتي
تمام رسانه ها بايد داراي يك اساسنامه حاوي اهداف، وظايف، صالحيت ها،            

ي منابع مالي بايد به صورت شفاف و علن       . ل، تمويل و منبع مالي باشند     تشكي
مطابق قانون رسانه هاي همـه گـاني افغانـستان شـهروندان     . تذكر داده شود  

سسات غيـر دولتـي داخلـي       ؤتماعي، م كشور، احزاب سياسي، سازمانهاي اج    
 . اقـدام كننـد    ، مطـابع و رسـانه هـاي برقـي         سيس رسانه هـا   أند به ت  توان مي

ي ند رسانه هاي چاپ   توان مي شرايطي   زيرنيز  پناهگزينان كشور هاي خارجي     
  .سيس كنندأرا ت
مورد ثبت رسانه ها، در وزارت اطالعـات و فرهنـگ كـه يكـي از شـرايط               در  
گـاني  ه مادة بيست و يكم قانون رسـانه هـاي همـ         سيس رسانه هاست، در     أت

  :تسجيل شده است) 1384( افغانستان
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صاحبان امتياز رسانه هاي برقي، چاپي، آژانـس هـا، نهـاد هـاي آموزشـي                "
لترجمه ها و شركت هاي تبليغات و       اشراتي، مطابع، دار  سسات ن ؤژورناليزم، م 

اين قانون مكلف اند، رسانه هـا  ) 28 و 23(اعالنات واجد شرايط مندرج مواد    
و نهاد هاي خود اعم از برقي و چاپي را مطابق احكام مندرج ايـن قـانون در                  

  ".وزارت اطالعات، فرهنگ و توريزم ثبت نمايند
 اما بايد  ،ند به نشر برسند   توان ميهم   ثبت قبلي در افغانستان رسانه ها بدون      

م ايـن قـانون     ـدر بند دوم، مـادة دوازدهـ       .تا دو هفته بعد از نشر ثبت شوند       
  : آمده است

رسانه هاي چاپي مندرج جز دوم مادة سوم اين قـانون بـدون ثبـت قبلـي                 "
در صورتيكه نشريه قبل از ثبت، نشر گرديـده         . ندميتوانسيس و نشر شده     أت

 خود را طبق احكام ة، صاحب امتياز مكلف است در مدت دو هفته نشريباشد
  ".اين قانون ثبت نمايند

 كـه بايـد بـه وزارت    يدر مادة بيست و دوم ايـن قـانون در مـورد مشخـصات         
  : اطالعات، فرهنگ و توريزم ارائه گردد، آمده است

شـي  سسات نشراتي، نهاد هاي آموز    ؤصاحبان امتياز رسانه ها، مطابع، م     ) 1"
لترجمه ها و شركت هاي تبليغات و اعالنات مكلف اند بياننامه           اژورناليزم، دار 

حاوي معلومات ذيل را به خاطر ثبت، به وزارت اطالعات، فرهنگ و تـوريزم              
  :تقديم نمايند

  شهرت مكمل -
 نوع فعاليت -
 اسم و محل فعاليت -
 مرام فعاليت هدف و -
 منبع تمويل و اندازة سرمايه -
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آژانس ها، نهاد هـاي آموزشـي ژورنـاليزم،     برقي، مطابع،براي رسانه هاي  ) 2
ت و كيفيـت    ميسسات نشراتي و شركت هاي تبليغات و اعالنات تثبيت ك         ؤم

ماشين آالت و تجهيزات و براي رسانه هاي چاپي، تيراژ، زبان، نوع محتـواي              
  ".باشدمي  مينشراتي، موعد چاپ، قطع و صحافت قبل از ثبت، حت

. د از ثبت نـشريه خـودداري كنـد        توان ميگ و توريزم    وزارت اطالعات، فرهن  
سيون بررسـي شـكايات و    ميـ د بـه ك   توان ميمتقاضي در صورت عدم قناعت      

در صـورت  نون رسانه هاي همگـاني مراجعـه كنـد و          تخلفات از مندرجات قا   
اين مورد در مادة بيـست و       . د در محكمه اقامه دعوا كند     توان ميعدم قناعت   

  : همه گاني چنين آمده استسوم قانون رسانه هاي 
م وزارت اطالعات، فرهنگ و توريزم را مبني بر         ميهرگاه صاحب امتياز، تص   "

ـ عدم ثبت يا صدور جواز، مغاير احكام قـانون بدانـد،             سيون ميـ د بـه ك   ميتوان
بررسي شكايات و تخلفات از مندرجات قانون رسانه هاي همه گاني مراجعـه             

امه ـكمه اقـ  ـاه محـ  ـدارد بـه پيـشگ    ق  ـت، حـ  ـدم قناع ـورت ع ـنمايد، در ص  
  ".دعوي كند

  

   :صاحب امتياز
و مالك رسانه است    صاحب  ست كه   ميشخص حقيقي و يا حك    صاحب امتياز   

  .امتياز مادي و معنوي رسانه متعلق به اوستو 
شـخص حقيقـي    مطابق قانون رسانه هاي همه گاني هرگـاه صـاحب امتيـاز          

ته باشـد، هـژده سـاله گـي را          باشد بايد سند تابعيت كشور را به دست داشـ         
و از حقوق مدني و سياسي به اسـاس حكـم محكمـه بـا                 باشد ل كرده ميتك

  .صالحيت محروم نشده باشد
پردازند، بايد در ادارات مربـوط      مي  سيس رسانه ها    أكه به ت   مياشخاص حك 

دولتي ثبت شده باشند و از حقوق مدني و سياسي محروم نباشند و هويـت               
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نماينده گي هاي سياسـي در خـارج افغانـستان و           . دافغاني شان مسجل باش   
نـد در عرصـه     توان مـي سسات بين المللي و بين الحكـومتي        ؤنماينده هاي م  

افقت وزارت اطالعات و فرهنگ و توريزم بـه  ؤهاي كاري خود بعد از كسب م   
  .نشر و پخش بپردازند

نامــه يــي را بــه وزارت اطالعــات و  صــاحب امتيــاز وظيفــه دارد كــه بيــان
نـگ و تــوريزم تقــديم كنــد كــه حـاوي شــهرت مكمــل، نــوع فعاليــت،   فره
ــام ــدازة    ن ــل و ان ــع تموي ــت و منب ــرام فعالي ــدف و م ــت، ه ــل فعالي  و مح

  .  رسانه باشدةسرماي
 و كيفيت ماشين آالت و تجهيزات توسط رسانه هاي          تميتثبيت ك به  عالوه  

سات سـ ؤبرقي، مطبعه ها، شبكه هاي خبري، نهاد هاي آموزشي ژورناليزم، م        
رسـانه هـاي    . نشراتي، و شركت هاي تبليغات و اعالنات نيـز ضـروري اسـت            

 و قطـع و     چاپي بايد شماره گان، زبان، نوع محتـواي نـشراتي، موعـد چـاپ             
  .نامه درج كنند  بيانصحافت خود را نيز در

هرگاه صاحب امتياز مخالف احكام قانون رسانه هاي همه گاني عمـل كنـد،              
  .شودمي مسؤول شناخته 

ــاد در ــه م ــت ب ــستان 113 ة مطابق ــزاي افغان ــانون ج ــه  ، ق ــه ب  شخــصي ك
ـ  نمـي حبس دوام يا حبس طويـل بـيش از ده سـال محكـوم گـردد،                  د توان

ت تحريــر مجــالت و روزنامــه ئــ ريــيس هي،صــاحب امتيــاز، مــدير مــسؤول
 و شـبكه هـاي خبـر        أسـيس راديـو   هنگام انفاذ اين قـانون حـق ت        (.ها باشد 
بـه   ) تلويزيـون تـا هنـوز افتتـاح نـشده بـود             مربوط دولت بود و    تنهارساني  

 هرگـاه محكـوم عليـه، وقـت صـدور حكـم از              ، دوم همين مـاده    ةاساس فقر 
 بــه مجــرد صــدور ،يكــي از ايــن حقــوق و امتيــازات فــوق مــستفيد باشــد 

  .حكم از آن محروم مي گردد
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  :مدير مسؤول
ا ررسـانه   ر نشراتي   مسؤوليت امو و   يتمام امور فن   دير مسؤول فرديست كه   م

 در .دنـ توان مـي  صاحب امتياز و مديرمسؤول يك فرد نيز بوده     .به عهده دارد  
نـشر مـضامين و محتويـات        حقيقت مدير مسؤول فرديـست كـه مـسؤوليت        

  .رسانة مربوط را به عهده دارد
د  مـدير مـسؤول بايـد سـن    ،مطابق قانون رسانه هاي همـه گـاني افغانـستان    

داشـتن سـند   . ل كرده باشدميتك هژده ساله گي را تابعيت كشور را داشته و   
پـذيرش   مسلكي نيز يكي از شـرايط        ةتحصيالت مسلكي و يا تجربه سه سال      

 مدير مسؤول بايد از حقوق مدني خود        .استاشخاص به حيث مدير مسؤول      
  مطـابق احكـام    ،شرط ديگر .  با صالحيت محروم نشده باشد     ةبه حكم محكم  

 ميؤول ماموريـت رسـ  است كـه مـدير مـس      اينرسانه هاي همه گاني     قانون  
   .دولتي نداشته باشد، مگر اين كه رسانه مربوط دولت باشد
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اگر مجازات از نظر اجتماعي متـضمن       
هيچ گونه فايده يي هـم نباشـد، بايـد          
ــدالت   ــا ع مجــرم را مجــازات نمــود ت

  .رعايت گردد
  كانت

  
  :جرم

منـع كـرده    ) جـزا ( جرم عمليست كه قانون آن را از طريـق تعيـين كيفـر            "
زا تعيـين شـده   و براي آن ج  يعني جرم بايد در قانون تعريف شده  76".باشد
شود كه به    سبب مي براي آن   مجازات  تعيين  و   در قانون     جرم   تعريف. باشد

حقوق و آزادي هاي فردي شهروندان به دليل ستيزه جـويي هـاي شخـصي               
  .اطرافيان و احتماالً قاضي ها و مجريان قانون صدمه زده نشود

هرگـاه نيـت و قـصد در        .  شخص نيز مطرح مـي گـردد       ةيت و اراد  در جرم ن  
 ضرر وارد گردد، به نـام شـبه         ، ولي به طرف   ،اجراي جرم وجود نداشته باشد    

در اين صورت متضرر حق دارد كه از مرتكب فعـل طلـب             . جرم ياد مي شود   
  . كندتخسار

عنـصر مـادي،    : عنصر قابل بحث اسـت    در تشكيل جرم سه     ميتوان گفت كه    
   . و عنصر قانوني جرمعنصر معنوي

در قـانون   .  كه در خارج واقـع مـي شـود         نصر مادي جرم عمل مجرم است     ع
  : عنصر مادي جرم چنين تعريف شده است29 ةجزاي افغانستان در ماد
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از عمل مخالف قانون است بـه        عنصر مادي جرم عبارت از ارتكاب يا امتناع       "
نحويكه عمل منجر به نتيجه جرمي گرديده و رابطـه سـببيت بـين عمـل و                 

  ".نتيجه موجود شده باشد
 وي در جـرم عمـدي و        ةدر امر خـالف و اراد      جرم قصد مجرم  عنصر معنوي   
  . وي در جرم خطايي استيهمچنان خطا

 جرم را زير عنوان قصد جرمـي و خطـا         قانون جزاي افغانستان عنصر معنوي      
  . در نظر مي گيرد

  : چنين تعريف شده استاين قانون  34مادة در قصد 
يكه جـرم را بـه وجـود        قصد عبارت است از سوق اراده فاعل به ارتكاب فعل         "

مي آورد به نحويكه منجر به وقوع نتيجه جرم مورد نظر و يـا وقـوع نتيجـه                  
  ".جرم ديگري شود

  : در مورد خطا چنين آمده است36در مادة 
 جرمي از فاعل آن به      ةشود كه وقوع نتيج   جرم وقتي غير عمدي شمرده مي     "

 بـي    لـوحي،  اه خطا ناشي از اهمـال، سـاده       سبيل خطا صدور يافته باشد خو     
احتياطي و عدم توجه باشد و يـا ناشـي از عـدم رعايـت قـوانين، مقـررات و              

   ".اوامر
عنصر قانوني جرم به ايـن معنـا اسـت كـه قـانون جـرم را قبـل از ارتكـاب                      

يعنـي هـيچ عملـي جـرم        . تعيـين كـرده باشـد     بـراي آن جـزا      آن تعريف و    
ر  د. كــه توســط قــانون تعريــف شــده باشــدمگــر ايــنشــود مــي شــمرده ن

ــادة  ــانون جــزا37م ــستان ق ــشريح  ي افغان ــين ت ــانوني جــرم چن ــصر ق  عن
  :شده است

عنصر قانوني جرم عبارت است از تصريح اعمال جرمي و جـزا هـاي آن در                "
  ".قانون
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  :جرم مطبوعاتي
  .شودمي ژورناليستان بايد به ياد داشته باشند كه بي خبري از قانون عذر دانسته ن

  

گـاهي  ا هـم  ـانه هـ ـ رسـ  ردند؛ـگـ مـي    مرـ ج رتكبـاد نيستند كه م   تنها افر 
 نـسبي و    ة پديد جرم مطبوعاتي . دشونمي   خالف ورزي كرده و مرتكب جرم     

. دشومي  بر ويژه گي ها و قوانين هر كشور تعريف پذير           متغيري است كه بنا   
مي ي هايي كه از سوي رسانه ها صورت         ئدر مجموع خالف ورزي ها و تخط      

مـي  مخـدوش    ش هاي قبول شده يك جامعه     گيرد و در اثر آن قوانين و ارز       
به   منافع كشوررسد ومي شود، به حيثيت اشخاص حقوقي و حقيقي صدمه  

 پس جرم مطبوعـاتي     .شودمي  ده  مي جرم مطبوعاتي نا   ،شودمي  خطر مواجه   
عمل خالف قانون كشوري است كه به وسيله رسانه هـا و دسـت انـدركاران                

يم بايد در قوانين هر كـشوري درج         اين جرا  .افتد ميآن، در آن كشور اتفاق      
در تحقق ركن مـادي     ) مطبوعات(در ارتكاب جرم مطبوعاتي، وسيله       .باشند

 جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات تذكر داده مي شود و يـا             .آن شرط است  
  . كشور گنجانيده مي شود هم در قوانين جزاي عمومي

  :داده استارائه  از جرم مطبوعاتي يترمينولوژي حقوق چنين تعريف
جرم مطبوعاتي عبارت از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه              "

يا روية اداري يا اجتماعي يا سياسي  مياز لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رس
   77". استبه شخص يا اشخاص

 جرم مطبوعاتي چنين تعريف  ايران1334 سال  در قانون مطبوعات  همچنان  
وعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامـه           جرم مطب ": شده است 

و يا رويه اداري يا      ميا شغل رس  نشريه از لحاظ ارتباط با مقام و ي       يا مجله يا    
  78".اجتماعي يا سياسي به شخص يا اشخاص
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چـون جـرم مطبوعـاتي تنهـا       . ولي اين دو تعريف را نميتوان كامـل دانـست         
 چنانچـه جـرايم     .ابعـاد وسـيعي دارد     و افترا را دربر نمي گيـرد، بـل           توهين

  :ندشو اين موارد نيز مي  مشمول)ايران (مطبوعاتي
 تحريك و تهيج عموم به اعمال و افعال و خودداريهاي كه مضر به حال               -1"

  .جامعه و دولت است
   هتاكي و فحاشي به مقامات مذهبي، ملي و سياسي و افراد مردم -2
  جاد اخالل در امنيت فكري جامعه انتشار و القاي اخبار نادرست و اي-3
و   افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيـز اسـرار نظـامي               -4

  79"سياسي كشور
 از حقوقدانان انگليسي عقيده دارند كه جرم مطبوعاتي، جرم خاصي           عده يي 
شـوند كـه موضـوع آنهـا حقـوق           مـي  مي مطبوعات مرتكب جراي    بل ؛نيست
 ماننـد فرانـسه و بلژيـك كـه داراي سيـستم             بعضي كشور هـا   . است ميعمو

. كننـد  جرايم مطبوعاتي را به دو دسته تقـسيم مـي         ،  حقوقي مدون هستند  
وهين، افتـرا،   استند؛ مانند ت   مين مجازات عمو   اول جرايم مشمول قانو    ةدست

. م قانون مطبوعات هم جزا تعيين كـرده اسـت      يبراي اين جرا   ؛و نشر اكاذيب  
 و از نظر حقوقي، سياسي و رسـالت مطبوعـات           ندرايم مسلكي ا   دوم ج  ةتدس

 كه در نشريه    ياساس جرم در اين دسته ديدگاه، انديشه و روش        . ارزش دارند 
   . استشود، به كار گرفته مي

نخـست، جـرم   : توان نظر اندازي كردميبه جرم مطبوعاتي از دو ديدگاه  پس  
  از سـوي مطبوعـات     تنهـا است كـه ارتكـاب آن        مي جراي مشمولمطبوعاتي  

وقفه در انتشار، عدم رعايت شـرايط شـكلي چـون غيابـت              .گيردمي  صورت  
گردنـد  مـي  محسوب  ميمدير مسؤول و تخلفاتي از اين دست از جمله جراي  

 رم مطبوعاتي جرم مـستقلي نيـست، بـل         ج ،دو ديگر .  مطبوعات اند  ةكه ويژ 
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مندرج در قـانون هـاي يـك كـشور اسـت كـه               مي تمام جرايم عمو   مشمول
  .ه ارتكاب آن استمطبوعات وسيل

  

  :ويژه گي هاي جرم مطبوعاتي
جـرم  و نخـستين ويـژه گـي        پايـه اساسـي      مياختن و انتـشار عمـو     علني س 

قرار نگيـرد و توسـط       مي يك موضوع تا در معرض ديد عمو       . است طبوعاتيم
منتـشر و يـا اعـالن نگـردد، جـرم مطبوعـاتي              مي هـاي عمـو    هيكي از رسان  
   .گرددمي محسوب ن

هرگـاه هـدف و قـصد       . صد و نيت خـاص مجرمانـه اسـت        ن ويژه گي ق   ميدو
خالف ورزي و تخلف شمرده مي شـود        خاصي از ارتكاب جرم موجود نباشد،       

تـوان  ميتوان جرم مطبوعاتي تلقي كرد در اين صـورت          ميرزي را ن  وخالف   و
ه ها هم خـالي از اشـتباهات و   چون رسانگذاشت؛  بر آن    اشتباه و سهو را      نام

 توان به اين اصـل اسـتناد جـست چـون در           ميمواره ن اما ه . نيستند نقص ها 
 از انجام يك عمل و ماهيت عمدي در بطن كاركرد       ي موارد قصد خاص   بيشتر

  .استموجود 
   

  :تخلف
ينـصورت  اتخلف از نظر حقوق جزا ارتكاب عمل خالف قانون است كـه در              "

از نظر حقوق اداري، تجـاوز مـامور دولـت از مقـررات            . باشدمي  مرادف جرم   
تخلفـات  : گوينـد مـي   ن معنا   ميدر ه . باشدمي  ري در حين انجام وظيفه      ادا

  80".انضباطي
  

  :تخلف انضباطي
 يـك نفـر از افـراد آن صـنف، ماننـد صـنف               ةنقض مقررات صنفي به وسيل    "

  .شود وكالء مدافع، ژورناليستان و غيره، تخلف انضباطي ناميده ميقضات، 
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تخلف انضباطي مانند   . تمرادف اصطالح جرم انضباطي، تقصير انضباطي اس      
ن جهـت بـي ليـاقتي، عـدم         مـي بـه ه  . جرم جزايي صراحت و قاطعيت ندارد     

  81".شودمي ئون صنفي نيز جرم انضباطي تلقي رضايت ش
  

   :سيستم كيفر دهي جرم و تخلف
از قبيـل   . جزاي تخلف انضباطي تناسب و ارتباط با شغل مرتكب تخلف دارد          

  . و غيرهتوبيخ، تعليق موقت يا دايم از وظيفه
جرم جزايي غالباً ارتباطي با شغل و حرفة مجرم ندارد و جزاي آن ماننـد               اما  

  .استجريمه نقدي پرداخت اعدام، حبس و 
ــسل  ــاتي سل ــسؤوليت ارتكــاب جــرم مطبوع ــه  ةدر م ــب در نظــر گرفت  مرات

ــي  ــار و   . شــودم ــسؤول، خبرنگ ــدير م ــاز، م ــسله صــاحب امتي ــن سل در اي
ن مــسأله اســت كــه مــيه. اســتندول  مراتــب مــسؤة عــاملين بــر پايــديگــر
ســازد؛ چــون در جــرم مــي دهــي بــه مجــرم مطبوعــاتي را دشــوار   كيفــر

ــدد  ــراد متع ــاتي اف ــردبير،    يمطبوع ــسؤول، س ــدير م ــسنده، م ــون نوي  چ
  . و توزيع كننده شامل استندخبرنگار، ويراستار، ناشر 

  :سه ديدگاه و نظريه وجود داردكيفر دهي و مجازات ارتباط  در
مطـابق ايـن نظريـه تمـام افـراد ذيـدخل داراي              :سؤوليت جمعي نظرية م . 1

  .مسؤوليت كيفري استند
 مراتـب در نظـر      ةبنابر اين نظريـه در كيفـر دهـي سلـسل           :ة ترتيبي نظري. 2

 مـدير و ناشـر در   شود؛مي  مسؤول اصلي پنداشته   ،نويسنده. شودمي  گرفته  
دعـوا در ردة    . دشونمي  در نظر گرفته    ن ترتيب ديگر افراد     مي دوم و به ه    ةرد

گيرد و مرتكيبن ديگر در صورتي مورد تعقيب قـرار          مي  اول مورد بحث قرار     
  .گيرند كه در طبقة مقدم آنان كسي دستگير نشودمي 
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 مسؤوليت كيفـري تنهـا بـه        ، مطابق اين نظريه   :جازات بر اساس غفلت   م. 3
ـ     كارمندان مـصئ   ديگراين نظريه براي    .  يك شخص است   ةعهد ار ـونيت بـه ب
  82.آورد مي

  

  :جرم مطبوعاتي در قانون رسانه هاي همه گاني افغانستان

از تخلـف مطبوعـاتي تفكيـك شـده          جرم مطبوعـاتي     ،در بسياري از قوانين   
بـين  در قانون مطبوعات افغانستان بـه صـورت مـستقيم تفكيـك             است؛ اما   

بـه صـورت مـشخص رده بنـدي          تخلفـات جرايم و تخلفات مشهود نيـست؛       
از فحـواي مـواد مـادة       . يفي از جرم مطبوعاتي نشده اسـت      نگرديده اند و تعر   

يد كـه   آمي  بر  )  نشر مطالب ممنوع   -احكام جزايي (  فصل هشتم  سي و سوم  
  :گرددمي  جرم مطبوعاتي محسوب اين مطالبنشر 

  :گاني جواز ندارده نشر مطالب ذيل در رسانه هاي هم"
ر مطالبي كه مغاير با احكام دين مقدس اسـالم و تـوهين بـه سـاي                -1

  .اديان و مذاهب باشد
  .مطالبي كه موجب هتك حرمت و افترا به اشخاص گردد -2
ساير مـواردي كـه مخـالف احكـام قـانون            تبليغ خشونت، جنگ و    -3

 .اساسي بوده يا قانون جزا آن را جرم دانسته باشد
تجاوز، به نحوي كـه بـه        افشاي هويت و تصاوير قربانيان خشونت و       -4

 ".مايدحيثيت اجتماعي آنان صدمه وارد ن
 

 : در قانون رسانه هاي همه گاني افغانستانجريمه هاي نقدي

يمه هـاي نقـدي درج گرديـده        جر،  )جريمه ها (زير نام   م  در مادة سي و پنج    
كه بدون رعايت احكـام      مياشخاص حقيقي و حك     براي اين جريمه ها   .است

 رسانه هاي همه گاني مطابق تعريف اين قانون         ايجادسيس و   أاين قانون به ت   
  :دست بزنند، در نظر گرفته شده است
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سيس أكه بدون رعايت احكام اين قانون به ت        مي اشخاص حقيقي يا حك    -1"
سسات نشراتي، نهاد هـاي آموزشـي       ؤ مطابع، م  گاني،همو تدوير رسانه هاي     

لترجمــه هــا و شــركت هــاي تبليغــات و اعالنــات در قلمــرو اژورنــاليزم، دار
 نقـدي پرداختـه و در خـالل دو هفتـه            افغانستان بپردازند، طور ذيل جريمه    

  .باشدمي مكلف به ثبت آنها 
 هرگاه مؤسس و تدوير كننده شـخص حقيقـي باشـد، بـه ترتيـب ذيـل                  -1

  :گرددمي جريمه 
  افغاني) 50000(تلويزيون، مبلغ پنجاه هزار افغاني  -
  افغاني) 30000(راديو، مبلغ سي هزار افغاني  -
  فغانيا) 30000(انس، مبلغ سي هزار افغاني آژ -
  افغاني) 100000(، مبلغ يكصد هزار افغاني شبكه كيبلي -
  افغاني) 10000(اپي، مبلغ ده هزار افغاني نشرات چ -
  افغاني) 50000(مطبعه، مبلغ پنجاه هزار افغاني  -
  افغاني) 50000(مؤسسه نشراتي، مبلغ پنجاه هزار افغاني  -
  افغاني) 20000(دارالترجمه، مبلغ بيست هزار افغاني  -
  افغاني) 100000( تبليغات و اعالنات، مبلغ شركتهاي -
    افغاني) 50000(نهاد آموزشي ژورناليزم مبلغ  -
  افغاني) 10000(كتاب و رساله مبلغ ده هزار افغاني  -

 بـه ترتيـب ذيـل       باشـد،  مـي ير كننـده شـخص حك     هرگاه مؤسس و تدو    -2
  :گردد ميجريمه 

  افغاني) 60000 (تلويزيون، مبلغ شصت هزار افغاني -
  افغاني) 40000(مبلغ چهل هزار افغاني راديو،  -
  افغاني) 40000(آژانس، مبلغ چهل هزار افغاني  -
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   افغاني)120000(شبكه كيبلي، مبلغ يكصد و بيست هزار افغاني  -
  افغاني) 12000( هزار افغاني لغ دوازدهنشرات چاپي، مب -
  افغاني) 60000( هزار افغاني شصتمطبعه، مبلغ  -
  افغاني) 60000(ر افغاني  هزاشصتمؤسسه نشراتي، مبلغ  -
  افغاني) 30000( هزار افغاني سيدارالترجمه، مبلغ  -
  افغاني) 120000( يكصد و بيستشركتهاي تبليغات و اعالنات، مبلغ  -
  افغاني) 60000 ( شصت هزار مبلغ،نهاد آموزشي ژورناليزم -
  "افغاني) 12000(كتاب و رساله، مبلغ دوازده هزار افغاني  -

مندرج  ميقيقي و حك است كه هرگاه اشخاص حآمدهه در فقرة دوم اين ماد
بعد از سپري شدن دو هفته به ثبت رسانه اقـدام نكننـد،      يكم اين ماده   ةفقر

  .گرددمي نهاد رسانه يي شان مسدود 
  

  :قانون جزاي افغانستان و جرايم مطبوعاتي
قانون رسانه هاي همه گاني، بزرگترين منبع تثبيت مسؤوليت هاي          به  عالوه  

 523 است كـه حـاوي    افغانستان1355، قانون جزاي ماه ميزان سال    ييجزا
.  است مختلف جرايم مطبوعاتي پرداخته   اين قانون به بخش هاي      . استماده  

در هر دو   . اين جرايم را ممكن ژورناليستان و يا اشخاص عادي مرتكب شوند          
  83.حالت يك نوع جزا براي شان در نظر گرفته شده است

 از سـوي رسـانه هـا        كه به عنـوان جـرم      يمواردغانستان،  در قانون جزاي اف   
  :ندشده ا  چنين مشخصگردد،مي ارتكاب 
 ،باشدمي انتشار اخبار و اطالعاتي كه مغاير منافع عمو □
انتشار اخبار و اطالعاتي كـه امنيـت كـشور را بـرهم زنـد و اسـرار                   □

 ،دولت را فاش كند ميو ديپلوماسي و رس مينظا
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ي كه منافي اصـول ديـن اسـالم باشـد و بـه           انتشار اخبار و اطالعات    □
 ،و يا شخصيت هاي مذهبي توهين كند ميارزش هاي اسال

 ،انتشار اخبار و اطالعاتي كه مردم را به ارتداد دعوت كند □
 مراجـع   ديگر و   در پارلمان، قضا   ميانتشار جريان مذاكرات غير رس     □

 ،تقنيني
 ،انتشار اخبار و اطالعات مغرضانه، نادرست و كاذب □
 ،طالعات درست ولي مضرشار اخبار و اانت □
انتشار اخبار و اطالعاتي كه وحدت و همبسته گـي ملـي را بـرهم                □

 يا زباني گردد و مـردم       ي، مذهب مي   باعث تبعيض نژادي، قو     و بزند
 ،را به تبعيض و تفرقه دعوت كند

 ، دامن بزند در هر عرصه خشونت راانتشار اخبار و اطالعاتي كه □
ـ    انتشار اخبار و اطال    □ جـرم و جنايـت و     ييـد أراي ت عاتي كه تبليغي ب

 ،عدم اطاعت قانون باشد
 ، كند تشويقاتي كه مردم را به فحشاانتشار اخبار و اطالع □
 توسط وسايل    و ملت افغان   توهين به بيرق ملي و سرود ملي كشور        □

 علني،
به رييس جمهور، لويه جرگه، پارلمان،      توهين، افترا و هتك حرمت       □

  توسط وسايل علني، و مقامات دولتيحكومت، اردو، محاكم
ظـف خـدمات عامـه در       ؤتوهين، افترا و هتك حرمت به اشخاص م        □

   توسط وسايل علني،حين اجراي وظيفه
 توسـط وسـايل     شـهروندان كـشور    و هتك حرمت بـه     توهين، افترا  □

 .علني
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  :يماده هاي قانون جزا در ارتباط به رسانه ها و جرايم مطبوعات
 مختلف در صفحه هاي گذشته عده يـي از جـرايم            هنگام بررسي موضوعات  

در اين بخـش بـه صـورت        . مربوط به رسانه ها و ژورناليستان بررسي گرديد       
 مسايلي كه گمان مي رود، در بخش هاي پيـشين بررسـي نـشده    بهعمومي  

  .ميپردازيماند، 
  

  :تعريف وسايل علني در قانون جزا
  :توصيف كرده استچنين وسايل علني را  قانون جزاي افغانستان 13 ةماد

  :شود ميبه مقصد اين قانون وسايل آتي علني شمرده "
اه عـام يـا     شـود كـه در محفـل عـام، ر         مـي    گفتار وقتي علنـي شـمرده        -1

 گفتـه شـود يـا توسـط وسـايل ديگـر نـشر               ساير مواضـع طـوري بـه جهـر        
  .توانست ميآن را شنيده بود مي موجود شود كه اگر كسي در آنجا 

شود كه در محفـل عـام، راه عـام يـا سـاير              مي  ني شمرده    فعل وقتي عل   -2
بـود آن را ديـده      مـي   مواضع طـوري واقـع گـردد كـه اگـر كـسي در آنجـا                 

  .ستميتوان
 رسم، تصوير، فلـم، نوشـته، رمـز و سـاير وسـايل تمثيلـي وقتـي علنـي                    -3

بـه بـيش از يـك نفـر توزيـع گـردد يـا طـوري بـه                   شـود كـه     مـي   شمرده  
ــود آن را مــي كــسي در آنجــا موجــود اگــر نمــايش گذاشــته شــود كــه   ب

  .ستميتوانديده 
 رسم، تصوير، فلـم، نوشـته، رمـز و سـاير وسـايل تمثيلـي وقتـي علنـي                    -4

شـود كـه بـه بـيش از يـك نفـر توزيـع گـردد يـا طـوري بـه                       مـي   شمرده  
 مــيبــود آن را ديــده مــي نمــايش گذاشــته شــود كــه اگــر كــسي موجــود 

  ".دتوانست، يا فروخته شود يا بفروش عرضه گرد
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  :افشاي اسرار نظامي و جرايم ضد امنيت ملي
بـه ويـژه    ر اطالعات مربوط به اسرار دفاعي       نون جزا در مورد نش     قا 184مادة  

  :در حالت جنگ چنين حكم مي كند
 عمـداً اخبـار، اعالميـه هـا، اظهـارات دروغ يـا       شخصي كه در زمان جنـگ     "

ز يا تبليـغ شـفوي يـا      تحريك آمي  مغرضانه را نشر نمايد يا عمداً به پروپاگند       
تحريري بهر وسيله كه باشد دست زند به نحويكه به قدرت دفاعي كشور يـا               

قواي مسلح ضرر رساند و يا اينكه بـين مـردم هـرج و مـرج                 عمليات نظامي 
توليد نمايد يا معنويات مردم را ضعيف سازد، به حبس طويل كه از ده سال               

  ".كمتر نباشد محكوم مي گردد
ـ               قـانون    191مادة    ةجـزاي افغانـستان ايـن محـدوديت هـا را در مـورد ارائ

  :معلومات و اخبار وضع كرده است
يـا اشخاصـي كـه بـه نفـع آن دولـت              هرگاه شخـصي بـه دولـت خـارجي        "

كنند اخبـار، معلومـات، اشـياء، مكاتيـب، اسـناد، نقـشه هـا، رسـم                 مي  كار  
هــا و ســاير اشــياي مربــوط بــه دوايــر حكــومتي، تــصدي هــاي دولــت يــا  

 عام المنفعـه كـه بـه مـصالح سياسـي يـا دفـاعي كـشور مربـوط                    سساتؤم
نباشد و نـشر و توزيـع آن بـه اشـخاص خـارجي مطـابق بـه احكـام قـانون                      
يا مقررات ممنوع شـناخته شـده باشـد تـسليم نمايـد، بـه حـبس متوسـط                
يا جزاي نقدي كـه از دوازده هـزار افغـاني كمتـر و از شـصت هـزار افغـاني                     

  ".دگردمي بيشتر نباشد محكوم 
 در مورد شهروندان افغانستان كه در خارج از كشور مرتكب اعمال            197ادة  م

ضد حاكميت خارجي كشور مي گردند، حـبس متوسـط را در نظـر گرفتـه                
 مـواد ممنـوع در وسـايل علنـي توسـط             اول ايـن مـاده بـه نـشر         ةفقر .است

  : اشاره دارددر خارج از افغانستان شهروندان افغانستان



  
 159/          جرايم مطبوعاتي/ ششمفصل 

را در مـورد     ه عمداً در خارج بيانات، پروپاگند غلـط و مغرضـانه          هر افغان ك  "
اوضاع داخلي كشور نشر نمايد كه موجب تعضيف اعتبار مـالي، حيثيـت يـا               

  ".اعتبار دولت گردد
از جاهـاي ممنوعـه،      ي همه شهروندان در مورد گرفتن عكـس        برا 198مادة  

 از پنجاه   رسم ها يا نقشه هاي مراكز عسكري حبس قصير و جزاي نقدي كه            
هزار افغاني بيشتر نباشد، يا يكي از اين دو جزا، در نظـر گرفتـه اسـت، كـه                   

  .ممكن ژورناليستان بيش از ديگران به اين معضله دچار گردند
   :آمده است240مادة در 

كه عمداً اخبار ، معلومات، بيانات كـاذب، تبليغـات مغرضـانه يـا              شخصي -1"
لة از وسايل كه باشـد نـشر و پخـش           هر وسي ز را ب  پروپاگند هاي تحريك آمي   

نمايد كه غرض آن اخالل امنيت، ايجـاد وحـشت و دهـشت بـين مـردم يـا                   
رساندن ضرر به مصلحت و منفعت عامه باشد حسب احوال به حبس كـه از               
دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجـاوز                

  . محكوم مي گردد،نكند
توسط شخص ديگر مطبوعات، نشرات يا نوشـته جـات        شخصيكه خود يا     -2

آمادة توزيع و اطالع ديگران را كه به منظور ارتكاب جرايم مندرج فقرة فوق              
آورد عـالوه بـر مـصادره         خود گرچه طـور موقـت باشـد در         حيازتباشد در   

وسايل مذكور حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يـا جـزاي                
 .ر هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گرددنقدي كه از بيست و چها

 

  :دعوت به فساد اخالقي و نشر مطالب مغاير آداب عامه
كه انتـشارات ضـد آداب عامـه و منـافي            قانون جزا براي شخصي    236مادة  

  :اندازد، چنين حكم كرده است ميفرهنگ را راه 
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 شخصي كه مطبوعات، مخطوطات، رسـم هـا، سـاليد هـا، كليـشه هـا،             -1"
ه هـاي رمـزي و سـاير اشـيا و           مه ها، تـصوير هـاي نقـش شـده اشـار           مجس

كه منافي كلتور و آداب عامه باشد، به قصد تجـارت، توزيـع، اجـاره،               تصاويري
اق سازد و يا در حيازت خود داشـته باشـد، حـسب احـوال بـه                 الصعرضه يا   

حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هـزار                 
  .گرددمي تجاوز نكند، محكوم افغاني 

 ةكه عمداً خـود و يـا توسـط شـخص ديگـر اشـياي منـدرج فقـر           شخصي -2
 فـوق   ةفوق را به منظـور فـساد اخالقـي يـا بـه منظـور هـاي متـذكره فقـر                    

صادر يا وارد و يـا انتقـال دهـد و يـا آن را جهـت نمـايش بـه انظـار عامـه                         
بفـروش و اجـاره     مردم قرار دهـد و يـا بـه اجـاره دهـد و يـا بفروشـد و يـا                      

گرچه طـور غيـر علنـي باشـد عرضـه نمايـد و يـا بـه شـخص ديگـر طـور                        
سري يا علني گرچه به طـور رايگـان باشـد بـسپارد يـا آن را توزيـع يـا بـه                       
منظور توزيع به شخص ديگـر تـسليم كنـد، حـسب احـوال بـه حـبس كـه                   
ــا جــزاي نقــدي كــه از بيــست و چهــار هــزار    از دو ســال بيــشتر نباشــد ي

  .گرددمي وز نكند محكوم افغاني تجا
 شخصي كه توسط يكي از وسايل علني بـه سـرود هـا يـا خطابـه هـاي                     -3

مخالف آداب عامه بپردازد و يا مردم را به فحشا و فساد اخالقي دعوت نمايد               
و يا اعالنات يا رساله ها را به اين منظور نشر و پخش نمايد به عـين جـزاي                   

  گرددمي پيشبيني شده فقرة دوم اين ماده محكوم 
 در صورت تكرار جرايم مندرج فقرات فوق الذكر ايـن مـاده مرتكـب بـه                 -4

  ".گرددمي حداكثر جزاي پيشبيني شده محكوم 
  :پردازد مي قانون جزا به تعقيب موضوع چنين 237مادة 
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ــادة  -1" ــدرج م ــاه جــرايم من ــا  236 هرگ ــد ي ــق جراي ــانون از طري ــن ق  اي
نويــسنده بــه صــفت فــاعلين روزنامــه هــا ارتكــاب گــردد، مــدير مــسؤول و 

  .گرددمي اصلي به مجرد نشر به جزاي پيشبيني شده آن محكوم 
 ايـن قـانون اگـر فاعـل اصـلي جـرم             236 در تمام حاالت منـدرج مـادة         -2

فت  بـه صـ  تشخيص شده نتواند طبع كننده، توزيع كننـده و عرضـه كننـده           
  .شوند ميفاعلين اصلي جرم مجازات 

 يا صادر كننده و يا دالل را به صفت فـاعلين            د وارد كننده  ميتوان محكمه   -3
اصلي جرم نيز به جزا محكوم نمايد، مشروط بر اين كـه ارتكـاب بـه جـرايم                  

 اين قانون كه از طريق روزنامه ها يا جرايد صـورت گرفتـه            236مندرج مادة   
  ".باشد، سهم عمدي آنها به اثبات برسد

  

  :و ارزش هاي ملي توهين به اشخاص رسمي
سـاي دولـت هـاي خـارجي،        ؤرييس جمهـور، مقامـات دولتـي، ر       توهين به   

كـشور هـاي خـارجي، پارلمـان، قـضا، حكومـت، اردو              نماينده گان رسـمي   
 جـرم شـمرده مــي    و ارزش هـاي ملـي چـون ملـت، بيــرق، نـشان دولتـي      

، 243 ،242 ،241 جـــزاي افغانـــستان در مـــاده هـــاي در قـــانون. شـــود
ــس 248 و 246 ــن م ــه اي ــته شــد أ ب ــر  له انگــشت گذاش ــراي ه ه اســت و ب

  .كدام اين جرايم جزا هاي مختلف در نظر گرفته شده است
  :241مادة 

شخصي كه توسط يكي از وسايل علني ملت افغان، بيرق، يـا نـشان دولـت            "
  ".افغانستان را توهين نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم ميگردد

  :242مادة 
مهور اهانـت نمايـد     شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به رييس ج          -1"

  .به حبس متوسط محكوم مي گردد
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اگر جرم مندرج فقرة فوق در محضر رييس جمهور ارتكاب گردد مرتكب             -2
 ".به حبس طويل محكوم مي گردد

  :243مادة 
اشخاص آتي حسب احوال به حبس قصير يـا جـزاي نقـدي كـه از دوازده                 "

  :هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردند
وسط يكي از وسايل علني بـه روسـاي دول خـارجي دشـنام              شخصيكه ت  -1

  .بدهد
كـشور هـاي     شخصيكه توسط يكي از وسايل علني به نمايندگان رسمي         -2

 ".خارجي در افغانستان به ارتباط وظيفه شان دشنام بدهد
  :246مادة 

شخصيكه توسط يكي از وسايل علني مباحثـات، جلـسات سـري پارلمـان،          "
 ساير مقامات دولتـي را تـوهين نمايـد بـه حـبس              حكومت، اردو ، محاكم يا    

قصيريكه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سـه هـزار افغـاني كمتـر و از                    
  ". از اين دو جزا محكوم مي گردديدوازده هزار افغاني بيشتر نباشد يا به يك

  :248مادة 
ــه   " شخــصيكه توســط يكــي از وســايل علنــي موظــف خــدمات عامــه را ب

ــه حــبس قــصيريكه از ســه مــاه   ارتبــاط اجــراي وظ ــد ب ــوهين نماي يفــه ت
كمتر و از شش ماه بيشتر نباشـد و جـزاي نقـدي كـه از سـه هـزار افغـاني                      
و شـش هـزار افغــاني تجـاوز نكنـد يــا بيكـي از ايـن دو جــزا محكـوم مــي        

  ".گردد
 

  :و تشويق به زير پا گذاشتن قانونايجاد تفرقه 
ر قـانوني و زيـر پـا گذاشـتن          اعمال غي  ايجاد تفرقه و تشويق مردم به اجراي      

  :شود قانون توسط وسايل علني جرم شمرده مي
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  :239مادة 
شخصي كه بيكي از وسايل علني مردم را بـه فتنـه گـري و آشـوب گـري،       "

سال بيـشتر نباشـد محكـوم        عصيان يا تمرد دعوت نمايد به حبس كه از دو         
  ".مي گردد مشروط بر اين كه دعوت وي موثر واقع نگردد

  :244مادة 
شخصيكه توسط يكي از وسايل علني شخص يا اشخاص را به عدم اطاعـت              "

از قانون تحريك يا عملي را كه قانون جرم شناخته باشد تمجيد نمايـد، بـه                
حبس قصيريكه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و          

  ".گرددمي م از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد يا بيكي از اين دو جزا محكو
  :245مادة 

شخصيكه توسط يكي از وسايل علني به ايجاد عداوت بين افـراد قبيلـه يـا                "
بين قبايل تحريك نمايد، به حبس قصير كه از سـه مـاه كمتـر و يـا جـزاي        
نقدي كه از سه هزار افغـاني كمتـر و از دوازده هـزار افغـاني بيـشتر نباشـد                    

  ".گرددمي محكوم 
  :249مادة 

يكي از وسايل علني به مقام، حيثيت و يا سلطة قاضي در            شخصيكه توسط   "
رسيدگي به دعاوي اخالل وارد نمايد، حبس قصيريكه از سه ماه كمتـر و از               
شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شـش                 

  ".گرددمي هزار افغاني تجاوز نكند محكوم 
  

  :نشر مطالب ممنوع
وسط وسايل علني مجاز نيست و يا هم هرگاه سوء نيـت  نشر بعضي مطالب ت  

، 247در ماده هاي    .  موارد جزايي ميگردند   مشمولدر نشر شان به كار برود،       
  : اندشده اين موارد مشخص 253و  252، 251، 250
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  :247مادة 
ــري     " ــسات س ــات، جل ــي مباحث ــايل علن ــي از وس ــط يك ــصيكه توس شخ

مانـت داري بـه سـوء نيـت نـشر           پارلمان و يا مباحثـات علنـي آنـرا بـدون ا           
نمايد به حـبس قـصيريكه از سـه مـاه كمتـر يـا جـزاي نقـدي كـه از سـه                        
هــزار افغــاني كمتــر و از دوازده هــزار افغــاني بيــشتر نباشــد محكــوم مــي  

  ".گردد
  :250مادة 

شخـصيكه توســط يكــي از وسـايل علنــي مطــالبي را نـشر نمايــد كــه     -1"
نظـر تحـت رسـيدگي آنهـا قـرار          قابليت تاثير را بـر قـضاتيكه قـضيه مـورد            

دارد يــا قابليــت تــاثير را بــر مــامورين ضــبط قــضايي جهــت اداي شــهادت 
شوند و يـا قابليـت تـاثير را بـر افكـار عامـه بـه نفـع يـا ضـرر                       مي  خواسته  

يكي از طرفين قـضيه هنگـام تحقيـق يـا رسـيدگي قـضايي داشـته باشـد،                   
ه از سـه    به حـبس قـصيريكه از سـه مـاه كمتـر نباشـد و جـزاي نقـدي كـ                    

هزار افغاني كمتـر و از دوازده هـزار افغـاني بيـشتر نباشـد يـا بيكـي ازيـن                     
  .گرددمي دو جزا محكوم 

 تـاثير باشـد مرتكـب بـه         اگر نشر مندرج فقره فوق عمداً به منظور ايجاد         -2
يكه از دو سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از دوازده هزار      ا حبس متوسط 

 افغاني تجاوز نكند و يـا بيكـي از ايـن دو جـزا     كمتر و از بيست و چهار هزار 
 ".گرددمي محكوم 

  :251مادة 
اشخاص آتي به حبس قصيريكه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كـه از سـه                 "

هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكـي از ايـن دو                  
  :گردندمي جزا محكوم 
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 جريان دعوي مـدني يـا جزايـي را          شخصيكه توسط يكي از وسايل علني      -1
  .كه محكمه آنرا سري تعيين كرده باشد نشر نمايد

شخصيكه توسط يكي از وسايل تمام يا قسمتي از اجرأت قـضايي را كـه                -2
نشر آن به منظور محافظت نظم و آداب عامه به اساس قرار قضايي محكمـه               

 .منع گرديده باشد، نشر نمايد
ــايل   -3 ــي از وس ــط يك ــصيكه توس ــري   شخ ــسات س ــداد جل ــي روي  علن

محاكم و يـا رويـداد جلـسات علنـي را بـا سـوء نيـت و بـدون امانـت داري                      
 ".نشر نمايد

  :252مادة 
شخصيكه توسـط يكـي از وسـايل علنـي خبـري را دربـارة تحقيـق جـرم                   "

كــه مــامورين موظــف آن را در غيــاب خــصوم قــرار داده باشــند و يــا نــشر 
ــا آداب     ــم ي ــت نظ ــور محافظ ــه منظ ــشف   آن را ب ــه منظورك ــا ب ــه ي عام

حقيقت ممنوع قـرار داده باشـند نـشر نمايـد، بـه حـبس قـصيريكه از سـه                    
ماه كمتـر و از شـش مـاه بيـشتر نباشـد و جـزاي نقـدي كـه از سـه هـزار                         
افغاني كمتر و از شش هزار افغـاني تجـاوز نكنـد يـا بيكـي از ايـن دو جـزا                      

  ".گرددمي محكوم 
  :253مادة 

علنـي بـه قـصد پرداخـت جـزاي نقـدي،       شخصيكه توسط يكي از وسـايل       "
 اعـالن   انات محكوم بها، دفتر جمع آوري اعانـه افتتـاح يـ           ميمصارف و يا تض   

نمايد، به حبس قصيريكه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقـدي كـه از سـه                  
هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني بيشتر نباشد و يـا بيكـي از ايـن دو                   

  ".گرددمي جزا محكوم 
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  :مطبوعاتي محاكم
 با موجوديت حـضور     1780 سال در محاكم از     مطبوعاتيپرداختن به جرايم    

بعداً كشور هـاي ديگـر نيـز دادگـاه          . ت منصفه در انگلستان معمول شد     ئهي
   .ي را كه به جرايم مطبوعاتي رسيده گي ميكردند، به وجود آوردنديها

ر محكمـه از   كشور ها براي رسيده گي به يك خالف اخالقي د   تعدادي از در  
كارشناسان ارتباطات دعوت ميگردد تا پيرامـون چگونـه گـي مفهـوم قابـل               

 در نظـر    ااعتراض نظر خود را بيان دارند، تا آنها ارزشنما هـاي حرفـه يـي ر               
اي ـه انـدازه بـا ارزشـنما هـ        ـه مطلب منتشره تا چـ     ـگرفته و داوري كنند ك    

  .حرفه يي سازگاري داشته است
نظر  مطبوعاتي در محاكم غالباً سه اصل عمده در       براي رسيده گي به جرايم      

  :شود گرفته مي
  ت منصفهئحضور هي -
  علني بودن محكمه -
 84حل قضيه در محاكم قضايي كشور -

نستان وجه قانوني ندارنـد و جـرايم مطبوعـاتي در           در افغا محاكم مطبوعاتي   
كـه بـه محكمـه       ايـن موضوع قبـل از     . گردندمي  محاكم عادي حل و فصل      

سيون بررسي شكايات و رسيده گـي بـه تخلفـات           مي ك د، در رجعت داده شو  
سيون موضوع را حل نتوانـست و       ميهرگاه اين ك  . گرددمي  رسانه يي بررسي    

  .گرددمي طرفين قضيه قناعت نكردند، در آن صورت قضيه به محكمه راجع 
 عليه   محكمه در ارتباط به مطبوعات،     ينتنخسدر تاريخ مطبوعات افغانستان     

به حضور حضرت واهب العطيـات      (بعد از نشر نبشتة      ن انيس غالم محي الدي  
 خورشيدي دفتر 1307 حمل 23 روز. ار شدزبرگ) پوشو يا قمار بازان سرخ     

 انيس از سوي عساكر و كارمندان دولتي محاصره شد؛ كارمنـدان آن        ةروزنام
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 1307 حمـل    25و يـا     24در روز   . اخراج و به درب دفتـر قفـل نهـاده شـد           
 مدد خان مـامور پـوليس بـود كـه           طرف دعوا . يس آغاز شد   علني ان  ةحكمم

 انيس در اين نبـشته بـه پـوليس و بـه ويـژه شـخص او                   كه مدعي شده بود  
در اين محكمه شماري از شهريان كابـل، عالقـه منـدان            . توهين كرده است  

پادشـاه در آن زمـان در       . مدد خان مامور پوليس اشـتراك داشـتند       و  انيس،  
از شـخص او را محمـد ولـي خـان دروازي بـه عهـده                 وكالـت    اًكابل نبود بن  

  85.داشت
 سراج االخبار به مديريت محمـود طـرزي بعـد از            ةنشري قبل از اين محكمه،   

شـمارة دهـم   .  نقدي شده بودةمحكوم به جريم )حي علي الفالح  (نشر مقاله   
 سراج االخبار كه ايـن نبـشته در آن بـه چـاپ              1296 جدي   16سال پنجم   

و متوقف شد و حكومـت وقـت، محمـود طـرزي را كـه               رسيده بود، مصادره    
غ  تنها به جريمه نقدي مبلـ      اقتداري بود نتوانست به بند بكشد، بناً       شخص با 

  . د هزار روپيه كابلي بسنده كر24
مـي   كه دعوا هاي مطبوعاتي حل و فـصل          ياز ديدگاه خبرنگاران در محاكم    

ن كننـدة   ميأ تـ  ت منصفه كه متشكل از ژورناليستان باشد،      ئگردد، حضور هي  
  .آزادي بيان است

  

  : رسانه ييشكاياتون بررسي تخلفات و يسميك
ــاني   ــه گ ــاي هم ــانه ه ــانون رس ــرايم  در ق ــشخيص ج ــراي ت ــستان ب  افغان

گــاني نافــذ در كــشور ه مطبوعــاتي و ســرپيچي از قــانون رســانه هــاي همــ
ــادة ــات     32در م ــكايات و تخلف ــراي بررســي ش ــسيوني ب ــانون كمي ــن ق اي

ــده اســترســانه يــي تعيــين گ ــه صــورت  . ردي اعــضاي ايــن كميــسيون ب
ــشترك  ــات  م ــورد تخلف ــي در م ــصميم م ــد ت ــف ورزي  . گيرن ــاه تخل هرگ
ـ  مـي سيون بـا درنظـر داشـت نوعيـت تخلـف           ميـ ثابت شد ك   د متخلـف  توان
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ــسازد؛ اخطاريــه رســ  ــه عــذرخواهي مجبــور ب ــا  صــادر كنــد و ميرا ب ــا ب ي
جــاب كــه قــضيه اي صــورتي در. توصــيه كتبــي متخلــف را متوجــه بــسازد

  .گرددمي كرد، به مراجع عدلي ارجاع  را ميتعقيب عدلي و قانوني 
ايجـاد   مادة سي و دوم فـصل هفـتم قـانون مطبوعـات افغانـستان زيـر نـام                 

لفات ـسيون بررسي شـكايات و رسـيده گـي بـه تخـ            ميك((به   سيون ها ميك
  .است پرداخته)) رسانه يي

بررسي به تركيـب    به منظور بررسي تخلفات و شكايات رسانه يي كميسيون          
  :ذيل فعاليت دارند

وزير اطالعات و فرهنگ و جهـانگردي بـه حيـث ريـيس؛ ريـيس دانـشكدة                 
علـوم افغانـستان؛ نماينـدة       ميژورناليزم؛ نمايندة وزارت عدليه؛ نمايندة اكاد     

 حقوقــدانان ةسيون مــستقل حقـوق بــشر افغانـستان، نماينــدة اتحاديـ   ميـ ك
ــستا  ــدة صــنفي ژورنالي ــستان، نماين ــافغان ــدة اتحادي  ســينماگران ةن، نماين

  .افغانستان و نمايندة تشكل هاي صنفي زنان
اين . گردندمي  سيون از سوي نهاد ها و مراكز ذيربط معرفي          مياعضاي اين ك  

 نظر بـه    در صورت اثبات تخلف   . كنندمي  شكايات و تخلفات را بررسي      اعضا  
 توصـيه   خـواهي كننـد يـا      ند متخلف را مكلف به عـذر      توان مينوعيت قضيه   

صـادر نماينـد و در       مي رسـ  ةكتبي بفرستند و در صـورت ضـرورت اخطاريـ         
  .كند آن را به مراجع عدلي راجع كنندمي مواردي كه قضيه ايجاب 

 .ون در قـانون تـسجيل نگرديـده اسـت         يسميوظايف و صالحيت هاي اين ك     
  :به بررسي ميپردازد كميسيون در سه حالت مستقيم و غير مستقيم

   افراد به صورت انفرادي به كميسيونمراجعه و شكايت -
سـسات دولتـي و     ؤـا، ادارات و م   ـهـ نهـاد  (مي  ـاص حك ـراجعة اشخ ـم -

  )غير دولتي
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 .ارنواليسبه  ميمراجعة اشخاص حقيقي و حك -
. كنـد  قضيه را دوباره به كميسيون راجع مي       ي قانوناً ـارنوالسورد سوم   ـدر م 

ـ    ،ل نشد ـضيه در كميسيون ح   ـاه ق ـرگـه ـ سوي   دوسيه به ل ع ـي راجـ  ـارنوال
گـاه طـرفين حاضـر       هر – لوي ثارنوالي طرفين دعوا يا طرف دعوا      . گردد مي

خواهد و بعـداً نظـر بـه نوعيـت           كند و توضيحات مي     را احضار مي   -نباشند
 .كنند جرم يا خالف طي جلسات متعدد موضوع را فيصله مي

 جـاي   ن باورنـد كـه كميـسيون بـه        يعده يي از كارشناسان در افغانستان بد      
ن خبرنگاران  يتواند در راه آزادي بيان و ايجاد صلح  ب          محاكم مطبوعاتي مي  

 زيرا كميسيون بدون اينكه افراد را بـا قـانون           ؛درتر واقع شو  ثؤو عامة مردم م   
 ادعاهـا را در    بيـشتر د و   دار عي مدارا و تساهل وامي    ه سازد آنها را به نو     مواج

يه را بـه محـاكم قـضايي         قـض   بـدون اينكـه    توان حل كرد   همين مرحله مي  
اما مخالفان با هراس از صالحيت هاي نامحدود و عدم تشخيص            .درجعت دا 

خص آن در   مرزهاي دقيق قانوني براي جرايم مطبوعاتي و عدم تعريـف مـش           
  .انگارند ميري براي آزادي بيان و دموكراسي قانون مطبوعاتي آن را خط
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  حقوق مالكيت فكري

    
  

اگر مجازات از نظر اجتماعي متـضمن       
هيچ گونه فايده يي هـم نباشـد، بايـد          
ــدالت   ــا ع مجــرم را مجــازات نمــود ت

  .رعايت گردد
  كانت

  
 يـك   مـشمول Intellectual Property Rights حقوق مالكيت فكـري 

ي صاحبان  سري امتياز ها و اختيارهاي قانوني است كه عرف يا قانونگذار برا           
هدف از حقوق مالكيت . آثار و محصوالت فكري به طور رسمي شناخته است    

فكري حمايت از پديد آورنده گان اين گونه آثار است تا پديـد آورنـده گـان                 
  86. حق انتفاع و انواع تصرف را در آثار خود داشته باشند

حقـي كـه    ": اين حقوق را به صورت ساده تـر ميتـوان چنـين تعريـف كـرد               
لف اثر را از راه هاي مختلف به اختيـار          ؤصالحيت آن، استفاده حق م    صاحب  

كيد روي حقي است كـه مـانع اسـتفاده غيـر            أ اينجا ت  87 ".خود داشته باشد  
ها از آثار خالقانه و اصـيل پديدآورنـده         قانوني و غير مناسب اشخاص و نهاد        

بـه  پديد آورنده صـالحيت اسـتفاده از آثـار خـود را             .  آن آثار مي گردد    گان
اورد، بـه نـشر     ـد در آن تغييـر بيـ      وانـتـ  مـي  يعنـي    ،اشكال گونه گـون دارد    

 يرـق را به كس ديگ    ـ برنامه هاي كيبلي بسازد و يا اين ح        مشمول رساند،ـب
  . تفويض كند
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حقوق مالكيت فكري به مجردي كه اثر ثبت مي گردد، نافذ مـي شـود؛ امـا                 
، بايد به مجرد ايجـاد     ، بل شرط رعايت اين قانون تنها به ثبت رسيدن نيست        

 به ثبت نيـست و كـشور         نيازي در بعضي كشور ها   . (مورد حمايت قرار گيرد   
  ).كاري براي ثبت آثار ندارندهايي هم ساز و 

وقتي كه حق مالكيت فكري در يك اثر ثابت شد، صاحب آن از اثرش مانند               
 بـه  او حق دارد كه از اثر خـود       . دميتوانتمام دارايي هاي خود استفاده كرده       
 تغيير وارد كردن، نشر و يا اجراي آن همقاصد مختلف استفاده كند و عالوه ب     

 مييعني يك پديد آورنده     . د استفاده اثرش را به ديگران واگذار كند       توان مي
د اين حق را به ناشران كتاب، رسانه هاي چاپي، شبكه هـاي راديـويي و                توان

بيـشتر  اين حق هـم در     . ند مراكز تجارتي به فروش برسا     ديگرتلويزيوني و يا    
ناشـران حـق و صـالحيت اسـتفاده از      . اسـت كشور ها تابع مقررات ويژه يي       

  .نشرات خود را دارند
 خود صاحب اين حق - به ويژه در آثار ادبي- اثرة موارد، خلق كنندبيشتردر 

هرگاه ايجاد كننده گان در استخدام يك نهاد و يـا يـك شـخص و يـا          . است
ا كه در حين ماموريت تهيه مي كننـد، بـه خـود شـان               دولت باشند، اثري ر   

 نهـاد   تنهـا  و   است و اين محصول متعلق به نهاد استخدام كننده          نداردتعلق  
  .حق مالكيت معنوي اثر را دارد
 صـدا،   ضـبط ادبي، نمـايش، فلـم، موسـيقي،        اين حق در مورد آثار هنري و        

...  كمپيـوتري و   نشرات راديو تلويزيون، برنامه هاي كيبلـي، نـرم افـزار هـاي            
  .مطرح مي گردد

مالكيـت   (،)مالكيت صنعتي ( شاخه    به سه  ،حقوق مالكيت فكري  در مجموع   
. گـردد مـي     تقـسيم  )مالكيـت آثـار اجرايـي     ( و   ) هنري يا كاپي رايت    ادبي و 
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شـاخه  اني مالكيـت فكـري موضـوع هـر سـه          مطابق كنوانسيون سازمان جه   
  :مشمول اين عرصه هاست

  

   : و هنريي مالكيت ادبيموضوع ها
و ...) شعر، مقاله، خطابه، نطـق، كنفـرانس       (آثار علمي و ادبي شفاهي     □

ند بـه گونـه هـاي       توان مياين آثار   ...). كتاب، مجله، روزنامه   (مكتوب
 تنهـا   ،گرچـه آثـار شـفاهي     . ليف، تلخيص باشند  أآفرينش، ترجمه، ت  

   .مطابق قانون بعضي كشور ها مشمول اين حمايت مي گردد
  ...) فلم، تياتر، ترانه و(سمعي، تصويري يا بصري آثار صوتي يا  □
معماري، صنايع دستي، پيكر تراشي،     (آثار تزييني، نمايشي، تجسمي      □

  ...)عكاسي، خوشنويسي و
  ...)برنامه سازي و( آثار كمپيوتري □
 )طور مثال تصوير سازي براي يك پارچه موسيقي(آثار تركيبي  □

  

  :موضوع هاي حقوق مالكيت صنعتي و بازرگاني
  اختراعات □
  طرح هاي صنعتي □
   و نام هاي بازرگاني)لوگو ( هانشان □
  نشان هاي جغرافيايي □
 ...و از اين قبيل □

  

  :موضوع هاي حقوق آثار اجرايي
  .رقص ها، آواز ها، دكلمه ها، تمثيل ها و روضه خواني ها □
  صفحات صوتي □
  88 در مجموع همه توليدات سازمان هاي پخش صدا و تصوير □
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تا حال قانون مناسب و درسـتي بـراي حقـوق مالكيـت             در افغانستان، چون    
هاي فكري به ميان نيامده است، بيشترينه حقوق مالكيـت فكـري زيـر نـام                

 حاضر هم از همين     ةبه همين استناد در نبشت    . كاپي رايت مطالعه مي گردد    
واژه استفاده مي گردد كه به صورت اصطالحي تمام مفاهيم حقوق مالكيـت             

گروهـي از نويـسنده     . كاپي رايت واژه انگليسي اسـت     .دفكري را افاده مي كن    
را به گونه معادل مفهوم كاپي رايت به كـار مـي برنـد كـه                ) لفؤحق م (گان  
 مـصطلح نهفتـه اسـت،       د به صورت دقيق آن چه را كه در بطن اين          توان نمي

  . بسازدآشكار 
  

  :استثنا هاي حمايت از حقوق مالكيت فكري
فهوم زيـر پـا گذاشـتن حقـوق مالكيـت فكـري        منصفانه از آثار به م  ةاستفاد
 افراد مجازند كه از آثار ديگران بـا         ،در پژوهش هاي آموزشي و علمي     . نيست

گاهي افراد تنها به منظـور      .  متوازن استفاده كنند   گونةخذ به   أذكر منبع و م   
 شخصي و نه به دليل گزينه هاي اقتصادي آثار ديگران را كاپي مـي          ةاستفاد

  .صورت اثر مشمول حق حمايت نمي گرددكنند كه در اين 
 صورت مي گيرد بررسي هاي الزم  كه به ثبت مي رسد، نخست    اثري در يك 

ه پـردازي وجـود داشـت،       اگر در اثر تنها نظري    . كه آيا اثر تازه است و يا خير       
در  الكيـت فكـري   گردد؛ زيرا اصول حق م    مي   ن  حق مالكيت معنوي   مشمول

مثال اگر كسي در مورد شعر معاصر نظريه         به گونة  ارد؛نظريه دهي وجود ند   
 ولي نحوة   ؛گرددمي   ن اين نظريه ها شامل كاپي رايت      ،دكنمي  هايي را ارائه    

ـ گردمـي     ايـن حـق    مـشمول ي و نحـوة بيـان افكـار         ارائه، بافت واژه گان    . دن
 مـشمول  خبـر انـد    ن بـا   روزمره و مفاهيم عام كه همه از آ        حات مروج مصطل

  .گرددمي  نحق مالكيت فكري
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شـوند؛ چـون    مي   شامل ن  كت ها و حقايق نيز در جمع حق مالكيت فكري         فا
 دريافـت و  تنهـا  بل آنهـا  ،هيچ كسي حقايق و فاكت ها را كشف نكرده است        

.  و يا هنـري نيـستند      همچنان فاكت ها و حقايق عنصر ادبي      . شوندمي  ثبت  
  حمايـت از كـاپي رايـت       ةحلقمشمول  د  توان ميه و بافت آنها      ارائ ة شيو تنها

گـردد نيـز   مـي  فاكت ها و حقايقي كه در اخبار و اطالعات اسـتفاده      . گردند
 ابراز خبـر و گـزارش و        ة طريقه و شيو   تنها ، بل دنگردمي   اين حق ن   مشمول

 نمـي  اطـالع رسـاني      ةهيچ شبك . گيرندمي  ساختمان آن مورد حمايت قرار      
اسـتفاده   ديگر بدون موافقة قبلـي       ةد از تصاوير، لوگو ها و فلم هاي شبك        توان
  . كند

از اثر هاي ديگر نقض حقوق      ) باستفاده مناس (در گزارش دهي وقايع جاري      
گزارشـگر و يـا توليـد كننـدة برنامـه هـاي راديـويي و                .  نيـست  كاپي رايـت  

ـ  مـي تلويزيوني قسمتي از مطالب روزنامه ها، فلم ها و كتاب ها را              د بـه   توان
   .منظور گزارشدهي خود استفاده كند

  

  :حقوق مالكيت فكريداليل وجودي 
 راي به وجود آمدن حقـوق مالكيـت فكـري         اخالق و اقتصاد دو دليل عمده ب      

نيازمند است كـه    د،  آور ميوقتي شخصي يا نهادي اثري را به وجود         . استند
 ثبت گـردد و از       شود و ارزش معنوي آن به نام خودش         محترم شمرده  اثرش

كـاپي رايـت بـه منظـور        قانون  . دو معنوي آن بهره مند گرد      امتيازات مادي 
  .طرح مي گرددماخالقي و اقتصادي ن دو بعد ميحمايت از ه

در حقوق مالكيت فكري به طور كلي دو مـسأله حقـوقي             يا ميتوان گفت كه   
  :طرح مي گرددم
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حقوق و امتياز هايي معنوي و اخالقي كه به سرنوشت اثـر و هويـت                □
اثر به نام چه كسي چـاپ شـود و   :  مثالبه گونة. اثر ارتباط مي گيرد 

  . محتواي آن را تعيين مي كنديك
حقوق و امتياز هاي مادي كه به پديد آورنده اين حق را مي دهد كه                □

  89. داشته باشدة مادي از اثر خود فايد
  

  :صيانت حقوق مالكيت فكريمدت 
مدت حـق صـيانت بـه       . دارديي  هر كشور قانون ويژه     در مورد مدت صيانت     

حق اسـتفاده مـادي و      در يك زمان معين      است كه صاحب اثر      زمانيوم  مفه
  . معنوي از آن را دارد

چون يك اثر فكري در يكي محيط متعلق به عموم با امكانات عامه به ميـان                
بعد از يك مدت ويژه اين حق از بين رفته و اثر مورد اسـتفاده آزاد                ،  مي آيد 

ي فكري و معنوي جامعه به شمار       گرفته و جز دارايها   همه عالقه مندان قرار     
 مثال امروز حق استفاده از آثار شكـسپير و يـا پـرده هـاي                به گونة مي رود؛   

كشور هـا مـدت زمـان حـق         بيشتر  در  . موسيقي بتهوفن را همه مردم دارند     
مـي   سال بعد از وفات هنرمند و يا خالق اثر در نظـر گرفتـه                50لف براي   ؤم

ن او  اوت شخص مـذكور در اختيـار وارثـ        كه حق استفاده از آن بعد از ف       شود  
  .گيردمي قرار 

  

  :محدوديت مكاني حقوق مالكيت فكري
به مجرد ايجاد، در يك كشور        زماني مورد حمايت قرار مي گيرد كه       ،يك اثر 

ثبت مطابق قانون و ارزشنماي هر كـشور صـورت مـي            . معين به ثبت برسد   
  :آثار در نظر مي گيرندايت  حمها را در الگويكي از اين   غالباً كشور ها.گيرد
يعني اثر در هر سرزميني كه براي بار اول نشر شده است،            :  سرزميني يالگو

  .مورد حمايت قرار مي گيرد
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كشور آثار شهروندان خود را حمايت مي كند، گرچه كـه در             : تابعيت يالگو
  .خارج از محدودة آن ايجاد شده باشد

مان در دو كشور به نشر برسد،  هرگاه اثر به صورت همز  : نشر همزمان  يالگو
  90.تنها در كشور اولي مورد حمايت قرار مي گيرد

 شود؛ اما در سالهاي    نظر گرفته مي   اين محدوديت ها در قوانين كشور ها در       
چـون   سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي حقوق مالكيت فكري            پسين

سـي تـي،    المللـي اختراعـات يـا پـي           كنوانسيون همكاري مشترك ثبت بين    
اين الگو ها را كمرنگ ساخته اسـت         افقتنامه مادريد و كنوانسيون اروپايي    ؤم

 تغييرات آنها را ملـزم مـي داننـد كـه از حقـوق شـهروندان              به ديگر و عالوه   
  .خارجي هم حمايت كنند

  

  )بين المللي(  و حقوق مالكيت فكري)داخلي(ان حقوق مالكيت فكري ميتفاوت 
ان ميـ قوق صاحبان آثار را در داخـل كـشور           داخلي ح  حقوق مالكيت فكري  
 داخلـي، كـه از   قانون حقوق مالكيـت فكـري  . كندمي شهروندان خود حفظ   

ـ  نمـي گيـرد،   مـي   قانون هـاي يـك كـشور سرچـشمه           د كـه از حقـوق      توان
  .شهروندانش در خارج از كشور حمايت كند

آيد كه كشور به كنوانسيون هـاي        ميان  ميليف بين المللي زماني به      أحق ت 
لف پيوسته باشد و طبق يك قرارداد چند جانبـه حقـوق            ؤبين المللي حق م   

 در كنوانسيون را حفـظ      مشمول كشور هاي    ديگرصاحبان آثار كشور خود و      
  .كند

  

  :)افغانستان(حقوق مالكيت هاي فكري پيمان هاي ملي 
در قانون اساسـي افغانـستان در قـسمتي از مـادة چهـل و هفـتم در مـورد                    

  : قوق مالكيت هاي فردي چنين آمده استحمايت دولت از ح
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 نمايد و تحقيقات علمي كاشف را تضمين مي  دولت حقوق مؤلف، مخترع و    "
را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده مـؤثر از نتـايج آن                  

   ".بخشد را، مطابق به احكام قانون، تعميم مي
 1384گـاني سـال     همـه   در بند دوازدهم مادة سيزدهم قانون رسـانه هـاي           

تعريـف  )) حق مالكيـت معنـوي و امتيـاز انتـشارات       ((حقوق مالكيت فكري،  
 ةو تصريح شده است كـه اصـول مربـوط بـه كـاپي رايـت در مقـرر                   گرديده

  . جداگانه تنظيم مي شود
؛ ه اسـت   چهل سال قبل در افغانستان به تصويب رسيد        )قانون عاليم تجاري  (

 هاي زمان و پيشرفت تكنـالوژي بـه روز          سفانه اين قانون مطابق نياز    أولي مت 
  .نشده است

سـيس سـازمان جهـاني      أ كنوانـسيون ت   1384با اين كه افغانستان در سـال        
مالكيت فكري وايپو را امضا كرده است، اما در ايـن زمينـه پيـشرفتي ديـده                 

و از سـوي ايـن سـازمان برگـزار          يـ در آخرين سيميناري كه در ژن     . نمي شود 
 افغانـستان ر مشترك افغانستان و سـازمان وايپـو در          گرديد، قرار شد كه دفت    
  .فعاليت خود را آغاز كند

از آنجايي كه اطالع در دست است، كار هاي كمرنگي در زمينه تسويد قانون     
 در   ايـن قـانون    مالكيت هاي فكري صورت گرفته است و انتظار مي رود كـه           

زارت ماليـه   آينده نزديك به همكاري وزارت اطالعات و فرهنگ و توريزم و و           
  .و اقتصاد به تصويب برسد

  

   :پيمان هاي بين المللي
اي ـ المللـي در مـورد حقـوق مالكيـت هـ           در سطح بين    سند 200بيشتر از   

از مهمترين اسناد در اين زمينه از سه كنوانسيون ميتوان          . فكري وجود دارد  
  :نام برد



  
 181/          حقوق مالكيت فكري/ هفتمفصل 

  .ليف و كنوانسيون رومأكنوانسيون برن، كنوانسيون جهاني حق ت
بـه عنـوان     ،كنوانسيون برن كه از گذشته طـوالني تـري برخـوردار اسـت             از

ايـن  در  . شـود  نـام بـرده مـي     نخستين قانون مالكيت هـاي ادبـي و هنـري           
 صاحب  ،به موافقت رسيد    شهر برن سويس    در 1886در سال   كه   كنوانسيون

 سال بعـد از     50لف را تا    ؤمدت حق م  ر از حقوق ويژه يي برخوردار است و         اث
د توليد مجـدد، نـشر،   توان ميصاحب اثر . حب اثر تعيين كرده استمرگ صا 

در ايـن   .  و يـا آن را منـع كنـد         بدهـد ترجمه يا تعديل در كـارش را اجـازه          
  .كنوانسيون بارها تجديد صورت گرفته است

در توسط يونسكو    1952در سال    WTC كنوانسيون بين المللي كاپي رايت    
 اصـالح گرديـد،   1971در سـال    كـه نايـن كنوانـسيو  . ژنيو به كار آغاز كرد 

   .شرايط بهتري را براي شهروندان كشور هاي در حال رشد به وجود آورد
بيشترينه به منظور حفاظت    و تصويب گرديد    1961در سال   كنوانسيون روم   

در ايـن   . گرام ايجاد شده اسـت    نده گان نمايش ها، ناشران و فونو      از توليد كن  
 منازعات در دادگـاه هـاي بـين المللـي     كنوانسيون تصويب گرديده است كه   

 امضا كننده كنوانسيون روم از مواد اين قـانون          هايهرگاه كشور . حل گردند 
  91.شودمي ت سازمان تجارتي جهان گزارش داده ئسر پيچي كنند، به هي

تـصويب گرديـد و      1996 در سال    WIPOهمچنان قانون كاپي رايت وايپو      
  . له ها را در اين زمينه تهيه كرده است انواع اسناد، كتاب ها و مقاتا كنون
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  طرح پيشنهادي
  يي اخالق حرفهةاصولنامبراي  

  
  



  
  

   :طرح پيشنهادي
   اخالق حرفه يي براي خبرنگاران افغانستانة اصولنامساختبراي 

    
 اخالق رسانه يي و اخالق      ةدر جهان امروزي بيشتر از هر وقت ديگر به مقول         

در اكثـر كـشور هـاي جهـان بـا رعايـت       . حرفه يي خبرنگار پرداخته ميشود   
طـرح و تـدوين    بـه ) انـسان گرايـي  (  موازين حقوق بشر و نظريه اومانيـسم 
  .اصولنامه هاي اخالقي دست يازيده اند

رسالت و تعهد اجتماعي ژورناليستان را ملزم به جوابدهي در مقابل وجـدان             
   .سازدمي شان 

ژورناليستان افغانستان هيچ گونه سند مكتوب و تدوين شـده بـراي رعايـت              
ميـك و  دانشكدة ژورناليزم به مثابة نهـاد اكاد  . اصول اخالقي در دست ندارند    

در اين راستا بايد پيشگام باشد و اصـولي را طـرح نمايـد كـه بازتـاب                   ميعل
  .اين نهاد در جامعه باشد ميديدگاه هاي اعضاي عل

اين شاخصه هـا    . طرح گرديده اند   براي اجراي اين طرح شاخصه هاي زيرين      
ممكـن  . ه انـد  گرديـد در اصولنامه هاي اخالقي اكثر كشور هاي جهان ذكـر           

اخـالق    كـه   و دلـيلش ايـن اسـت       ها ديده نشود  در اين سطر      تازه يي  حرف
همانقدر كه در جوامع گونه گون بـا درنظرداشـت فرهنگهـاي متنـوع آنـان                

  .متغير است، به همان اندازه ارزش هاي همساني را دنبال ميكند
ناگفته نبايد گذاشت كه اين مسوده به هيچ صورت كامل نيست بنـاً از شـما            

رد هر بند ديدگاه هاي خود را بيان داريد؛ نكته هـايي را      انتظار دارم تا در مو    
كه از قلم باز مانده اند، ذكر كنيد؛ در تركيب واژه ها و ترتيب ماده هـا نظـر                   
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 بدهيد؛ مواردي را هم كه ميخواهيد حذف شوند، يادداشت كنيد تـا سـندي             
 را با خود داشته باشد و بـه صـورت   اساسيارايه شود كه تا حد ممكن موارد   

 .ايـن دانـشكده مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد       ميظريه جمعي اعضاي كدر عل   ن
من هرگونه پيشنهاد و انتقاد شما براي من سازنده است و در تكميل تحقيق        

  .رساند ياري ميدر مورد اخالق و حقوق در ژورناليزم 
  

  :اصولنامه
  .خبرنگار بايد براي ايجاد توازن در مطالب تهيه شده خود بكوشد .1
خبرنگار دقت و عينيت را در سرخط عملكرد هاي حرفه يي خود قـرار              .2

  .دهد
خبرنگار صادق باشد؛ اطالعات را به صـورت درسـت بـه مـردم انتقـال                 .3

دهد؛ حقايق را مخـدوش نـسازد و پنهـان نكنـد؛ اسـناد و مـدارك را                  
دگرگون نسازد؛ هرگاه اشتباهي رخ داد به تصحيح آن بپـردازد و حـق              

 .ه داردپاسخ را محترم نگا
به فرهنگ هـا و ديـدگاه       . نظر داشته باشد   جامعه را در   مياخالق عمو  .4

 .هاي گونه گون احترام بگذارد
، قبيلـه يـي، نـژادي و زبـاني          مي  را بر منافع فردي، قـو      ميمنافع عمو  .5

 .ترجيح دهد
گي و وحدت بين مردم و ايجاد فضاي ه در ايجاد صلح، آرامش، همبست .6

ه خبرها و نبشته هاي خـود از مطـالبي          ئدر ارا . فاهم بكوشد تساهل و ت  
كه به تشديد نزاع بين گروه ها، نسل كشي، نژاد پرستي و نفـرت بـين                
انسانها مي انجامد، بپرهيزد و هراس افگني و پخش شـايعات را زشـت              

 .بداند
  .داردخواهند افشا شوند، محرم نگه هويت منابعي را كه نمي .7



  
 187/           اصولنامة اخالقيساختطرح پيشنهادي براي 

 . بپرهيزدفترا در نظر داشته و از تهمت و اعفت قلم را .8
 . و هديه را به هيچ عنواني نپذيردتخبرنگار رشو .9

خبرنگار شخصيت سازي و شخصيت پرسـتي را زشـت بدانـد و بـدان            .10
 .مبادرت نورزد

را از خـصوصي     ميبه حريم خصوصي افراد احترام بگذارد و حوزه عمو          .11
راد را ناديده    رسالت اجتماعي و حقوق اف     ، در راه سود آوري    .مجزا بداند 

 .درنگي
سرقت ادبي نكند و از آثار و انديشه هاي ديگران با ذكر منبع استفاده                .12

 .كند
اطالعات به دسـت آمـده را بـه          و  خود استفادة شخصي نكند    ةاز حرف   .13

در . فشار براي نوعي امتياز بـه دسـت آوردن قـرار ندهـد            ة  حيث وسيل 
هنگام به دست آوردن اطالعات و انجام وظايف هويـت خـود را پنهـان     

 .دنساز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
          اخالق و حقوق در ژورناليزم

 
/188 

  
 



 
 
 

  هانوشتپي
  

  



  :پي نوشت ها
  

، انتـشارات   )نقد و بررسي شش متفكر عصر جديد      (به نام آزادي    . محمد امين كاروان  :  مترجم .آيزيا برلين  .1
  20، ص 1382مرواريد، چاپ اول، سال 

  315، ص 1382ققنوس،:  مباني فلسفه اخالق، تهران.مسعود عليا:  مترجم. هولمزرابرت ال .2
  39، ص . به نام آزادي. آيزيا برلين .3
  59، ص . به نام آزادي. يا برلينآيز .4
  42مباني فلسفه اخالق، ص . رابرت ال هولمز .5
  43 و 42همانجا، صص .6
مركز مطالعات و تحقيقات رسـانه هـا، چـاپ          :  مجموعه مقاالت،تهران  .نگاهي ديگر به اخالق رسانه يي      .7

  23، ص 1375اول 
  همانجا، همان صفحه .8
  11انتشارات دانش، تهران، ص تاريخ فلسفه، . عباس زرخويي:  مترجم .ويل دورانت .9

   40همانجا، ص  .10
  74همانجا، ص  .11
مركـز مطالعـات و تحقيقـات رسـانه هـا،           : بحران وجدان، تهران  . داوود حيدري :  مترجم .كارل هوسمن  .12

  44 و 43 ص 1375
  223مباني فلسفه اخالق، ص  .13
  358تاريخ فلسفه، ص  .14
  24به نام آزادي، ص  .آيزيا برلين .15
  38 ص به نام آزادي، .آيزيا برلين .16
  همانجا، همان صفحه .17
  48همانجا، ص  .18
  16، ص1375، پاييز 3فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي، سال هفتم، شمارة . رسانه .19
موسـسه انتـشارات روزنامـه      : خبرنگاري حرفه يـي، تهـران     . علي اكبر قاضي زاده   : ديويد رندال، مترجم   .20

  17 و 16 صص 1382ايران، 
  همانجا  .21
  351 و 350همانجا، ص  .22

  
          ق و حقوق در ژورناليزماخال

 
 

/192 

  125،ص 1381مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، : خبر، تهران. يونس شكرخواه .23
    www.margin.comبانك اطالعات نشريات كشور  .24
  7، ص1375، پاييز 3فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي، سال هفتم، شمارة . رسانه .25
  8همانجا، ص .26
  233بحران وجدان، ص . كارل هوسمن .27
  234بحران وجدان، ص . هوسمنكارل  .28
  17 -15رهنمود هاي نشراتي صبح به خير افغانستان، ص  .29
  اساسنامه اتحاديه ژورناليستان افغانستان .30
   46نگاهي ديگر به اخالق رسانه يي،ص . مجموعه مقاالت .31
  129همانجا، ص  .32
  www.margin.comبانك اطالعات نشريات كشور  .33
  همانجا .34
  70بحران وجدان، ص  .كارل هوسمن .35
  33، ص 1379در وزشگاه ثانيه هاي شرقي،بنياد انتشارات پرنيان، . واصف باختري .36
  36همانجا، ص  .37
  101بحران وجدان، ص . كارل هوسمن .38
  74همانجا، ص  .39
  113بحران وجدان، ص . كارل هوسمن .40
  ، كابل1385 سرطان 31امه انيس، حقوق رسانه هاي همگاني در افغانستان، روزن. نصراهللا ستانكزي .41
  166، ص 1383، سال پانزدهم، 3 فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي، شمارة .رسانه .42
  29همانجا، ص  .43
  لكچر نوت درسي، فاكولته ژورناليزم، داكتر شفيع راحل .44
  59، صفحه 1382رسانه، سال چهاردهم، شماره اول بهار . حسن نمك دوست تهراني .45
  113ا، ص همانج .46
، 1382انتـشارات رهـام، چـاپ اول        : ، تهـران  )با آخـرين اصـالحات    ( قانون مطبوعات  .عباس نيك پيام   .47

  20و-19صص
  45، ص 1375، 3رسانه، شمارة  .48
پايه هاي ژورناليزم و گزارشدهي انتخابات، رساله يي براي ژورناليستان افغان، بخش تراست سـرويس                .49

  5، ص2002جهاني بي بي سي، 



  
          نوشتهاي پ                                         

 
/193 

  حقوق رسانه هاي همگاني در افغانستان. نصراهللا ستانكزي .50
  39و 37، صص 1375، سال هفتم، 4رسانه، شمارة  .51
  58همانجا، ص  .52
  31 و 30، سال هفتم، صص 3رسانه شمارة  .53
  15پايه هاي ژورناليزم و گزارشدهي انتخابات، ص  .54
  ژورناليزمبررسي رفتار هاي اخالقي رسانه ها، سيروس مرادي، لكچر نوت درسي فاكولته  .55
  7، ص1375، پاييز 3فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي، سال هفتم، شمارة . رسانه .56
  177حقوق مطبوعات، ص . معتمد نژادكاظم  .57
  71 و 70، صص 1379انتشارات نقش و نگار، سال : تهران. اخالق رسانه ها. مجيد محمدي .58
  11بررسي رفتار هاي اخالقي رسانه ها، ص  .59
   41، ص 163ة عدالت، ويژه قانون، شماره ماهنام .60
  همانجا .61
  14و 13، ص 1380ج دانش، چاپ سوم، سال انتشارات گن: تهران.مقدمة علم حقوق. قدرت اهللا واحدي .62
  44، ص 1378انتشارات سمت، : اخالق و حقوق بين الملل، تهران. ناصر قربان نيا .63
  34 ص 1381 انتشار، چاپ دوم، سال شركت سهامي: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد اول، تهران .64
  34فلسفه حقوق ص . ناصر كاتوزيان .65
  39اخالق و حقوق بين الملل، ص . ناصر قربان نيا .66
  40همانجا ص  .67
  64همانجا، ص  .68
  49همانجا، ص  .69
   35همانجا، ص  .70
  94، 93بحران وجدان، ص  .كارل هوسمن .71
  137نگاهي ديگر به اخالق رسانه يي، ص  .72
  ،1381مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، : عات، تهرانحقوق مطبو. كاظم معتمد نژاد .73
  همانجا .74
  همانجا .75
  ترمينولوژي حقوق .76
  ترمينولوژي حقوق .77

  
          ق و حقوق در ژورناليزماخال

 
 

/194 

  66،ص 1377همانجا،  .78
، 1375انتـشارات سـروش،     : نظارت بر مطبوعات در حقوق ايران، تهـران       . محمد ابراهيم انصاري الري    .79

  174، ص 1375چاپ اول 
  1381كتابخانه گنج دانش، چاپ دوازدهم، :  حقوق، تهرانترمينولوژي. محمد جعفر جعفري لنگرودي .80
  همانجا .81
، ص  1380انتشارات جهاد دانشگاه مشهد، چاپ اول       : تهران. جرايم مطبوعاتي . عباس شيخ االسالمي     .82

132  
  حقوق رسانه هاي همگاني در افغانستان. نصراهللا ستانكزي .83
  67،ص 1377، سال نهم، بهار 1رسانه، شمارة  .84
  108، ص 1381ي مطبوعات و نخستين سانسور هاي مطبوعاتي در افغانستان، كابل آزاد. كاظم آهنگ .85
  نگاه اجمالي به حقوق مالكيت فكري. اسماعيل حكيمي .86
  قهار جواد .87
  همانجا .88
  نگاه اجمالي به حقوق مالكيت فكري، سايت مجله عدالت. اسماعيل حكيمي .89
  همانجا .90
، ABUكاري اتحاديه نشرات آسيا پـسيفيك       گروه  . عبدالقهار جواد : نشرات و حق تاليف كاپي، مترجم      .91

2002  
  

  :اسناد قانوني
 1948اعالمية جهاني حقوق بشر  - 1
 1789اعالمية حقوق بشر و شهروند  - 2
  1382قانون اساسي افغانستان  - 3
 1384قانون رسانه هاي همه گاني  - 4
 1355قانون جزاي افغانستان  - 5
  1996ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  - 6

  



 
 
 

  1پيوست 
 هاي اخالقي چند كشورنظامنامه

  
  



  
  

  اصولنامة اخالق حرفه يي ژورناليستي 
  1چند كشور جهان

  
 2 :اصولنامة اخالق ژورناليستي در آسياي ميانه

خبرنگاران آسياي ميانه نظر به اين كه آزادي بيان حق مـسلم بـشر مـي باشـد، مـاده                     ما،
 ،نزدهم بيانيه حقوق بشر را كه حق تحقيق، دريافت و انتشار اطالعات را تضمين مي كنـد                

 مـدني و    ةما بر نقش كليدي اطالعات در تطبيق حقوق بشر، و ساخت جامعـ            . پذيريم  مي  
  .دولت قانونمند و دموكراتيك تاكيد داريم 

حق بشر در دريافت اطالعات با در نظر گرفتن حقايق و وقايع، يكي از شاخصهاي كليـدي                 
گي مـان در حفـظ صـلح و همـاهن          ليتومتوجه وجود مسئو  پس بايد   در دموكراسي است؛    

ايـن حقيقـت را در       نژادي و همچنين در ثبات اجتماعي و سياسي منطقه باشيم و           -قومي
 ةنظر بگيريم كه روندهاي مبتني بـر دموكراسـي در آسـياي ميانـه در حـال گـذران برهـ                    

 حساس هستند و به همين دليل نقطه نظراتي نشأت گرفته از يك حقيقت و يا يك واقعـه       
 بـه نقـض مـوارد بنيـادين     تضاد باشند،كه اغلب اوقات منجر مي توانند با يكديگر كامالً در       

اخالق مسلكي توسط خبرنگاران مي شوند كه به نوبه خود مي توانـد پيامـدهاي جـدي را           
    .در بر داشته باشد

ي خود بايد پيرو مباني اخالقي باشيم، ما         ي نتيجه كه در فعاليتهاي حرفه    اين  با رسيدن به    
  :مباني مي دانيم خودرا ملزم به پيروي از اين 

رسانه ها را حفاظت كرده و در مقابـلِ          گي، آزادي بيان و   ه  بايد با از خود گذشت     .1
  .سانسور و هر گونه تحريف اطالعات، ايستاده گي نمود

                                                 
  .رد شده است تمام اصولنامه هاي كه در اين بخش پيوست شده اند، توسط دفتر انتر نيوزدر كابل برگرداني شده است و تغييراتي اندكي در ساختار نوشتاري آن از سوي مؤلف وا1

  .شده است اين اصولنامه توسط خبرنگاران ازبكستاني، قرغيزستاني و تاجيكستاني پيش نويس 2
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 اسـت،    استوار النه اطالعاتي را كه بر پايه حقايق      وبه طور دقيق، منطقي و مسئو      .2
ات ارائه شده موجـود بـود،       انتشار دهيم و چنانچه اشتباهي در اطالع       به سرعت 

 .آن را به زودي و به طور دقيق تصحيح نماييم
جمعيت وسيع تري را با بيشترين مقدار اطالعـات در خـصوص وقـايعي از هـر                  .3

كـه  (درجه اهميت اجتماعي و سياسي از نظر مردم آسياي ميانه، پوشش دهيم       
 ).شامل دامنه وسيعي از عكس و مطالب صوتي و تصويري مي باشد 

ناب از تحريف حقيقت در جهت حفاظت از منافع تجاري، تبليغاتي،گروهي           اجت .4
 .و احزاب سياسي و يا شخصي 

ل گفته شده و چاپ شده به منظور انتقام شخصي،          ياجتناب از به كار بردن مسا      .5
 .تعقيب رقبا و ارضاء خواسته هاي شخصي 

ي، پرهيز از چاپ اطالعاتي كه حاوي عناصر تبعيض نـژادي، جنـسيتي، مـذهب              .6
 .سياسي هستند ي و يايقومي قبيله 

اي ـن فعاليتهـ  ـخودداري از استفاده نابجاي اطالعـاتِ بـه دسـت آورده در حيـ              .7
 .ي يحرفه 

 .اطالعات  اجتناب از نام بردن منابع محرمانه .8
ـاري وق انحص ـرقت ادبي و پشتيباني از حفظ حق      ـمشخص نمودن گونه هاي س     .9

 .آثار
 كه هـدف پـژوهش هـاي خبرنگـاري قـرار            پرهيز از هر گونه توهين به مردمي       .10

 .گرفته اند و رعايت دقيق اصل برائت ذمه
هر مسأله خصوصي تنها زماني مـي       . خودداري از تجاوز به حريم شخصي افراد         .11

 .تواند عموميت پيدا كند كه به نفع جامعه و در رابطه با عموم باشد 
طبوعات در كنـار    گي بين المللي و دفاع از آزادي بيان و م         ه  نشان دادن همبست   .12

 .حقوق خبرنگاران و رسانه هاي جمعي
حفظ تصوير قابل احترام خبرنگاري و اجتنـاب از زيـر سـوال بـردن همكـاران،                  .13

ي، كمـك بـه     يـ ايجاد تعادل بين رقابت عادالنه و همبسته گي شغلي و حرفـه             
 .شان يي ديگر كشورهاي منطقه براي انجام وظايف حرفه  همكاران

نون گذاري داخلـي و بـين دول، كـه بـه قـصد حمايـت و                 به جريان انداختن قا    .14
 .پيشبرد اصول آزادي بيان و رسانه ها انجام مي شود 
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  3:)1983(اصولنامة اخالق ژورناليستي در مصر 
و افتخار در حرفه ژورنالسيتي و رابطه بـين آگـاهي و             ما ژورناليست هاي مصري، به شكوه     

ايمان داريم و مفتخـريم كـه ايـن منـشور را     بيداري ژورناليست ها و آگاهي افكار عمومي،       
  .و به آن متعهد باشيم اعالم كرده

  :اول
o  ن آزادي تنها تحت نظـارت      گره خورده و اي    م به آزادي رسانه ها،    زمفهوم ژورنالي

  .مردم است
o                    حفظ عزت و شرف رسانه ها حقي است كه از دفاع از آزادي هايي كـه توسـط

  . هداء شده، نمي تواند جدا باشدقانون اساسي به تك تك افراد و عموم ا
o                   ،فعاليت هاي ژورناليست ها بايد بر پايه گفـتن حقيقـت و وفـاداري بـه كـشور

مردم، سرزمين و تاريخ كشور، آزادي، عـزت و شـرف، ارزش و مبـاني و منـافع                  
  .كشور باشد

o                 گفتار مكتوب درست و صحيح و ديگر انواع رسانه هاي جمعي كه به آن تعلـق
ژورناليست ها مي باشد، كه ژورناليست هـا در دفـاع از آن در              دارند مسئووليت   

مقام دفاع از عزت و شرف حرفه شان به خـاطر عـدالت و برتـري قـانون، حـق                    
و قابليت ها و فـضايل       اين اعتمادي است كه مي بايد به تمامي آزادي ها         . دارند

  .بگذارد خانواده مصري، احترام
o يان، وظيفه مقـدس خبرنگـاري مـي    از ضرر و ز   و عاليق عمومي   عقايد حفاظت

  .باشد
o شأن و منزلت ژورناليست نشأت گرفته از شأن و منزلت حرفه و كشورش است.  

  :شش نكته اساسي عزت و شرف رسانه يي نيازمند به تعهد در موارد زير مي باشند :دوم
o               ،ژورناليست ها، چه حرفه يي چه آماتور، از وارد كردن ضرر شخصي به يكديگر

نـدادن بـه يكـديگر بـراي        ) امكان(  يكديگر از حقوق شان، اجازه       محروم كردن 
انجام وظايف حرفه يي شان و يا وادار كردن آنها به گفتن يا انجـام كـاري كـه                   

                                                 
  برگرفته از شوراي عالي رسانه ها در مصر 3
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ممكن است بر شخصيت اجتماعي و ژورناليستي آنها اثر بگذارد كه شامل حـق              
  .نگهداشتن منابع شان به صورت افشا نشده مي باشد، منع شده اند

o اليست بايد به حق شهروندان و مهمتر از همـه حـق وي در دسترسـي بـه                  ژورن
او نبايد حقايقي را كه مي شناسد از شـهروندان پنهـان       . اطالعات، متعهد باشد    

او بايد حقايق را كامل و بـدون        . كند و همچنين نبايد در مورد آنها اغراق كند          
ن و منـزلتش و     تحريف ارائه كند كه اين مسأله حق شهروندي را در حفظ شـأ            

مقابله با سيل اتهامات به هدف لطمه زدن به شهرت و اعتبارش به واسطه يـك    
موضوع خبري، تصوير و يا عكس به قصد اتهـام زدن بـه او و اظهـار قـضاوت و                    
ضربه زدن به او قبل از اينكه توسـط دادگـاه حقـوقي محاكمـه شـود، پوشـش                  

  .ميدهد
o        ني نفعي ببرد و يـا در مطـالبي كـه           ژورناليست نبايد از شغلش به طور غير قانو

  .چاپ ميكند تا حدي طفره رود كه بيطرفي او زير سوال برود
o                  اخبار و تفسيراتي كه براي شهروندان پخش ميشوند بايد معتبـر و موثـق و بـه

. دور از تالفي و انتقام و يا پخش كردن شـك توجيـه ناپـذير و نـا حـق، باشـد                     
  .د صادق باشد سخنان منتشر شده در هر تبادل نظري باي

o                دبيـر  -مسؤوليت ژورناليست كامل اسـت، او نبايـد مـسؤوليت را بـه دوش سـر
  .از دستور هاي سر دبير پيروي مي كرده است بگذارد، و ادعا كند كه فقط

o او بايد از سرقت ادبي پرهيز كند.  
  :ژورناليست از امتيازات زير بهره مي برد  :سوم

o ت ديگران بر طبق قانونحق اظهار نظر و احترام گذاشتن به نظرا.  
o حفاظت خودش از هر تعرض جسمي و معنوي.  
o                 حق بدست آوردن اطالعات صحيح كه طبيعـت شـغليش ممكـن اسـت اقتـضا

  .كند
o                 ،حق افشا كردن كساني كه احتماالً او را با فراهم كردن اخبار و اطالعات غلـط

يـل  فريب داده اند و يا كساني كه ممكن است گفته هاي قبلـي خـود را بـه دل                  
ترس، انكار كنند، تا امكان فرا خواندن آنها در حضور مقامات بـراي پاسـخدهي              

  .فراهم شود 
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o                    حق بهره مندي از تمامي حقوقي كه توسـط قانون،رسـوم حرفـه يـي و قيـد و
  .شرط ها، براي او ضمانت شده است

  .تكليف و امانتي است بر وجدان مسلكي ژورناليستان اجراي اين منشور :چهارم
 

  4 :سنديكاي ملي ژورناليستهاي فرانسه ييمة اخالق ژورناليستي اصولنا
  :و شايسته گي اين اسم را دارد ژورناليستي كه لياقت

o وليت تمام مطالبي را كه مي نويسد، به عهده مي گيردؤمس.  
o               افتراها، اتهامات بي پايه و بي اساس، جعل اسناد، تحريف حقايق و دروغگـويي

 .فتارهاي حرفه يي قلمداد مي كندرا به عنوان جدي ترين سوء ر
o                 همكارانش را به عنوان تنها قضاوتي كه در شرف حرفه يي، مطلق و بي چون و

 .چراست، شناسايي مي كند
o                    ژورناليست تنها مأموريت ها و وظايفي را مي پذيرد كه بـا شـأن حرفـه يـي او

 .سازگار است
o           ي گرفتن اطالعـات    از جعل هويت، استفاده از طرق عهد شكنانه و ناصادقانه برا

 .و يا بهره جستن از حسن نيت اشخاص، پرهيز كند 
o        و از  .شـركتهاي خـصوصي پـولي دريافـت نمـي كنـد            از نهاد هاي دولتـي و يـا

 .و رابطه هايش سوء استفاده نمي كند موقعيت ژورناليستيش، نفوذش
o به عهده نمي گيرد مقاالت تجاري و يا تبليغاتي مالي را. 
o ودمرتكب سرقت ادبي نميش. 
o                مدعي پست و مقام همكارش نمي شود و يا با پيشنهاد كار بـا شـرايط پـايينتر

 .باعث كنار گذاشتن او نمي شود
o رازداري حرفه يي اش را حفظ مي كند.  
o از آزادي رسانه ها در جهت مقاصد سودجويانه استفاده نمي كند. 
o خواستار آزادي جهت چاپ و پخش صادقانه اطالعاتش مي باشد. 

                                                 
  منشور وظايف حرفه يي ژورناليستهاي فرانسه يي: منبع  4

 1938 است و سپس اين اصول در سال اين اصول را گزينش كرده 1918سنديكاي ملي ژورناليستهاي فرانسوي در سال 
  . توسط همين نهاد بازبيني و كامل گرديده است
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o  احترام مي گذارد و باالترين اولويت را به آن مي دهدبه عدالت. 
o نقشش را با نقش پليس در نمي آميزد. 

 

 5 : در هنداصولنامة اخالق ژورناليستي
قـوم گرايـي    . رسانه آزاد فقط مي تواند در يك جامعه آزاد رشـد و ترقـي كنـد                .1

  .تهديدي براي ساختار و بافت جامعه آزاد ما و همبسته گي ملي است
ها نقش حياتي را در تكميل اهداف بنيادي كه در قانون اساسي ما حفظ              رسانه   .2

و دين جدايي، وحدت و  شده، ايفا مي كنند، كه از آنها دموكراسي، دين گريزي    
اين وظيفه رسانه هاسـت تـا بـه    . تماميت ملي و حاكميت قانون را نام مي بريم     

پ مطـالبي كـه     ترفيع وحدت و پيوند در قلب و اذهان مردم كمك كند و از چا             
قـومي   گرايش به برانگيختن احساسات قومي و يا بر افروختن خـشم و عـداوت         

 .دارند، خودداري نمايند
براي پژوهش اين نكات، رسانه ها بايـد در گـزارش دادن از حـوادث قـومي در                   .3

 :كشور به خط مشي هاي زير وفادار باشند 
o            طريـق   تمامي تفسيرات سر مقاله يي و اظهار نظرهاي ديگر، چـه از 

مقاالت و چه از طريق نامه به سر دبير و يا هر چهـارچوب ديگـري،                
بايد متعادل و بررسي شده و خالي از هر گونه هجوم توهين آميز به              

خـشونت در    رهبران قومي باشد و هيچ تحريك و برانگيخته گي بـه          
 .آنها وجود نداشته باشد

o               سـتي و   بايد از اظهارات كلي كه شك و شبهه هـايي را در مـيهن پر
  .وفاداري هر اقليت و گروهي، ابراز مي كند، اجتناب ورزيد

o      كلي بر عليه يك قوم يا گـروه،        همچنين، بايد از اظهارات و اتهامات
قوم يا گروه مرتكب تبعيض ناعادالنه، تحريك بـه          مبني بر اينكه آن   

  .نفرت عدم اعتماد بين قومي، شده يا مي شود، پرهيز كرد

                                                 
  كنفرانس سر دبيران تمامي روزنامه هاي هند  5

   1968موازين اخالقي رسانه ها در گزارش و تفسير و شرح رويدادهاي فرقه يي برگزيده در 
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o     لوي پخش حقيقت را گرفـت، بايـد از تحريـف           نظر به اينكه نبايد ج
  .عمومي اخبار مربوط به حوادث قومي اجتناب كرد

o              مـي  .... اخبار حوادثي كه شامل مرگ افراد، بي قانوني ، آتش زني و
باشد چه در عنوان، سرعنوان، تشريح و يا گزارش، بايد با محدوديت            

، اما نبايـد    و قيد و بند و تنها با عناوين واقعي و حقيقي تشريح شود            
 .زياد نشان داده شود يا بر آن تأكيد شود

o              به عناوين خبري كه براي به وجود آوردن صلح و هماهنگي و كمك
به بازگشت و حفظ و نگهداري نظم و قانون، ترتيب داده شـده انـد،               

  .بايد نسبت به اخبار ديگر اولويت و اهميت بيشتري داده شود
o      ا، اشعار و غيره بايـد بيـشترين        در انتخاب و نشر عكسها، كاريكاتوره

هوشياري و توجه را به خرج داد تا بدين شكل از برانگيختن عواطف             
  .و احساسات يا عداوت و نفرت قومي، اجتناب ورزيد

o                قـوم  نام هاي قومها نبايـد در مطالـب آورده شـود و عبـارت هـاي" 
 نبايد به طور معمول در جريان گزارش، ذكر         " اقليت   " و   "اكثريت  

  .شوند
o               هميشه بايد به منبعي كه آمار و ارقام تلفات و قربانيها از آن بدست

  .مي آيد، اشاره شود
o                   هيچ آمار و ارقام و حقيقتـي نبايـد بـدون تائيـد كامـل و شـواهدي

با اين حال اگر با انتشار ايـن حقـايق و آمـار و ارقـام،                . شود   منتشر
 احتمال برانگيخته شـدن احـساسات و عواطـف قـومي وجـود دارد،             

  .ميتوان از نشر اين آمار و ارقام و حقايق اجتناب ورزيد

:ايرلند در اصولنامة اخالق ژورناليستي     
 حرفه يي را در باالترين سـطح         اخالقي و  رزش نما هاي  يك ژورناليست وظيفه دارد ا     .1

  .داردنگه
يك ژورناليست بايـد هميـشه از مبـاني آزادي رسـانه هـا در رابطـه بـا جمـع آوري                       .2

او بايد در از بين بردن تحريف، جلـوگيري  . يان انتقاد و تفسير، دفاع كند   اطالعات و ب  
  .از پخش خبر و سانسور، تالش كند
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ئن شود اطالعاتي كه منتشر كـرده عادالنـه و         ميك ژورناليست بايد تالش كند تا مط       .3
دقيق است و همچنين سعي كند تا از بيان شرح و حدس و گمان به عنوان حقيقـت         

 .ه نادرست توسط تحريف، انتخاب يا ارائه غلط، اجتناب كندتثبيت شده و عرض
يك ژورناليست بايد فوراً هرگونه بي دقتـي زيانبـاري را تـصحيح نمايـد، و اطمينـان          .4

كـه   حاصل كند كه تصحيح و پوزش طلبي به شكل برجسته منتشر شده و هنگـامي              
فتـه، حـق    مسأله از اهميت كـافي برخـوردار اسـت، بـه افـراد مـورد انتقـاد قـرار گر                   

 . استپاسخگويي فراهم شده
و  يك ژورناليست بايد اطالعات، عكس و تصاوير را تنها از طريق ابزار و وسايل سـاده                .5

استفاده از ابزار ديگر تنها مي تواند از طريق مالحظات مبتنـي            . مستقيم بدست آورد  
با دارد تا يك مخالفت شخصي را نژورناليست حق  . بر نفع عموم و جامعه توجيه شود      

  .تبارز بدهداستفاده از چنين ابزاري 
 يك ژورناليست نبايد كاري كند تا موجب مزاحمت و دخالت در غم و اندوه شخصي                .6

  .شود
  .يك ژورناليست بايد از منابع محرمانه اطالعات حفاظت كند .7
يك ژورناليست نبايد رشوه بپذيرد و نبايد به وسوسه هاي ديگـر اجـازه دهـد تـا بـر                     .8

 .رفه يي او تاثير بگذاردعملكرد وظايف ح
يك ژورناليست نبايد به خاطر تبليغات يا مالحظات ديگر خود را در معرض تحريـف                .9

 .يا جلوگيري از پخش حقيقت قرار دهد
يك ژورناليست تنها بايد در صورتي نژاد، رنگ پوست، آئين، وضعيت تأهـل يـا غيـر                  .10

طالعـات كـامالً    تأهل، جنسيت يا جهت گيري جنسيتي شخص را ذكر كند كه اين ا            
 آنهـا   يابراي اطالع از حقيقت ضروري باشند؛ يك ژورناليست نبايد مطالب را ابداع و              

را پردازش كند زيرا باعث ترغيب يكي از زمينه هاي تبعيض ذكر شـده در بـاال مـي                   
 .شود

يك ژورناليست نبايد از اطالعاتي كه در ضمن وظايفش به دست آمده، قبـل از نـشر                  .11
 .، نفع شخصي ببردآن به اطالع عموم

ژورناليست نبايد به منظور ترويج كار خود و يا رسانه يي كه در آن استخدام گرديده،         .12
از طريق اعالن محصوالت يا خدمات تجاري، با استفاده از روش هاي كتبي، صوتي يا     

 .تصويري، مهر تأييد بگذارد
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 :اتحاديه ملي ژورناليستان ماليزيا اصولنامة اخالق ژورناليستي

لين وظيفه ژورناليست احترام به حقيقـت و احتـرام بـه حـق دسترسـي مـردم بـه           او .1
ار ـرداختن بـه رفتـ  ـهمينطور، دفـاع از آزادي رسـانه هـا، بـراي پـ      . حقيقت ميباشد   

  .ارهاي اخالقي باال در ژورناليزمرفه يي اعضا و براي نگهداري معيــح
 آوري  آزادي در جمع  : كرد  اين مباني دفاع خواهد      از) ژورناليست(انجام وظيفه    براي .2

 .؛ و حق انتقاد و تفسير عادالنهو پخش و نشر صادقانه اخبار
او از . شناسـد،گزارش مـي كنـد    ژورناليست تنها بر طبق حقيقتي كه منشأ آن را مي .3

 .پخش اطالعات اساسي خودداري نخواهد كرد، و مدارك را جعل نخواهد كرد
 ميكندنها از روشهاي صادقانه استفاده  عكس و اخبار تاو براي بدست آوردن مدارك، .4
او نهايت تالشش را خواهد كرد تا هر گونه اطالعات منتشر شده را، كه به طور زيـان                .5

 .باري نادرست است و از دقت الزم برخوردار نيست، تصحيح نمايد
 .كندداشتن منبع اطالعات، رعايت  را در خصوص محرمانه نگهاو رازداري حرفه يي .6
 هاي حرفه يي، در نظر      ا به عنوان جدي ترين و خطرناك ترين، تخطي        او موارد زير ر    .7

 :خواهد گرفت
o سرقت ادبي  
o بدنام كردن، افترا، هتك حرمت و اتهام هاي بي پايه و اساس 
o                         پذيرفتن رشوه به هـر شـكلي در مالحظـه كـاري بـراي پخـش يـا نـشر و يـا

 جلوگيري از پخش
o   ول ـارانش را قبـ   ـارات همكـ  ـالحيت و اختيـ   ـا ص ـرفه يي، تنه  ـايل ح ـاو در مس

 .مي نمايد، و اجازه هيچ گونه مداخله توسط دولت يا ديگران را نمي دهد
 

  6 :اصولنامة اخالق ژورناليستي در هالند
احترام به حقيقت و بـه حـق عمـوم نـسبت بـه دسترسـي حقيقـت، اولـين وظيفـه                       .1

  .ژورناليست است
                                                 

  :مباني رفتار ژورناليستها) بيانيه (  اعالميه 6
و اصالح  1954  آپريل25-28در  Bordeaux وسط دومين كنگره جهاني كنفدراسيون بين المللي ژورناليستها دربرگزيده ت

 (June)  جون2-6در  Heldingor در (IFJ) شده توسط هيجدهمين كنگره جهاني كنفدراسيون بين المللي ژورناليستها
1986.  
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مبـاني آزادي در جمـع آوري و    در انجام اين وظيفه، ژورناليست بايد تمـام اوقـات از             .2
  .انتشار صادقانه اخبار، و حق تفسير و انتقاد عادالنه، دفاع كند

. ژورناليست بايد تنها بر طبق حقايقي كه منـشأ آن را مـي شناسـد، گـزارش دهـد                     .3
 .اطالعات اساسي و مهم را حذف كند و يا به جعل اسناد بپردازد ژورناليست نبايد

ردن اخبار، عكس و مدارك، تنها از روش هاي صـادقانه           ژورناليست بايد در بدست آو     .4
 .استفاده كند

ژورناليست بايد نهايت تالشش را بكند تا اطالعاتي زيان آور را كه بدون دقـت الزم و     .5
 .بطور نادرست، منتشر شده، تصحيح نمايد

ژورناليست بايد رازداري حرفه يي در خصوص محرمانه نگه داشـتن منبـع اطالعـات                .6
 .را، رعايت نمايد بدست آمده 

ژورناليست بايـد نـسبت بـه خطـر تبعـيض كـه توسـط رسـانه هـا تقويـت ميـشود                        .7
ــين     ــراي چن ــه ســازي ب ــا از زمين ــاه باشــد و نهايــت تالشــش را انجــام دهــد ت آگ
تبعيضي كه بر پايـه مـسايلي نظيـر نـژاد، جنـسيت، جهـت گيـري جنـسي، زبـان،                     

اصــليت ملــي يــا ديــن و مــذهب، اصــل و نــسب سياســي يــا ديــدگاه هــاي ديگــر، 
 .طبقه اجتماعي باشد، جلوگيري نمايد

ژورناليست بايد موارد زير را به عنوان جدي تـرين و خطرنـاك تـرين، تخطـي هـاي             .8
 :حرفه يي تلقي نمايد 

o سرقت ادبي 
o  ارائه كردن تصوير غلط مغرضانه و بد خواهانه  
o  بدنام كردن، افترا، هتك حرمت، اتهام هاي بي پايه و اساس 
o  در پخـش يـا نـشر اطالعـات و يـا       وه بـه هـر شـكلي در مالحظـه         پذيرفتن رش

 جلوگيري از پخش و نشر اطالعات
ــد در وظــايف شــان     .9 ــن اســم هــستند باي ــستحق اي ــق و م ــه الي ــستهايي ك ژورنالي

ــد    ــاال را بكنن ــده در ب ــان ش ــاني بي ــت مب ــر  . رعاي ــومي ه ــانون عم ــدوده ق در مح
ــالحيت       ــط ص ــي فق ــه ي ــسايل حرف ــد در م ــست باي ــشور، ژورنالي ــارات ك و اختي

همكــارانش را قبــول كنــد و نبايــد اجــازه هــيچ گونــه دخالــت از جانــب تــشكيالت 
 .ديگري را بدهد
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 :پاكستان در اصولنامة اخالق ژورناليستي

بـراي رسـانه هـا بـه منظـور كـاركرد             موازين اخالقي حرفـه يـي تـدوين و تنظـيم شـده            
ــه يــي و     ــار حرف ــوازين رفت ــسته گــي، م ــر طبــق معيارهــاي شاي ــا ب و  اصــول آزاديآنه

ــان مــسدود    ــا ضــمانت كــردن جري ــه منــافع عمــومي ب مــسئووليت در حــين خــدمت ب
هنگـام خـدمت بـه منـافع      بـا ايـن تـصور كـه     . نشده يي از خبرها و نظرهـا بـراي مـردم            

عمومي، در هـر شـكلي از چـاپ و پخـش همچـون، عنـاوين خبـري، مقـاالت، سـرمقاله                      
و تبليغــات و غيــره، بايــد صــداقت، هــا، فلــم هــا، كاريكاتورهــا، تــصوير هــا، عكــس هــا  

    .دقت، بيطرفي و انصاف خط مشي رسانه ها باشد
رسانه ها بايد تالش كنند تا معيارهاي اخالقي را پـشتيباني كننـد و بايـد از سـرقت                    .1

  .ادبي و چاپ و پخش مطالب افترا آميز و بدنام كننده، اجتناب كنند
 بنيادي و الزم را پخـش و افـشا          رسانه ها بايد تالش كنند تا تمامي حقايق اساسي و          .2

 .كنند و از دقيق و عادالنه بودن اطالعات پخش شده، اطمينان حاصل كنند
رسانه ها بايد از گزارش يا پخش و انتشار مطالب بـه اثبـات نرسـيده بپرهيزنـد، و از                     .3

بيان تفسيرها و شرحها و حدس و گمانها به عنـوان حقيقـت تثبيـت شـده اجتنـاب                 
بر اساس حركت و سلوك يك نفر و يا عده كمي از افـراد، غيـر                عمومي سازي   . كنند

 .اخالقي تلقي مي شود
رسانه ها بايد به حريم شخصي افراد احترام بگذارند و نبايد هيچ كاري انجـام دهنـد                  .4

 .تجاوز به منزل و زنده گي خانواده گي و شخصي افراد باشد كه در حكم
تناب كرد و اگر قبالً به چاپ رسيده        از شايعه ها و گزارش هاي تصديق نشده بايد اج          .5

 .اند، بايد به عنوان شايعه يا گزارش تأييد نشده شناسايي شوند
 .دقيق و واقعي باشد اطالعات پخش شده، شامل عكس و .6
رسانه ها بايد از ابداع، چاپ، نشر و پخش هر مطلبي كه باعث ترغيـب و بـرانگيختن                   .7

ام طبقاتي، فرقه، مليـت، قـومي       عداوت و تبعيض در خصوص نژاد، دين و مذهب، نظ         
قبيله يي، جنسيت، ناتواني و درمانده گي، بيماري و يا سن افـراد يـا گـروه هـا مـي                     

 .شود، بپرهيزند
رسانه ها نبايد خود را در اختيار به تصوير كشيدن و نسبت دادن جرم و جنايـت بـه                    .8

 .اعمال قهرمانانه و جنايتكاران به نام قهرمانان، بگذارند
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ايد از چاپ، نشر و پخـش مطـالبي كـه ممكـن اسـت بـراي پاكـستان يـا                     رسانه ها ب   .9
به سست كردن و متزلزل سـاختن        مردمش حقارت و خواري به بار آورد و يا گرايش         

را به عنـوان يـك كـشور مـستقل داشـته باشـد،               استقالل و حاكميت يا تماميت آن     
 .اجتناب كنند

تخطـي  ( يـر پـا گذاشـتن    رسانه ها نبايد هـيچ مطلـب يـا اظهـاراتي را كـه باعـث ز                 .10
ــاده ) از  ــا     19م ــاپ ي ــشود ، چ ــستان مي ــالمي پاك ــوري اس ــي جمه ــانون اساس  ق

 .پخش كنند
 رسانه ها بايد سريعاً هرگونه بي دقتي و خطاي زيان بار را اصـالح كننـد، و مطمـئن                   .11

شوند كه تصحيحات و پوزش به شكلي روشن و علني انجام شده اند، و هنگـامي كـه       
مورد انتقاد و يا تفسير قـرار        براي افرادي كه   موضوع از اهميت كافي برخوردار است،     

 .گرفته اند ، حق پاسخگويي فراهم شده است
هنگامي كه در مورد مـسايل پزشـكي گزارشـي تهيـه مـي شـود، بايـد دقـت شـود                       .12

حس گرايي و هيجان برانگيـزي، كـه مـي توانـد باعـث بـر انگيخـتن ترسـهاي                    تا از   
. بــي پايــه و بــي اســاس يــا اميــدهاي واهــي در خواننــده گــان شــود، پرهيــز كــرد 

يافته پژوهش هـاي اوليـه نبايـد طـوري ارائـه شـوند، انگـار كـه قطعـي و مـسلم و                        
 .يا تقريباً قطعي هستند

. شونت و وحشي گري بايد اجتناب كرد      خ از حس گرايي و هيجان برانگيزي در مورد        .13
گزارش در مورد بايد دقيق باشد، به ويژه هنگامي كه جلـسات دادگـاه پوشـش داده                 
مي شود و شخص متهم نبايد قبل از اينكه رأي قضاوت به طور نهـايي اعـالم شـود،                   

 .گناهكار معرفي شود
 و زنـان،    در موارد بي حرمتي هاي جنسي و جنايات فجيع عليه كودكـان، نوجوانـان              .14

 .اسم ها و عكس هاي شناسايي كننده نبايد چاپ شود
چنان چه در مرحله آماده سازي مصاحبه و جلسات تداركاتي، در مـوارد خاصـي بـر                  .15

 .نكاتي، توافق شده، بايد محرمانه باقي بمانند  محرميت
هنگامي كه رسانه ها مشغول چاپ نظرسنجي ها و بررسي هـا هـستند، بايـد مـردم،       .16

ايي كه بررسي ها و نظر سنجي ها در آن انجام شده اند و هويت حـامي          محل جغرافي 
 .نظر سنجي را نشان دهند
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از هر گونه امتياز ويژه يا انگيزة مالي يا به شكلي ديگر، كه احتمال بـه وجـود آوردن                    .17
نزاع بر سر منافع را ايجاد مي كند و يا هر گونه رشوه و انگيزه پيـشنهادي بـراي اثـر            

رسـانه سرشـناس و معتمـد، مـستقل و           تعريـف  ف حرفه يي كه بـا     گذاشتن بر وظاي  
 .پاسخگو، هيچ سازگاري ندارد، بايد اجتناب شود

  

  7 :هاصولنامة اخالق ژورناليستي در تركي
  :مقدمه

با در نظر گرفتن آزادي رسانه ها به عنوان پيش شرط شأن و ارزش انـساني و دموكراسـي              
  در كشورمان،

د مي كنيم كه مبارزه مي كنيم تا زماني كه بين ماده هاي دائـم    به اراده آزادمان سوگند يا    
قانون اساسي، اين مبنا را قرار دهيم كه هيچ شـرايط و مقرراتـي كـه آزادي رسـانه هـا را                      

  محدود مي كند، نمي تواند تصويب شود،
در آگـاهي از    ) جامعـه ( با در نظر گرفتن آزادي رسانه ها به عنوان ابزاري براي حق مردم              

  قت،حقي
آشـكار و نهـان كـه هدفـشان          با عقيده داشتن به اينكه مبارزه عليه تمامي محـدوديتهاي         

جلوگيري از حق مردم در آگاهي از حقيقت است، امري الزم و طبيعي در حفاظـت و ارج                  
  نهادن آزادي رسانه ها مي باشد،

قـال آنهـا بـه    با به ياد داشتن كاربرد اصلي ژورناليزم، كه پيدا كـردن حقـايق و ابـالغ و انت              
  جامعه بدون تحريف و مبالغه، ميباشد،

با تأكيد بر مهمترين عزم و قاطيعت شوراي رسانه ها، كه منع هر گونه مداخله در فعاليت                 
  هايش ميباشد،

ين هاي ذكر شده مباني حرفه يي رسانه هـا را بـه             يما ژورناليست ها، اعالم مي كنيم كه آ       
  . شده در باال، رعايت ميكنيم عنوان الزمه طبيعي عقايد بنيادين ذكر

هيچ شخصي نبايد به علت نژادش، جنسيتش، موقعيت اجتماعي و يا عقايد دينيش،              .1
  .در رسانه ها مورد اتهام و يا استهزاء قرار گيرد

                                                 
  1989يل در آپر) Basin konseyi( برگزيده توسط شوراي رسانه ها 7
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هر چيزي كه آزادي فكر، وجدان و بيان را محدود ميكنـد و يـا بـه مـوازين اخالقـي        .2
واده، آسيب ميرساند و يا اهانت ميكند،       جامعه، احساسات مذهبي و پايه و اساس خان       

 .نبايد چاپ و پخش شود
و  حرفه ژورناليستي كه براي منفعت عام است نبايد به عنوان وسيله يي براي منـافع               .3

 .فعاليتهاي غير اخالقي، استفاده شود
هر چيزي كه افراد شخصي و يا دولتي را فراتر از محدوده يك انتقاد بيطرفانه تحقير                 .4

 .ستهزاء قرار دهد و يا رسوا و بدنام كند، نبايد چاپ شودكند، مورد ا
زنده گي شخصي افراد نبايد گزارش شود، مگر اينكه در جهت منافع جامعه و عموم،                .5

 .الزم و ضروري باشد
تمامي تالش ها بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه داستان هاي خبري قبل                .6

 .رسي شده استاز چاپ و پخش صحت دارند و حقيقت آنها بر
اطالعاتي كه به شرط محرمانه بودن، داده شده اند، نبايد چـاپ و پخـش شـود مگـر        .7

 .اين كه براي منافع جامعه ضروري باشند
يك محصول رسانه يي كه توسط يك وسيله ارتباطي توليد شده، نبايد توسـط يـك                 .8

تـشار  وسيله ارتباطي ديگر به عنوان محصول خودش، تا زماني كه فرايند پخـش و ان              
بايد در ذكر منابع توليدات رسانه يي كـه از شـبكه هـاي              . آن كامل نشده، ارائه شود    

 .خبري دريافت شده، دقت شود
هبچ كس نبايد تا زماني كه توسط مقامات قضايي محاكمه و مـتهم شـده، گناهكـار                  .9

 .اعالم شود
نع اقداماتي كه توسط قانون جنايتكارانه شناخته مي شوند، نبايـد بـدون مـدرك قـا                .10

 .كننده و منطقي بر اين مضمون، به اشخاص نسبت داده شود
ژورناليست ها بايد محرمانه بودن منابع اطالعات شـان را حفـظ كننـد، بـه اسـتثناء                   .11

شرايطي كه در آن منبع اطالعاتي عمـداً قـصد گمـراه كـردن جامعـه را بـه داليـل                     
 .داشته باشد..... شخصي، سياسي، اقتصادي و 

از روشها و شيوه هاي كه ممكن است براي نام شايسته اين حرفه             ژورناليست ها بايد     .12
 .در جمع آوري خبرها زيان بخش باشند، اجتناب كنند

) زور ( بايد از چاپ و پخش مطلبي كه به ترويج خـشونت و اسـتفاده از قـوه قهريـه           .13
 .كمك ميكند، خودداري كرد
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 هيچ شك و شـبهه يـي   اعالنها و آگهي هاي انتفاعي، بايد طوري ارائه شوند كه جاي           .14
 .در مورد طبيعت حقيقي شان وجود نداشته باشد

 .ممنوعيت ها در مورد تاريخهاي چاپ و پخش بايد رعايت شود .15
رسانه ها بايد به حق پاسخگويي و تـصحيح برخاسـته از اطالعـات فاقـد دقـت الزم،                    .16

 .احترام بگذارند
  

   8  :در ايران  يي در ژورناليزم   پيش نويس اصول اخالق حرفه
گان براي دسترسي آزادانه به اطالعـات و برخـورداري از آگـاهي    ه تأمين حق هم   ضرورت

ضروري درباره رويـدادها و افكـار عمـومي، بـراي آزادي مطبوعـات و سـاير          صحيح و هاي 
نگـاران را  خبري پديد آورده و نقش اجتماعي يدر جوامع معاصر، جايگاه برجسته    رسانه ها

آزادي  به همين لحاظ، اهميت حفـظ وحراسـت         . رد توجه قرار داده است    از پيش، مو     بيش
كند كـه   ساير رسانه ها و ايجاد شرايط مطلوب فعاليت خبرنگاران، ايجاب مي    مطبوعات و

از ـات عينـي مـورد نيـ   ـهيه و تدوين اخبار و اطالعـ ـع آوري، تـفرايند جست وجو، جم   در
آنها، موانع محدوديت وجـود نداشـته باشـند و دسـت     وهمچنين انتقال و انتشار    همه گان 
مطبوعات و ساير رسانه هاي عمومي بتوانند بر اساس آزادي هاي بنيادي عقيده    اندركاران 
 مطبوعات را هم در برمي گيرند و در قوانين اساسي و اسـناد  ياطالعات، كه آزاد   بيان و و 
  .  ي خـود را انجـام دهنـد   يـ رفـه  المللـي پـيش بينـي شـده انـد، وظـايف ح         حقوقي بـين  

گان به اطالعات، از ضرورت شناخت شـرايط  ه حق دسترسي آزادانه هم   به بيان روشن تر،
نيازهـاي اجتمـاعي و نگهبـاني از مـصالح و منـافع عمـومي،          گي، بـراي رفـع  ه محيط زند 

د مستلزم آن است كه امكانـات تأسـيس و فعاليـت آزا      گرفته است و تحقق آن، سرچشمه 
به همـين جهـت بـا توجـه بـه آن كـه       . تضمين شوند   ساير رسانه ها، تأمين و مطبوعات و 

از اطالعات، با تدارك و اخبار و گزارش    گان براي برخورداريه حق هم آزادي مطبوعات و 
ي و رسـانه هـاي ديگـر و از طريـق     يـ دوره    انتشار، به وسيله نـشريات  هاي مورد انتقال و 

اصـلي خبرنگـاران آن اسـت كـه اطالعـات         وظيفـه . تحقق مي يابنـد  ي يخبرنگاران حرفه 
مسائل مربـوط بـه نيازهـاي اجتمـاعي و        مورد تمام موضوع ها و صحيح، جامع و كامل در 

به عبارت ديگر، موظفند تمام اطالعاتي    اختيار مردم بگذارند و منافع و مصالح عمومي، در 
                                                 

   . تهيه شده است1383اين پيش نويس در ماه جدي سال  8
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جامعه مردم ساالر به آنها نياز دارند،    گي يكه در زندمشاركت فعال  را كه شهروندان براي 
  .  عرضه كنند آماده سازند و به آنان 

زنـدگي     بنابراين رسالت اجتماعي خبرنگاران، براي آگـاهي دهـي دربـاره وقـايع و مـسائل     
آنهـا، بـر      گاني و تشريح و تفسير و نقـد ه جمعي و بازتاب تعامل عقاليي افكار و عقايد هم 

سـاير     سترسي آزادانه همه گان به اطالعات و بر مبنـاي آن، بـر آزادي مطبوعـات و   د حق 
  .  استوار است رسانه ها، 

اخبار و اطالعات و انتقال و انتـشار آنهـا،      در عين حال، آزادي خبرنگاران براي دستيابي به
. ول باشـند ؤنسبت به رعايت آنها، متعهد و مـس    ضرورتاً داراي محدوديتهايي است كه بايد 
خبرنگاران در قوانين و مقـررات حقـوقي و      ليت هاي اجتماعيوپيش بيني وظايف و مسئو 
ي خبرنگاري، به همـين منظـور، صـورت    ي   مجموعه هاي اصول و معيارهاي اخالقي حرفه 
نگاران، تحقق وظايف و مسؤوليت هاي اجتمـاعي آنـان           خبراما در كار پراهميت     . مي گيرد  
ي آنها تأمين شده باشند ياستقالل و شرافت حرفه    ان پذير است كه شرايطدر صورتي امك 
اجتمـاعي خبرنگـاران نيـز     اي معنـوي و ـامتيازهـ    وق وـوجه بـه حقـ  ـور، تـبه اين منظ و 

  .  است ضروري 
     :امتيازهاي خبرنگار   حقوق و
 بـه همـه   از حق دستيابي آزادانه   خبرنگار با توجه به رسالت اجتماعي خود بايد .1

دربـاره تمـام       هـاي ضـروري  پـژوهش خبري و آزادي انجام بررسي ها و  منابع 
  بنـابراين محرمانـه بـودن امـور    . عمومي، برخوردار باشـد  گي ه رويدادهاي زند

اسـتثنايي مـشخص شـده از طريـق قـوانين و             عمومي يا خصوصي، جز مـوارد        
 .  شود تواند در برابر وي مطرح     مقرارت ملي، نمي

هـاي همـه گـاني، از       اصل استقالل عمـل تحريريـه مطبوعـات و سـاير رسـانه        .2
سازماني    مهم خبرنگاري است و هيچ نوع فشار و اجبار درون امتيازهاي معنوي 

از سـوي مقامـات دولتـي و        (يـا بـرون سـازماني       ) مـديران  از سوي صاحبان و     (
 و محتويـات آنهـا   گي مندرجاته بر چگون ، براي اثرگذاري )اقتصادي   مؤسسات

 .  قابل قبول نيست

ي كـه بـا     يي خويش از پيروي هر شيوه       يخبرنگار حق دارد در انجام كار حرفه          .3
رسمي نشريه يا رسانه ديگر محل كار او پيش بيني شده بـا پيمـان      مشي خط 

 .   مغايرت داشته باشد، خودداري كند   ي وي،ي جمعي كار حرفه 
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خالف اعتقاد و وجدان خود، بـه اقـدامي      كرد كه برخبرنگار را نميتوان مجبور   .4
همين لحـاظ، اعمـال هـر گونـه        به. ي ابراز دارديي دست بزند و عقيده ي حرفه 

 .  است   گي فعاليت وي، ممنوعه سياسي در مورد چگون ي و يفشار حرفه 

اسـتقالل     حرفه خبرنگاري، كه در قوانين و مقررات مربـوط بـه  » قيد وجداني «  .5
حرفه و يا در اصول اخالقي آن پيش بيني مي شود، مستلزم آن اسـت كـه             ن  اي

ي يـ تعطيل، واگذاري يا فروش مؤسسه مطبوعـاتي يـا رسـانه     در صورت    بتواند
ي يـا  يـ مشي آن، به صورتي كه به شرافت حرفه  خط    محل كار خود و يا تغيير

 .  دريافت نمايداستعفاء دهد و غرامت    حيثيت اجتماعي او لطمه وارد كند،

رسانه هاي همه گاني ديگـر ايجـاب      استقالل عمل هيأت تحريريه مطبوعات يا  .6
مطبوعاتي يا رسـانه     گي مؤسسهه هر گونه تصميم مهمي كه زند مي كند كه از 

از    ايـن هيـأت پـيش   . تأثير قرار مي دهد، مطلع شود ي محل كار آن را تحت ي
تركيب اعضاي تحريريه ـ اسـتخدام،    وط به تصميم نهايي راجع به هر اقدام مرب

 .  قرار مي گيرد انتقال و ارتقاي خبرنگاران ـ مورد مشورت    اخراج،

ي و  يـ نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسـانه            خبرمشاركت     .7
مـسؤوالن و مـديران تحريريـه، كـه در بـسياري از         موافقت آنان براي انتخـاب  

مهـم و ضـروري اسـتقالل حرفـه        مال مـي شـود، از لـوازم   اع كشورهاي جهان 
 .  خبرنگاري به شمار مي آيد

توجه به نقشها و مسؤوليت هاي اجتماعي خود، نه تنها حق استفاده    خبرنگار با  .8
خبرنگاري، بلكه حق برخورداري از قرارداد شخصي تـضمين     پيمان جمعي كار 

 و نيـز دريافـت دسـتمزد مناسـب و     ييكار حرفه    تأمين مادي و معنوي كننده 
اسـتقالل اقتـصادي خـود را       اجتماعي خويش در جهت حفـظ  منطبق با نقش 

 .  داراست

ي، مـشاركت  يـ اتحاديه هـاي حرفـه      آزادي خبرنگاران براي تأسيس انجمنها و   .9
حمايتهاي صنفي آنها، كه    فعاليت هاي اين تشكل ها و برخورداري از آزادانه در 

نگـاري صـورت      تضمين حقوق مادي و معنوي حرفه روزنامه ين و در جهت تأم
 .  اعضاي اين حرفه شناخته مي شود مي گيرد، از حقوق مسلم 
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ي خبرنگـاران،  يـ مستقل نظارت بـر صـدور كـارت هويـت حرفـه         تشكيل نهاد   .10
شـغلي و مـسؤوليتها و مقـام هـاي تحريريـه         تعيين سلـسله مراتـب   به منظور 

خبرنگـاري از يـك سـو       انجمـن هـا و اتحاديـه هـاي     مكـاري  ي آنان كه بـا ه ي
ــديران   ــاحبان و مـ ــنفي صـ ــاي صـ ــازمان هـ ــات و  و سـ ــسات مطبوعـ مؤسـ

ــانه ــ رس ــم    ي ــوق مه ــردد از حق ــي گ ــر، اداره م ــوي ديگ ــري از س ــاران  خب نگ
 .   مي شود محسوب

ي ديگـر بـه آمـوزش تخصـصي         يكمك مؤسسات مطبوعاتي و مؤسسات رسانه         .11
ي، ي دادن منظم و پياپي آنان در دوره هاي بازآموزي حرفه و شركت   نگاران خبر

پيمانهاي جمعي كار اعضاي هيأت تحريريه هم پيش بينـي مـي      كه معموالً در
كيفي فعاليـت خبرنگـاري مـورد حمايـت قـرار         سطح شود، بايد براي پيشرفت 

 .  گيرد

قوانين موضوعه  فكري خبرنگاران، كه معموالً در         گيه  حمايت از حقوق آفرينند      .12
معنوي و در پيمان هـاي جمعـي كـار حرفـه               به حقوق مؤلف و مالكيت     مربوط  

در تأمين و تضمين حقـوق مـادي و      تأكيد مي گردد، بايد خبرنگاري نيز بر آن 
 .  خاص واقع شود معنوي آنان در اين زمينه، طرف توجه 

  ابلـه بـا هرگونـه   ي خبرنگـاري، مق يارج گذاري به مشاركت زنان در كار حرفه    .13
ــشويق و گــسترش   تبعــيض در   اســتخدام و ارتقــاي شــغلي خبرنگــاران زن، ت

هاي تحريريه مطبوعات و سـاير رسـانه هـا بـه تقويـت       هيأت    همكاري آنان، با
 .  استقالل اين حرفه كمك مي كند

  براي تأمين و حفظ آزادي و اسـتقالل حرفـه خبرنگـاري، حمايـت حقـوقي از        .14
يش شغلي خبرنگاري و جلوگيري از تهديد جسمي و جـاني آنـان،          آسا امنيت و    

ي و بين المللي، اهميت فراوان يملي و مقررات حقوقي منطقه  قوانين    از طريق
 .  دارد

اخالقي مندرج در اين ميثاق از منابع عمده تصميم گيري شـوراي عـالي      اصول   .15
 .  برنگاري استي خيتخلفات اخالقي و حرفه    گي بهه ديورس رسانه ها 

ي و صنفي آنهـا  يخبرنگاري و نهادهاي حرفه    اين ميثاق به تأييد اعضاي حرفه   .16
 .  نظارت بر اجراي آن است   رسد و شوراي عالي رسانه ها مسؤول مي 
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   : وظايف و مسئووليت هاي خبرنگار
خبرنگار براي كـسب آگـاهي در مـورد وقـايع و مـسائل اجتمـاعي و تـشريح و             .1

و تفسير آزادانه آنها، بـر مبنـاي حـق همـه گـان بـراي شـناخت           نقدتحليل و 
توجه كند و اخبار و اطالعات صحيح ودقيـق و     حقايق، بايد به واقعيتهاي عيني

 .  گان بگذارده اختيار خوانند   مقاله ها و تفسيرهاي منطقي و منصفانه در
 نـه يـك كـاالي       اجتمـاعي و     در كار خبرنگاري، خبر بايد به منزله يك خدمت          .2

ي يـ وظـايف حرفـه      به همين جهت، خبرنگار در انجام. نگريسته شود بازرگاني، 
  برابر صاحبان و مـديران مطبوعـات، بلكـه در مقابـل جمـع      خويش نه تنها در 

عمومي جامعه نيز مسئووليت دارد و ايـن         گان و منافع و مصالح      ه  وسيع خوانند  
و اوضـاع و احـوال مختلـف،     در شرايط اجتماعي ايجاب مي كند كه    مسئووليت

 .  اخالقي خاص خود عمل نمايد   هميشه بر اساس وجدان
ويژه داشـته باشـد و تنهـا       ي خويش توجهيخبرنگار بايد به صحت عمل حرفه   .3

كنـد و در     شرتـ اطالعاتي را كه منشاء و منبع آنهـا مـشخص اسـت، من    اخبار و 
 .  صحت آنها را نيز يادآور شوداحتياط نسبت به  صورت لزوم قيد رعايت 

سرقت ادبي، مخدوش ساختن متنها و سندها و حذف اطالعات اساسي مربـوط                .4
دركار خبرنگاري هميشه مذموم و مطـرود باشـند و بـراي بـه        رويدادها، بايد به 

و عكسها، شيوه هـاي نادرسـت و غيرقـانوني، بكـار        اخبار و اسناد آوردن  دست 
 .  گرفته نشوند

وظيفه دارد، زمان دقيق انتشار اخبار و گزارش ها يا تفسيرها و مقالـه     رنگارخب  .5
 آنها بايد در ساعت هـا  ربطتصميم دست اندركاران و افراد ذي   را كه طبق هايي 

رعايت كند واز چاپ و پخش پيش از موقع آنها،    شوند، شر تيا روزهاي آينده من
 .   پرهيز نمايد

گار ايجاب مي كند كه از پذيرش هر گونه پاداش مـادي  خبرن   ييشرافت حرفه   .6
براي پيشبرد مقاصد خصوصي مغاير بـا منـافع و مـصالح       غيرقانوني و نامشروع، 

 .  خودداري كند عمومي، 
 موظف است شغل خبرنگاري را با كار بازرگاني يا فعاليت تبليغ سياسـي،            سانهر  .7

ور و پـاداش مـستقيم يـا غيـر     گان هيچ دسـت ه هم نياميزد و از آگهي دهند   به
 .  نپذيرد   مستقيمي
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از قبـول هـر      آزادي و استقالل حرفه خبرنگاري مستلزم آن است كه خبرنگـار    .8
آنهـا،     فشار و تهديد براي انتشار يا عدم انتشار مطالب و يا تغيير محتويات گونه 

هميشه از خط مشي عمومي هيأت تحريريه و اصـول شـرافت             خودداري كند و    
 .  نمايد خويش، تبعيت    ييحرفه 

اطالعات صحيح و مؤثر،    خبرنگار بايد كمك به برخورداري همه گان از اخبار و  .9
كند و    ي را كه نادرستي آن مشخص مي شود، تصحيحيمنتشر شده  هر مطلب 

گـان وافـراد ذي نفـع در مـورد منـدرجات و محتويـات               ه  خوانند به حق جواب    
 .  بگذارد  ها، احترام رسانه   نشريات و ساير

عمومي و همچنـين آسـايش،      احترام به استقالل و حاكميت ملي، نظم وامنيت   .10
حراسـت     وآرامش رواني جامعه و دفاع از منافع و مصالح همـه گـاني و   سالمت 

  حكومت مردمي، از وظايف اجتماعي مهم خبرنگار بشمار مـي  نهادهاي قانوني 
 .  روند 

ملـي،     اصول ديني و معتقدات مـذهبي، آداب و سـنن قـومي و   خبرنگار بايد به    .11
اخالق حسنه و عفت عمومي، هميشه احترام بگذارد و هر گونـه گـرايش               مباني  

جنسيتي، نژادي، عقيدتي و قومي و تبليـغ خـصومت آميـز در ايـن        به تبعيض
تحريك به جنگ تجاوز كارانه و توسـعه طلبانـه      و زمينه ها و همچنين تشويق 

 .  كند   سبت به كشورهاي ديگر، خوددارين
وشش در راه حفظ صلح و آرامش بـين المللـي و همزيـستي مـسالمت آميـز                  ك .12

مقابله با گسترش وسايل و ادوات كشتار جمعي، مانند سالح هاي هسته    ملتها،
گي محيط زيست و مبارزه عليـه  ه ميكروبي، جلوگيري از آلود   اي و شيميايي و

 .   رسالت هاي مهم خبرنگاري است از   جهاني تباطي سلطه فرهنگي و ار
ارزشـهاي جهـاني بـشريت و از جملـه اصـول         خبرنگـار بايـد بـراي پاسداشـت      .13

توسـعه سياسـي، اجتمـاعي و       دموكراسي، حقوق بشر، آزادي هاي بنيادي، حق 
همچنين     فرهنگي كشورها و پشتيباني از جنبشهاي آزادي بخش و اقتصادي و 

فرهنگها، احترام خاص قائل شود و بـراي تـنش زدايـي در              ي زبان ها و     گوناگون
كمك به گفت و گـوي فرهنگهـا و تمـدنها، از     ي و بين المللي و يمنطقه    روابط

 .  نورزد   هيچ كوششي دريغ
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  احترام به حيثيت شخصي و حريم خصوصي افراد، خودداري از توهين و تهمت   .14
ت خاص از حقوق زنان، كودكـان و نوجوانـان و           نسبت به اشخاص، حماي    و افترا    

حـسوب  ـاران مـم خبرنگـ ـسالمندان و نيازمندان از وظايف مهـ    جلب كمك به
 . مي شوند

اد، اسـرار   ـر و تفـسير و انتقـ      ـخبرنگار موظف است ضـمن دفـاع از آزادي خبـ            .15
را حفظ كند و از افـشاي اطالعـات و اخبـاري كـه بـه صـورت          خود ي يرفه ـح

مواردي كه بـا حكـم دادگـاه مـشخص مـي         جز به دست مي آورد، به محرمانه 
  . ودداري نمايدـشوند، خ
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  2پيوست 
  گاني همههايقانون رسانه

  
  



  
  

  قانون رسانه هاي همگاني
   هجري خورشيدي1384

  
  فصل اول

  احكام عمومي
  مبني

  :ماده اول
اين قانون به تاسي از حكم ماده سي چهارم قانون اساسي و رعايت مـاده نـزدهم اعالميـه                   

بيان و تنظـيم فعاليـت رسـانه هـاي           جهاني حقوق بشر، به منظور تامين حق آزادي فكر و         
  .ده استهمگاني در كشور وضع گردي

  

  هدف 
  :ماده دوم

   :اهداف اين قانون عبارت اند از
  .حمايت و تضمين حق آزادي فكر و بيان .1
  .حمايت از حقوق ژور ناليستان و تامين شرايط فعاليت آزاد رسانه ها .2
  . مستقل و كثرت گرا،ترويج و انكشاف رسانه هاي همگاني آزاد .3
تباع كشور توسط گفتـار،   فراهم نمودن زمينه مناسب براي اظهارفكر و احساس ا         .4

 ، حركت و ساير پديده هـاي علمـي        ، تمثيل ، ثبت روي نوار   ، تصوير ، رسم ،نوشته
  .  هنري و طبع و نشر،ادبي
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رعايت اصل آزادي بيان و رسـانه هـاي همگـاني مـسجل در اعالميـه جهـاني                  .5
  .حقوق بشر با نظرداشت دين مقدس اسالم

ي كه بتوانند و سايل موثر      كمك بمنظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحو         .6
 را مطابق بـا معيارهـا، اصـول وارزش          ،نشر نقافت در كشور بوده، نظريات مردم      

  . انعكاس دهند،) بي طرفي و توازن ،صداقت( هاي ژورناليستي 
  

  :اصطالحات
  :ماده سوم

  :اصطالحات آتي در اين قانون داراي مفاهيم ذيل مي باشند
 معلومات و اطالعات با اسـتفاده از وسـايل آتـي            ،انتقال پيام   وسيله يا آله   :رسانه .1

   :مي باشد
  . شبكه كيبلي و انترنت، تلويزيون، راديو:رسانه برقي 
 ، نـشريه پـانزده روزه     ،هفتـه نامـه   (  جريـده    ، روز نامـه   :رسانه چـاپي   

  ). پوستر و بلوتن ، فصلنامه، گاهنامه،مجله،ماهنامه
  .آژانس خبر رساني 

  :ون به انواع ذيل تقسيم ميگردندرسانه هاي همگاني در اين قان .2
 از طريـق    ، رسانه است كه متعلق بـه عامـه مـردم بـوده            :رسانه عامه  

  .دولت و اعالنات تمويل و تجهيز ميگردد
 ، رسانه اسـت كـه متعلـق بـه سـازمانهاي سياسـي             :رسانه خصوصي  

 اجتماعي و فرهنگي بوده و از طرف آنها تجهيـز و تمويـل       ،اقتصادي
  .ميگردد

 رسانه است كه از طرف افراد حقيقي تجهيز و تمويل           :رسانه شخصي  
  .ميگردد

 مـواد و    ، شخصي حرفه يي و مسلكي است كه از طريق رسـانه هـا             :ژورناليست .3
  .محتواي نشراتي را ايجاد و عرضه مي نمايد

 ، كتـاب  ، مجلـه  ، دستگاه اقتصادي و تخنيكي است كه به طبع روز نامـه           :مطبعه .4
  . تقويم پست كارت و نظاير آن ميپردازد،پوستر ، اعالن، رساله، ابالغيه،جريده
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 ، شخص حقيقي يا حكمي است كه به اساس ملكيت يا نماينـدگي مالـك              :طابع .5
  .متصدي بالفعل امور مطبعه باشد

شخص حقيقي يا حكمي است كه اجازه طبع و نشر آثـار غيـر موقـوت را                 : ناشر .6
  .دارا ميباشد

  . هاي همگاني استعمليه انتقال پيام و خبر از طريق رسانه: نشر .7
 شخصيت حكمي انتفاعي است كه به اساس اساسنامه تاسيس          :موسسه نشراتي  .8

 موقوت و غير موقوت را مطابق بـه اهـدافش           ، چاپي ،و نشرات رسانه هاي برقي    
  .نشر و پخش مينمايد

 نهادي است كه به صورت كوتاه مدت يا دراز مـدت بـه              :نهاد آموزشي ژورناليزم   .9
  . مي پردازدآموزش مسلكي ژورناليزم

 حق دارد مطالب و     ، موسسه حكمي انتفاعي است كه طبق اساسنامه       :دارالترجمه .10
  .مضاميني را از زباني به زبان ديگر ترجمه كند

شخصيت حكمي تجارتي است كه مطابق اساسـنامه        : شركت تبليغات و اعالنات    .11
  .به تبليغات و اعالنات مي پردازد

متياز انتشارات ثبت شده است كـه در  داشتن حق مالكيت معنوي و ا     : كاپي رايت  .12
  .مطابقت به معيار هاي قبول شده توسط مقرره جدا گانه تنظيم مي شود

 شخص حقيقي يا حكمي است كه به تأسيس و تدوير رسانه هاي             :صاحب امتياز  .13
 مؤسـسه  ، مطبعـه ، نهاد هاي آموزش ژورنـاليزم     ، آژانس خبر رساني   ، چاپي ،برقي

  .بليغات و اعالنات مي پردازد دارالترجمه و شركت ت،نشراتي
 مسووليت امور نـشراتي مربـوط بـه         ، شخص است كه طور بالفعل     :مدير مسوول  .14

  .اين ماده را به عهده دارد ) 13( وسايل مندرج جزء 
  .وسيله ارتباط همگاني سمعي است: راديو .15
  .وسيله ارتباط همگاني سمعي و بصري است: تلويزيون .16
 بصري است كـه برنامـه هـاي گونـاگون            رسانه همگاني سمعي و    :شبكه كيبلي  .17

 فرهنگـي و تفريحـي ملـي و بـين المللـي را بـراي                ، تربيتي ، تعليمي ،اطالعاتي
 .مشتركين عرضه كند
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  فصل دوم 
  حقوق و مكلفيت ها 

  بيان  آزادي فكر و
  :ماده چهارم

 ، حـصول و انتقـال معلومـات       ،طلـب . هر شخص حق آزادي فكر و بيان را دارد         .1
در حدود احكام قانون بدون مداخله و محـدوديت از طـرف            اطالعات و نظريات    

اين حق در بر گيرنده فعاليت آزاد وسايل        .  شامل اين حق است    ،مسوولين دولتي 
  . توزيع و در يافت معلومات نيز ميباشد،پخش

  . تقويه و تضمين مي نمايد،دولت آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت .2
 ادارات دولتــي نمــي توانــد فعاليــت هــيچ شــخص حقيقــي يــا حكمــي بــشمول دولــت و

 سانـسور يـا محـدود نمـوده ويـا      ، تحـريم ،آزاد رسـانه هـاي خبـري يـا معلومـاتي را منـع      
 مگــر ،طــور ديگــري در امــور نــشرات رســانه هــاي همگــاني و معلومــاتي مداخلــه نمايــد

  .مطابق احكام اين قانون
  

  مطالبه معلومات
  :ماده پنجم

 ،دولت بنابر تقاضاي اتبـاع كـشور      .  در يافت نمايد    معلومات را طلب و    ،هر شخص حق دارد   
 مگر اينكه معلومات مطالبه شده راز محرم        ، فراهم مينمايد  ،معلوماتي را كه مطالبه مي شود     

 منافع ملي و تماميت ارضي كشور را به خطر مواجه سـازد و يـا بـه          ، افشاي آن امنيت   ،بوده
  .حقوق ديگران صدمه وارد مينمايد

  

  حمايت قانوني 
  :اده ششمم

ژورناليستان در اجراي فعاليت هاي مسلكي مربوط به شمول نشر گزارش هـا و               .1
  .نظريات انتقادي مورد حمايت قانوني قرار مي گيرند

 مگـر   ، خـود داري نماينـد     ،ژورناليستان حق دارند از افشاي منابع معلوماتي شان        .2
  .اينكه محكمه ذيصالح در مورد افشاي آن حكم نموده باشد
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  ي تشكيل صنف
  :ماده هفتم

ژورناليستان و ساير اعضاي رسانه هاي همگاني مي توانند به منظور دفاع از منـابع صـنفي                 
 انجمن ها و كانون هاي مـستقل صـنفي را ايجـاد           ، اتحاديه ها  ،مربوط مطابق احكام قانون   

  .نمايند
  

  خارجي  فعاليت رسانه هاي مؤسسات
  :ماده هشتم

گاني مندرج ماده سوم را مطابق احكام اين اتباع كشور مي توانند رسانه هاي هم      .1
  .قانون تأسيس نمايند

نماينده گي هاي سياسي خارجي در افغانستان با رعايت مـوازين دپلـوم ماتيـك      .2
  .ميتوانند به طبع و نشر بلوتن خبري بپردازند

نماينده گي هاي مؤسسات بين المللي و بين الحكومتي ميتوانند در ساحات كـار       .3
 فرهنـگ و تـوريزم بـه نـشر و پخـش          ،ت وزارت اطالعـات   شان با كسب موافق   

  .نشرات موقوت و غير موقوت بپردازند
كه مطابق احكـام قـانون تأسـيس    )  S.O.G.N( موسسات غير دولتي خارجي     .4

شده باشند ميتوانند در ساحه كـار تخصـصي شـان بعـد از كـسب اجـازه وزارت           
 به نشر نشرات    ،نستان فرهنگ و توريزم به مديريت مسؤولي اتباع افغا        ،اطالعات

  .موقوت و غير موقوت بپردازند
  

  داشتن اساسنامه 
  :ماده نهم

ــاني  ــاي همگ ــانه ه ــابع،رس ــشراتي، مط ــاليزم ، مؤســسات ن ــاي آموزشــي ژورن ــاد ه  ، نه
 فعاليـت هـاي خـويش را در         ، شـركتهاي تبليغـات و اعالنـات مكلـف انـد           ،دارالترجمه هـا  

 تمويـل و    ، تـشكيل  ، صـالحيت هـا    ،ايف و ظـ   ،اساسنامه مربوط كه در بـر گيرنـده اهـداف         
  . تنظيم نمايند،منبع مالي باشد
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  امور مالي رسانه ها 
  :مادة دهم

 ،وزارت اطالعـات  .  علنـي وشـفاف مـي باشـد        ،منابع تمويل و مصارف رسانه هاي همگاني      
 طرز العمل جداگانـه  ،فرهنگ و توريزم به منظور ثبت عوايد ومصارف وساير امور مربوط آن   

  .نمايدرا وضع مي 
  

  :فراهم نمودن تسهيالت
  :ماده يازدهم

 فرهنگ و توريزم به منظور تحقـق فعاليـت آزاد ورسـانه هـاي همگـاني                 ،وزارت اطالعات 
  .داخلي و خارجي تسهيالت ممكنه را فراهم مينمايد

  
  فصل سوم 

  رسانه هاي چاپي و برقي 
  تأسيس رسانه هاي چاپي 

  :ماده دوازدهم
 مؤسسات غير دولتي داخلي و      ،سازمانهاي اجتماعي  ، احزاب سياسي  ،اتباع كشور  .1

 ميتوانند مطابق احكام اين قـانون رسـانه هـاي           ،پناه گزينان كشور هاي خارجي    
  .چاپي را تأسيس نمايند

رسانه هاي چاپي مندرج جز دوم ماده سوم اين قانون بدون ثبت قبلي تأسيس و          .2
 صـاحب   ،رديده باشـد   نشر گ  ،در صورتيكه نشريه قبل از ثبت     . نشر شده ميتوانند  

امتياز مكلف است در مدت دو هفته نشريه خود را طبق احكام اين قـانون ثبـت                 
  .نمايد

  

  صاحب امتياز و مدير مسؤول 
  ماده سيزدهم 

  . داراي صاحب امتياز و مدير مسؤول ميباشد،هر رسانه چاپي مطابق احكام اين قانون
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  داشتن آدرس 
  :ماده چهاردهم

 نام صـاحب امتيـاز و    ، نام و محل چاپخانه    ، آدرس مشخص  ،نشريه حاوي اسم    ،رسانه چاپي 
  .مدير مسؤول و تاريخ نشر آن ميباشد

  

  درج شهرت در اثر
  :ماده پانزدهم

  .درج شهرت صاحب اثر و امضاي وي در اصل نسخه حتمي ميباشد
  

  تأسيس دستگاه ها و رسانه هاي برقي 
  :ماده شانزدهم

 تشبثات خـصوصي و     ، مؤسسات شخصي  ،ي اجتماعي  سازمانها ، احزاب سياسي  ،اتباع كشور 
 دستگاه ها و رسـانه هـاي برقـي را تأسـيس             ،ادارات دولتي ميتوانند طبق احكام اين قانون      

  .نمايند
  

  فصل چهارم 
  مطابع 

  تأسيس مطبعه 
  :ماده هفدهم
 شــركت هــا و مؤســسات غيــر ، ســازمان هــاي اجتمــاعي، احــزاب سياســي،اتبــاع كــشور

ــارجي   ــي و خ ــي داخل ــه    دولت ــانون ب ــن ق ــام اي ــابق احك ــد مط ــي ميتوانن و ادارات دولت
 ، مــشروط بــر اينكــه جــواز فعاليــت را از وزارت اطالعــات،تأســيس مطبعــه اقــدام نماينــد
  .فرهنگ و توريزم كسب نمايند

  

  انتقال ملكيت 
  :ماده هجدهم

انتقال ملكيت مطبعه مجاز است ملكيت مطبعه به شخصي انتقال شـده ميتوانـد كـه واجـد           
  .اين قانون باشد ) 25( ط مندرج ماده شراي
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   حتمي بودن مديريت
  :ماده نزدهم

  . بدون داشتن صاحب امتياز و مدير مسؤول جواز ندارد،آغاز فعاليت مطبعه و ادامه كار آن
  

  فصل پنجم 
  شرايط و مكلفيت هاي صاحب امتياز

  شرايط صاحب امتياز
  :ماده بيستم

 ، نهاد هاي آموزشي ژورناليزم، موسسات نشراتي،ع مطاب،صاحبان امتياز رسانه هاي همگاني    
  :دارلترجمه ها و شركت هاي تبليغات و اعالنات واجد شرايط ذيل مي باشند

  :اشخاص حقيقي .1
  .داشتن سند تابعيت كشور 
  .اكمال سن هجده سالگي 
  .محروم نبودن از حقوق مدني وسياسي به اساس حكم محكمه با صالحيت 

  . حكمياشخاص .2
  .ستر در ادارات ذيربط دولتي و راجهويتثبت  
 هـاي اشخاص منـدرج فقـره      . توسط ادارات ذيربط مسؤول    تثبيت هويت افغاني   
  .ماده هشتم اين قانون از اين امر مستثني اند ) 2،3(
  .محروم نبودن از حقوق مدني و سياسي به اساس حكم محكمه با صالحيت 

  

  ثبت رسانه ها 
  :ماده بيست ويكم

 ، نهادهــاي آموزشــي ژورنــاليزم، آژانــس هــا، چــاپي،ي برقــيصــاحبان امتيــاز رســانه هــا
 دارالترجمــه هــا و شــركت هــاي تبليغــات و اعالنــات واجــد ، مطــابع،موســسات نــشراتي

 رســانه هــا و نهــاد هــاي خــود ،ايــن قــانون مكلــف انــد ) 28 ،23(شــرايط منــدرج مــواد 
ــا       ــانون در وزارت اطالع ــن ق ــدرج اي ــام من ــابق احك ــاپي را مط ــي و چ ــم از برق  ،تاع

  .فرهنگ و توريزم ثبت نمايند
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  :ارائه معلومات غرض ثبت رسانه ها
  :ماده بيست و دوم

 ، نهاد هاي آموزشي ژورناليزم، موسسات نشراتي  ، مطابع ، رسانه ها  امتيازصاحبان   .1
دارالترجمه ها و شركت هـاي تبليغـات و اعالنـات مكلـف انـد بياننامـه حـاوي          

 فرهنـگ و تـوريزم تقـديم        ،طالعات به وزارت ا   ،معلومات ذيل را به خاصر ثبت     
  :نمايند
  .شهرت مكمل 
  .نوع فعاليت 
  .اسم و محل فعاليت 
  .هدف و مرام فعاليت 
  .منبع تمويل واندازه سرمايه 

 ، نهـاد هـاي آموزشـي ژورنـاليزم        ، آژانـس هـا    ، مطـابع  ،براي رسانه هاي برقـي     .2
تثبيـت كميـت و كيفيـت        موسسات نشراتي و شركت هاي تبليغـات واعالنـات        

 نـوع محتـواي     ، زبـان  ، تيراژ ،آالت و تجهيزات و براي رسانه هاي چاپي       ماشين  
  . حتمي ميباشد، موعد چاپ قطع و صحافت قبل از ثبت،نشراتي

  

  :حق مراجعه به محكمه
  :ماده بيست وسوم

 فرهنگ و توريزم را مبني برعـدم ثبـت يـا            ، تصميم وزارت اطالعات   ،هر گاه صاحب امتياز   
 ميتواند به كميسيون بررسـي شـكايات و تخلفـات از            ،ون بداند  مغاير احكام قان   ،صدور جواز 

 حـق دارد بـه      ، در صـورت عـدم قناعـت       ،مندرج قانون رسانه هاي همگاني مراجعه نمايـد       
  .پيشگاه محكمه اقامه دعوي كند

  

  :انتقال ملكيت و امتياز
  :ماده بيست و چهارم

 ،سات نـشراتي  موسـ ، مطـابع ،انتقال ملكيت و امتياز فعاليت رسانه هاي همگاني    .1
 دارالترجمه ها و شركت هـاي تبليغـات واعالنـات           ،نهاد هاي آموزشي ژورناليزم   
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ملكيت يا حق به شخصي انتقال يافتـه ميتوانـد كـه واجـد شـرايط                . مجاز است 
  .مندرج اين قانون باشد

 در مـورد ملكيـت      ،در صورت وفات يا از دست دادن اهليت حقوق صاحب امتياز           .2
  .م قانون مدني واين قانون اجراآت مي گرددمادي ومعنوي مطابق احكا

 ملكيت معنوي او ،در صورت وفات يا از دست دادن اهليت حقوقي صاحب امتياز       .3
 و  23( به شخصيكه ورثه به وي توافق داشته وواجد شرايط مندرج احكام مـواد              

  . انتقال مي نمايد،اين قانون باشد ) 28
  

  فصل ششم 
  شرايط و مكلفيت هاي مدير مسؤول 

  شرايط مدير مسؤول 
  :ماده بيست وپنجم

  :شخصي بحيث مدير مسؤول تعين شده ميتواند كه واجد شرايط ذيل باشد
  .داشتن سند تابعيت كشور .1
  .اكمال سن هجده سالگي .2
  .داشتن سند تحصيالت مسلكي يا تجربه مسلكي سه ساله .3
  .محروم نبودن از حقوق مدني به حكم محكمه با صالحيت .4
  . مگر اينكه نشريه مربوط دولت باشد،نداشتن ماموريت رسمي دولتي .5

  

  :مسؤوليت از نشر مضامين
  ماده بيست و ششم 

مدير مسؤول با در نظرداشت احكام اين قانون از نشر مضامين و محتويـات رسـانه مربـوط                  
  .مسؤول ميباشد

  

  :رعايت حقوق انتقاد كننده و انتقاد شونده
  :ماده بيست وهفتم

سؤول مكلف است تساوي حقوق انتقاد كننده و انتقـاد شـونده را در رسـانه مربـوط                  مدير م 
  .رعايت نمايد
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  فصل هفتم 
  ايجاد كميسيون ها 

  :شوراي عالي رسانه ها
  :ماده بيست و هشتم

 شوراي عالي رسـانه هـا بـه تركيـب          ،به منظور طرح و تدوين پاليسي رسانه اي        .1
 نفر نماينده ازكميسيون هاي مربـوط      نماينده ستره محكمه و دو       ،وزير مخابرات 

 فرهنگ و توريزم براي مدت پنج سال ايجـاد          ،پارلمان به رياست وزير اطالعات    
  .ميگردد

  :شوراي عالي رسانه ها داراي وظايف صالحيت هاي ذيل مي باشد .2
  .طرح و تصويب پاليسي دراز مدت رسانه اي 
 راديـو   ، وشخـصي  ،تعين اعضاي كميسيون هاي رسـانه هـاي خـصوصي          

تلويزيون ملي افغانستان و آژانس اطالعاتي باختر از ميان شخصيت هـاي            
  . مستقل و داراي شهرت نيك،مسلكي

  .طرز كار وفعاليت شوراي عالي رسانه ها توسط طرزالعمل تنظيم ميگردد .3
  

  :كميسيون رسانه هاي خصوصي وشخصي
  :ماده بيست و نهم

 كميسيون رسـانه  ،يبه منظور تنظيم بهتر فعاليت رسانه هاي شخصي و خصوص  .1
از ميـان شخـصيت هـاي        نفر عضو  ) 7(  و شخصي به تركيب      ،هاي خصوصي 

مسلكي بي طرف بانظر داشت تركيب قومي و جنسيتي براي مدت چهـار سـال               
  :ايجاد گرديده وو ظايف ذيل را انجام ميدهند

بررسي در خواست متقاضيات رسانه هاي برقي و ارسال دوسيه هاي            
 فرهنگ و توريزم  ،ي جواز به وزارت اطالعات    آنها غرض ثبت و اعطا    

  .بعد از تعين فريكونسي به موافقه وزارت مخابرات
  .نظارات از اجراآت رسانه ها 
  .رسيدگي به شكايات رسانه ها 
  .احاله تخلفات به كميسيون بررسي شكايات 
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ارائه مشوره هاي تخنيكي به گرداننده گـان رسـانه هـاي همگـاني               
  .خصوصي و شخصي

يسيون رسانه هاي خصوصي و شخصي مستحق مبلغ حق الحـضور           اعضاي كم  .2
 فرهنـگ و تـوريزم پرداختـه        ،مناسب مي باشند كه از بودجـه وزارت اطالعـات         

  .ميشود
طرز كار و فعاليت كميسيون رسانه هاي خصوصي و شخصي توسط طرز العمل              .3

  . تنظيم ميگردد
  

  :كميسيون راديو تلويزيون ملي افغانستان
  :ماده سي ام

 كميسيون ملي راديو و تلويزيون      ،ظور تنظيم بهتر امور راديو تلويزيون ملي      به من  .1
  .عضو براي مدت چهار سال ايجاد مي گردد  )9( به تركيب 

اين مـاده بـا نظـر داشـت تـوازن قـومي و               ) 1( اعضاي كميسيون مندرج فقره      .2
 يـك تـن انجينيـر       ، يـك تـن حقوقـدان      ،جنسيت متشكل از يك تن عالم دين      

 يك تاجر ملـي و يـك تـن نماينـده            ، و تن هنر مند    ،ن ژور ناليست   دوت ،مسلكي
  .جامعه مدني مي باشد

  .رئيس كميسيون از ميان اعضاي و توسط خود شان انتخاب مي شود .3
اين مـاده داراي وظـايف و صـالحيت هـاي ذيـل              ) 2( كميسيون مندرج فقره     .4

  .ميباشد
 مقـام  پيشنهاد تقرر وعزل رئيس عمومي راديو و تلويزيـون ملـي بـه          

  .رياست جمهوري
تائيد مسؤوالن رياست هاي راديو و تلويزيون ملي به پيشنهاد رئيس            

  .عمومي راديو و تلويزيون ملي
  . بيطرفي و حيثيت مسلكي راديو و تلويزيون ملي،حفظ استقالل 
  .ترتيب و پيشنهاد بودجه راديو و تلويزيون ملي 
  .يون ملي اداري ونشراتي راديو و تلويز،نظارت بر امور مالي 
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رائه گزارش ساالنه از فعاليت هاي راديو و تلويزيون ملي به شوراي             ا 
  .عالي رسانه ها

مذاكره با حكومت و نهاد هاي مـدني و منـابع كمـك كننـده بـراي                  
  .جذب كمك ها و تكميل بودجه ساالنه

نظارت از تطبيق احكام اساسنامه راديـو و تلويزيـون ملـي و قـوانين                
  .مربوط

 پاليسي نشراتي تعيين شده از سوي شـوراي عـالي           نظارت از تطبيق   
 زباني و فرهنگ همه مردم      ،رسانه ها به نحوي كه ممثل تنوع قومي       

  .افغانستان باشد
 كميسيون راديو تلويزيون ملي افغانستان مستحق معـاش مناسـب مـي             اعضاي .5

  . فرهنگ و توريزم پرداخته مي شود،باشند كه از بودجه وزارت اطالعات
  

  :انس باختركميسيون آژ
  :ماده سي ويكم

 كميـسيوني بـه تركيـب سـه         ،به منظور تنظيم بهتر امور آژانس اطالعاتي باختر        .1
عضو براي مدت چهار سال ايجاد مي گردد كه اعضاي آن متشكل از يـك تـن            

   . يك تن انجينير مسلكي و يك تن ژورناليست ميباشد،حقوقدان
  :يت هاي ذيل ميباشداين ماده داراي صالح ) 1( كميسيون مندرج فقره  .2

پيشنهاد تقرر و عزل رئيس عمومي آژانس اطالعاتي باختر بـه مقـام              
  .رياست جمهوري

تائيد مسؤوالن رياست هاي آژانس باختر به پيشنهاد رئيس عمـومي            
  .آژانس

  . بيطرفي و حيثيت مسلكي آژانس باختر،حفظ استقالل 
  . اداري و نشراتي آژانس باختر،نظارت از امور مالي 
  .ب و پيشنهاد بودجهترتي 
  .تصويب اهداف نشراتي 
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رائه گزارش ساالنه از فعاليت هاي آژانس بـاختر بـه شـوراي عـالي               ا 
  .رسانه ها

 بمنظـور   ،مذاكره با حكومت و نهاد هاي مدني و منابع كمك كننـده            
  .جذب كمك ها

نظارت از تطبيق پاليسي نشراتي تعيين شده از سوي شـوراي عـالي              
  .رسانه ها

 كه از بودجـه     ،ون آژانس باختر مستحق معاش مناسب مي باشند       اعضاي كميسي  .3
  . فرهنگ و توريزم پرداخته مي شود،وزارت اطالعات

  

  :كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه اي
  :ماده سي و دوم

ــانه اي    .1 ــات رس ــه تخلف ــيدگي ب ــكايات و رس ــي ش ــور بررس ــسيون ،بمنظ  كمي
ــات ر    ــه تخلف ــيدگي ب ــكايات و رس ــي ش ــر   بررس ــب وزي ــه ترتي ــانه اي ب س

ــات ــيس ،اطالع ــث رئ ــوريزم بحي ــگ و ت ــاليزم ، فرهن ــوهنحي ژورن ــيس پ  ، رئ
 نماينـده كميـسيون     ، نماينـده اكـادمي علـوم افغانـستان        ،نماينده وزارت عدليـه   

 ، نماينــده اتحاديــه حقــوق دانــان افغانــستان،مــستقل حقــوق بــشر افغانــستان
ــستان  ــده صــنفي ژورنالي ــي ،نماين ــه س ــده اتحادي ــستان و  نماين ــران افغان نما گ

  .نماينده تشكل هاي صنفي زنان بحيث اعضاء
اعضاي كميسيون بررسي شكايات ورسيدگي به تخلفات رسانه اي مندرج فقـره             .2

  .اين ماده توسط مراكز و نهاد هاي مربوط معرفي مي شوند  )1( 
هر گاه تخلف ثابت گردد، كميسيون ميتواند حسب        . تخلفات را رسيدگي مينمايد    .3

ل متخلف را به عذر خواهي مكلف نموده يا توصيه كتبي يا اخطاريه رسمي               احوا
 موضـوع   ،در صورتيكه تخلف ايجاب تعقيب عدلي را نمايد       . را به وي سادر نمايد    

  .غرض رسيدگي به مراجع عدلي محول ميشود
اعضا ي كميسيون بررسي شكايات ورسيدگي به تخلفـات رسـانه اي مـستحق               .4

 فرهنـگ و    ، كه از بودجه وزارت اطالعـات      ، باشند مبلغ حق الحضور مناسب مي    
  .توريزم پرداخته مي شود
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  فصل هشتم 
  احكام جزايي 

  نشر مطالب ممنوع 
  :ماده سي وسوم

  :نشر مطالب ذيل در رسانه همگاني جواز ندارد
مطالبيكه مغاير با احكام دين مقدس اسـالم و تـوهين بـه سـاير اديـان و                   

  .مذاهب باشد
  .رمت و افترا به اشخاص گرددمطالبيكه موجب هتك ح 
 جنگ و ساير موارديكه مخالف احكام قانون اساسـي بـوده            ،تبليغ خشونت  

  .يا قانون جزا آن را جرم دانسته باشد
 به نحوي كه به حيثيت      ،افشاي هويت و تصاوير قربانيان خشونت و تجاوز        

  .اجتماعي آنان صدمه وارد نمايد
  

  :مسؤوليت صاحب امتياز
  :ماده سي و چهارم

  . صاحب امتياز در صورتي مسؤول شناخته ميشود كه مخالف احكام اين قانون عمل نمايد
  

  :جريمه ها
  :ماده سي و پنجم

اشخاص حقيقي يا حكمي كـه بـدون رعايـت احكـام ايـن قـانون بـه تاسـيس           .1
ــاني   ــاي همگ ــانه ه ــدوير رس ــابع،و ت ــشراتي ، مط ــسات ن ــاي  ، مؤس ــاد ه  نه

ــاليزم  ــي ژورن ــا و  ،آموزش ــه ه ــات در    دارالترجم ــات و اعالن ــركتهاي تبليغ ش
 طـور ذيـل جريمـه نقـدي را پرداختـه و در خـالل                ،قلمرو افغانـستان بپردازنـد    

  .دو هفته مكلف به ثبت آنها ميباشد
  :گرددمي  به ترتيب ذيل جريمه،هرگاه موسس و تدوير كننده شخص حقيقي باشد) 1

  .افغاني ) 50000(  مبلغ پنجاه هزار ، تلويزيون-
  .افغاني ) 30000( لغ سي هزار  مب، راديو-
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  .افغاني ) 30000(  مبلغ سي هزار ، آژانس-
  .افغاني ) 100000(  مبلغ يكصد هزار ، شبكه كيبلي-
  .افغاني ) 10000(  مبلغ ده هزار ، نشرات چاپي-
  .افغاني ) 50000(  مبلغ پنجاه هزار ، مطبعه-
  .افغاني ) 50000(  مبلغ پنجاه هزار ، مؤسسه نشراتي-
  .افغاني ) 20000(  مبلغ بيست هزار ، دارالترجمه-
  . افغاني ) 100000(  مبلغ يكصد هزار ، شركتهاي تبليغات و اعالنات-
  .افغاني ) 50000(  نهاد آموزشي ژورناليزم مبلغ پنجاه هزار -
  .افغاني ) 10000(  كتاب و رساله مبلغ ده هزار -

  : به ترتيب ذيل جريمه ميگردد،هر گاه مؤسس و تدوير كننده شخص حكمي باشد) 2
  .افغاني ) 60000(  مبلغ شصت هزار ، تلويزيون-
  .افغاني ) 40000(  مبلغ چهل هزار ، راديو-
  .افغاني ) 40000(  مبلغ چهل هزار ، آژانس-
  .افغاني ) 120000(  مبلغ يكصدو بيست هزار ، شبكه كيبلي-
  .افغاني ) 12000(  مبلغ دوازده هزار ، نشرات چاپي-
  .افغاني ) 60000(  مبلغ شصت هزار ، مطبعه-
  .افغاني ) 60000(  مبلغ شصت هزار ، مؤسسه نشراتي-
  .افغاني ) 30000(  مبلغ سي هزار ، دار الترجمه-
  .افغاني ) 120000(  مبلغ يكصد و بيست هزار ، شركتهاي تبليغات و اعالنات-
  .افغاني ) 60000(  مبلغ شصت هزار ، نهاد آموزشي ژورناليزم-
  .افغاني ) 12000(  مبلغ دوازده هزار ، كتاب و رساله-

ايــن مــاده بعــد از  ) 1( هــر گــاه اشــخاص حقيقــي يــا حكمــي منــدرج فقــره  .2
 ، رسـانه هـاي همگـاني      ،سپري شـدن مـدت دوهفتـه بـه ثبـت اقـدام ننمايـد              

 دارالترجمــه هــا و ، نهادهــاي آموزشــي ژورنــاليزم، مؤســسات نــشراتي،مطــابع
  .ات و اعالنات مربوط مسدود مي گردندشركت هاي تبليغ
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  سلب امتياز 
  :ماده سي و ششم

 فرهنـگ و    ،اشخاص حقيقي يـا حكمـي كـه رسـانه اي را در وزارت اطالعـات                .1
مـاه فعاليـت     ) 9(  در صورتيكه از تاريخ ثبت الي مـدت          ،مي نمايند  توريزم ثبت 

  . امتياز آنها سلب مي گردد،نشراتي را آغاز ننمايد
 فعاليـت نـشراتي خـود را توقـف دهـد            ،امتياز بعد از آغاز نشرات    هر گاه صاحب     .2

.  مجدداً به فعاليت نشراتي آغاز ننمايد، امتياز وي سلب ميگـردد           ،ماه) 9( ومدت  
 ) 28 ،23(  مكلف به طي مراحل مـوارد منـدرج مـواد            ،در صورت فعاليت مجدد   

  .اين قانون مي باشد
 دارالترجمـه هـا و      ،نـاليزم  نهـاد هـاي آموزشـي ژور       ، مؤسـسات نـشراتي    ،مطابع .3

  . اين ماده ميباشد ) 2( شركتهاي تبليغات و اعالنات نيز تابع حكم مندرج فقره 
  

  فصل نهم 
  احكام متفرقه 

  حق تهيه فلم به اتباع خارجي 
  :ماده سي وهفتم

مـشروط بـر اينكـه      ،اتباع خارجي ميتوانند فلم هاي سينما تو گرافي را در كشور تهيه نمايند            
  . فرهنگ و توريزم را حاصل نموده باشند،ي وزارت اطالعاتاجازه قبل

  

  اطالع از تغييرات در اساسنامه 
  :ماده سي وهشتم

 ، نهاد هاي آموزشي ژورنـاليزم     ، مؤسسات نشراتي  ،مسوولين رسانه هاي همگاني    .1
 هـر نـوع     ، مطابع و شركت هاي تبليغات و اعالنـات مكلـف انـد            ،دارالترجمه ها 

 آدرس و ساير مشخصات منـدرج در ايـن قـانون و             ،ليتتغييراتي كه در نوع فعا    
 فرهنـگ و تـوريزم را در جريـان          ، وزارت اطالعات  ،اساسنامه مربوط وارد نمايند   

  .قرار دهند
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 نهـاد هـاي آموزشـي       ، مؤسسات نشراتي  ، مطابع ،مسؤولين رسانه هاي همگاني    .2
طر  دارالترجمه ها و شركت هاي تبليغات و اعالنـات مكلـف انـد بخـا               ،ژورناليزم

 وزارت  ، در آغاز هر سال از ادامه يا عدم ادامه فعاليت خـود            ،معلومات احصائيوي 
  . فرهنگ و توريزم را در جريان قرار دهند،اطالعات

  

  :مكلفيت نمايند گي آژانس ها و رسانه هاي خارجي
  :ماده سي ونهم

نمايندگي هاي آژانس ها و رسانه هاي همگاني خـارجي كـه قـصد فعاليـت در                  .1
 مكلف اند با كسب اجازه فعاليت از وزارت امور خارجـه            ،نستان را دارند  داخل افغا 

 فرهنگ و توريزم را كتباً از كشور     ، وزارت اطالعات  ،جمهوري اسالمي افغانستان  
 .  مدت فعاليت و محل فعاليت شان مطلع سازند، نوع فعاليت،مربوط

 حكـم مـاده     اين ماده مكلف به رعايت     ) 1( آژانس ها ورسانه هاي مندرج فقره        .2
  .اين قانون ميباشند ) 31(

  

  : رساله و ناشر،ثبت كتاب
  :ماده چهلم

 فرهنگ و توريزم ثبت گرديـده و        ،كتاب و رساله بعد از نشر توسط ناشر در وزارت اطالعات          
 دو نـسخه بـه وزارت   ، رسـاله و نـشريه خـود دو    ،صاحب امتياز آن مكلف است از هر كتاب       

  . خانه عامه بفرستند فرهنگ و توريزم و كتاب،اطالعات
  

  :پرداخت ماليه
  :ماده چهل ويكم

  .از عوايد رسانه هاي همگاني طبق احكام قانون ماليه اخذ مي گردد
  

  تاريخ انفاذ 
  :ماده چهل و دوم

 قانون رسانه هاي همگاني     ،اين قانون از تاريخ نشر در جريده رسمي نافذ بوده و با انفاذ آن             
 هجري شمسي ملغـي     1383حمل سال    ) 15( مؤرخ  )  824( منتشره جريده رسمي شماره     

 .شمرده ميشود



  :پرنيان منتشر نموده است        
 

  هاي بستة تقويم، واصف باختريدروازه □
  در غياب تاريخ، واصف باختري □
  هاي اسفنديار گمشده، واصف باختريمويه □
  هاي شرقي، واصف باختريدر وزشگاه ثانيه □
  نردبان آسمان، واصف باختري □
  ماهيگير و ماهي طاليي، واصف باختري □
  ف باخترينامة وارثان زمين، واصبيان □
  آبهاي شعر جهان آلوده نيستند، واصف باختري □
  يادنامة غبار، مجموعة مقاالت □
  جشن جنازه، شفيق پيام □
  جهان دل انگيز خبر، منيژه باختري □
  آب را بايد شست، وحيد وارسته □
  ها به بهشت ميروند، برنا كريميشگوفه □
 يادنامة قهار عاصي، مجموعة مقاالت □

 و حقوق در ژورناليزم، منيژه باخترياخالق  □

  پري، منيژه باختريسه  □
 يي چند بر پيشخوان بلورين فردا، واصف باختريسفالينه □

  انگبين نيشخند و شرنگ نوشخند، منيژه باختري □
 ...و □

 
 
 


	1 - 8.pdf
	9 - 20.pdf
	21-22.pdf
	23 - 40.pdf
	41-42.pdf
	43 - 66.pdf
	67-68.pdf
	69 - 114.pdf
	115-116.pdf
	117 - 132.pdf
	133-134.pdf
	135 - -144.pdf
	145-146.pdf
	147 - 170.pdf
	171-172.pdf
	173 - 182.pdf
	183-184.pdf
	185 - 188.pdf
	189-190.pdf
	191 - 194.pdf
	195-196.pdf
	197 - 218.pdf
	219-220.pdf
	221 - 238.pdf
	239 - 240.pdf



