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مقدمه

، تنظيم مقررات و اقتضاي اين امر. دن فعاليت هاستجهان امروز جهان توسعه نهاد هاي اجتماعي تقسيم كار و تخصصي ش

. براي سامان دادن به روابط اجتماعي و انساني ، بهتر نمودن نتايج و باالبردن كار آيي استآيين نامه هاي  جزيي و تفصيلي 

نقوانين اساسي و مدني، دستگاه هاي كارشناسي و تشكل هاي حرفه اي و صنفي بايد آيياز  جدا   ايبنابراين در هر جامعه

اين آيين نامه ها و مقررات مناسبات هر سازمان و نهاد  را .را براي هر يك از بخش هاي مربوطه تنظيم كنندنامه ها ومقرراتي 

 براي حل اختالفات يهاي از اين مجموعه مقررات،  ساز و كاردرون هر يك. با سازمان هاي ديگر و شهر وندان تنظيم مي كند

.  در نظر گرفته مي شود– كه به طور طبيعي پيش مي آيد –

، ابعاد ا ميان انواع نهاد ها و شهروندان واسطه قرار دادن آنهمول نكات فوق مي شوند؛ نهاد ها مشرسانه ها نيز همانند ديگر

اين مقررات . داردين و مقررات براي رسانه ها وجود  قوانكشورهااز اين نظر در همه .  و تعدد مي بخشدحقوقي آنها را تنوع

تماعي كه ممكن است رسانه ها به آن دامن زنند شكايات مردم و نهاد ها از رسانه ها را جهت مي دهد و از تنش هاي اج

در هر جامعه كه رسانه ها رشد كيفي و كمي بيشتري داشته باشند، قوانين و مقررات تنظيم شده نيز تفصيل . جلوگيري مي كنند

يد تنظيم و طبيعي است كه اگر در جامعه اي رسانه هاي خصوصي ايجا د شده باشد مقررات مربوط به آنها نيز با. بيشتري دارد

دين ب. همچنين اگر در جامعه اي شبكه هاي كيبلي گسترش يافته باشد مقررات مربوط به آن نيز بايد شكل گيرد.  تصويب شود

پيدا نموده اند  كمي رشد چشم گيري  نظرعد از تأسيس دولت جديد در افغانستان هم رسانه ها ازترتيب بايد اذعان كرد كه ب

.  هاي كيبلي شروع به فعاليت نموده اندشبكهان سابقه نداشته و هم انواع رسانه هاي خصوصي و كه در طول تاريخ افغانست

قانون رسانه هاي همگاني بعد .  داردتمام اين تغييرات در عرصه رسانه ها در افغانستان احتياج به وضع قانون و مقررات جديد

 و بار دوم به تاريخ 1384/10/12 به تاريخ  بار اولسيده بود ، به تصويب ر1383 در سالكومت جناب حامد كرزياز استقرار ح

و رسانه ها بيشترصورت گيرد ولي با اين وجود در مورد محتواي رسانه ها بايد قانون گذاري .  تجديد نظر شد9/4/1388

ين مسئولي لفيت هاحقوق و مكرسانه ها  زيرا در قانون . انجام دهندبهتر در جامعه خود را به نحولتردند كه رساموظف گ

ي و ساير موارد مشخص شده ، شرايط تأسيس رسانه ها، كميسيون ها، احكام جزايمسئولرسانه ها مانند صاحب امتياز و مدير 

 به ميان با تفصيل سخن گرفته شود، عهداتي در اين زمينه از رسانه ها در مورد اين كه محتواي رسانه ها چه باشد و تاما. است

يف را كه رسانه ها در جامعه بايد داشته باشند شامل وظيفه راهنمايي و رهبري، وظيفه خبري و آموزشي و وظا. نيامده است

با توجه به اين كه افغانستان يك كشور در حال توسعه است، رسانه ها مي توانند از طريق . وظيفه تفريحي و تبليغي است
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 مؤظف گردد كه دركنار ساير مطالب به بعد مي تواندانه  به طور مثال يك رس.آموزش به توسعه اين كشور كمك نمايند

كه بدهدخود نشراتي  درمورد محتواي  رسانه تعهداتي بايدس يكزمان تأسي بدين ترتيب در.آموزشي نيز توجه داشته باشد 

.  باشدباز هم قانونگذار درقانون پيش بيني نمايد كه چه در انتظار رسانه مذكوراگر نتوانست به آن عمل نمايد، 

 اجتماعي، حفظ حريم هاي فردي و اجتماعي، و توسعه رسانه هاي ارتباطي در دنياي معاصر براي تنظيم روابط انساني 

 در يك دوره از تاريخ بشر نقش قابل توجهي رسانه هاي چاپيهمان گونه كه . دي داردننياز به قانون مرعايت حقوق افراد 

در همه كشورها انجاميد، اكنون تنظيم مقررات رسانه اي مثل آنها ه تنظيم مقررات قوانين اين امر ب) هنوز هم دارد ( داشته و

اين .  و بين المللي در حال تنظيم و تحول استمنطقه ايتلويزيون در سه بعد زميني، كيبلي و ماهواره اي در سطح ملي، 

. ان استمقررات عمدتا متوجه حفظ حقوق توليد كنندگان، ايستگاه هاي پخش و مخاطب

مند شدن از اين آزادي را مشخص مي كند، جرايم را درصورت ه حقوق رسانه ها تعريفي از آزادي بيان مي دهد، شرايط بهر

مقررات حاكم بر تأسيس رسانه ها، مقررات حاكم بر محتواي رسانه ها ، حقوق . سوء استفاده از اين آزادي پيش بيني مي كند

. رسانه ها را هم بررسي مي نمايدرايم رسانه اي و در برخي موارد مسئله رعايت اخالق در روزنامه نگار، حقوق مؤلف، ج

ير حرفه اي ضروري است، زيرا در صورت پي بردن به آن خبرنگاران  ها براي خبر نگاران حرفه اي و غفراگيري حقوق رسانه

متأسفانه در .  هاي برقي براي آنان سهل مي گرددمحدوده فعاليت خود را مي دانند و كار تهيه مطالب براي نشريات و رسانه

در . ف خبرنگاران نشده استيتوجه خاص به حقوق و وظادر آن افغانستان عليرغم اين كه نظام رسانه ها آزادي گرا است، اما 

اري و  اصول اخالقي خبرنگ توجه به عدم.حرفه اي خبرنگاري مورد توجه جدي قرار نمي گيرداين كشور هنوز اصول اخالق 

براي .  آشنايي دست اندركاران رسانه ها با حقوق رسانه بدون شك موجب بروز مشكالتي در اجتماع خواهد شدضعف

جلوگيري از بروز مشكالت در نحوه برخورد رسانه ها با مردم به نظر مي رسد كه براي خبرنگاران الزم است تا در زمينه 

تهيه شده كه تحت عنوان حقوق رسانه ها  اين مطالب  شايد.ته باشندوديت كاري خود آگاهي داشحقوق، آزادي ها و محد

. بتواند شمه اي از اين حقوق را براي خبرنگاران بيان كند و راهنما و راه گشا آنان در زمينه آشنايي با حقوق رسانه ها باشد
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فصل اول

حقوق رسانه ها

ارتباط جمعي   حقوق -1

درمقدمه نيز بيان شد، حقوق رسانه ها يكي از مباحث بسيار مهم و ضروري در باب رسانه ها است و    همانگونه كه 

الزم است اول بدانيم كه ارتباط جمعي چيست؟در اين جا . ناليستان ضروري مي باشدرن رشته براي تمامي ژوفراگيري اي

ارف و غيره ، معانتشار وقايع، اخبار، نظريه ها، عقايدبه تمام فعاليت هاي كه توسط نوشته، بيان و تصوير يا هر نشانه ديگري 

 در اين بايد تأكيد كرد بر اهميت كلمه انتشار، زيرا با انتشار دادن است كه مي توان .ميپردازند، ارتباط جمعي ناميده مي شود

رد.  عمومي پيدا مي كندارتباط صورت جمعي يااخبارو وقايع ر ا به اطالع عموم مردم رساند و با انتشار دادن است كه 

 ولي در ارتباط جمعي خبر در قلمرو ،ط تنها بين دوشخص صورت مي گيردلفون ارتباارتباط فردي به طور مثال به وسيله تي

. يك جمعيت قرار مي گيرد

 به نام حقوق ارتباط جمعي وجود دارد؟  ايرشتهاچر

مانند ديگر فعاليت هاي .  تواند از زير سلطه قانون بگريزدنمي، بنابراين ه هاي همگاني فعاليت اجتماعي است كار رسان

. برقراري نظم دراجتماع مي شودعث  بودن اين قواعد و مقررات با الزامي.اجتماعي بايد رسانه ها قواعد و مقررات داشته باشد

سايل ارتباط جمعي را و. درنتيجه اين مقررات است كه نحوه انجام دادن فعاليت هاي اجتماعي رسانه ها مشخص مي شود

 مي تواند متضمن آزادي  نظام حقوقي مناسب براي رسانه ها يك. و منع آن نيستكردن به طور قطع به معني كنترولمطيع نظم 

.  مي تواند آزادي رسانه ها را تأمين كند و رسانه ها را از زيرفشار هاي قدرت ها مصئون نگهداردحقوق ارتباط جمعي . باشد

در آن . ط جمعي آنطور كه ما امروزبا آن آشنايي داريم درست قبل از جنگ جهاني دوم پايه گذاري شده است  حقوق ارتبا

 رسانه هاي .در امريكا و اروپا وجود داشت) ن  ، سينما ، راديو و تلويزيورسانه هاي چاپي(وسيله مهم ارتباطي زمان چهار

و تلويزيون در  ) 1920 (20راديو در اوايل قرن  ) 1895 ( 19قرن   و سينما در آخرين سال هاي 19 از نيمه دوم قرن چاپي

هر كدام مجبور به تابيعت از مقرراتي ز همان ابتدا كه اين رسانه ها شروع به كار نمودند، ا.  رونق پيدا كردند1935سال هاي 

 زمينه حقوق رسانه  شود، زيرا وي درنظريه پردازي به اسم فريد ريك نيرو در جهان به اسم پدر حقوق رسانه ها ياد مي. شدند
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اين رشته در اغلب دانشگاه هاي دنيا ولي با اين حال . وان استرشته حقوق رسانه ها هنوز بسيار ج.  نموده استها زياد مطالعه

.جزء دروسي است كه بايد خبرنگاران آن را مطالعه نمايند

و نشر رسانه ها  نظام هاي حقوقي تأسيس - 2

اين مقررات بستگي .  به داليل مختلف مؤظف اند تا از مقرراتي خاص پيروي نمايند ها قبلي گفتيم كه رسانهدربخش هاي

كشورهادر مورد نظام رسانه اي در مختلفي را در مجموع دسته بندي هاي . به خصوصيات نظام حاكم بر آن جوامع دارد

:داز جمله مي توان اين تقسيم بندي را نام برانجام داده اند 

 اگر نظام حاكم بر . نظام است كه در آن حق فعاليت آزادانه به رسانه ها داده نمي شود:رسانه هانظام استبدادي ) الف 

ي اقتدار گرا اين نظام ازرسانه ها كشورهادر .  باشند داشتهنيز نمي توانند آزاديها كشور استبدادي باشد به طور قطع رسانه 

.به چشم مي خورد

ديموكراسيآن  كه درهاي استليت رسانه آزاد است ومخصوص كشوردر اين نظام فعا:م ليبرال يا آزادي گرا نظا)  ب 

عودر اين نظام رسانه ها ملزم به دريافت مجوز قبل از انتشار نيستند، توقيف و تعطيل خود سرانه رسانه ها ممن. وجود دارد

.ستا

ي است كه نظام حاكم برآن جوامع كشورهااز نام آن پيداست مخصوص گونه كه  همان:نظام كمونستي رسانه ها) پ 

ي كشورهاقبل از فروپاشي بلوك شرق نمونه هاي فراوان آن وجود داشت، ولي در حال حاضر فقط در . نظام كمونستي است

. چين و كيوبا وجود دارد

در . انه ها مورد توجه ويژه قرار گرفته است در اين نظام نقش و كاركرد اجتماعي رس:يت اجتماعي رسانهمسئولنظام  ) ت

.عهده دارندمسؤليت اجتماعي مهم نيز به حقيقت بر اساس اين نظام، رسانه ها در كنار برخورداري از آزادي 

 افغانستان كشوري است كه در طول سالهاي طوالني كه از تأسيس افغانستان بايد گفت كهنظام هاي رسانه اي در در مورد 

اي را پشت سر گذاشته وتجربه هاي ارزنده در زمينه نظام هاي مي گذرد، نظام هاي متعدد رسانه » شمس النهار«ريه اولين نش
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ي مانند افغانستان باشد كه تمام شايد كمتركشور.  مقاومت به دست آورده استنشرياتاستبدادي، آزادي گرا، كمونستي و 

.ضر نظام رسانه هاي افغانستان آزادي گرا استو در حال حا. اين نظام ها را پشت سر گذاشته باشد

در خصوص تأسيس رسانه ها هم  بايد ياد آور شويم كه برعالوه تقسيم بندي كه در مورد نظام هاي رسانه اي انجام شده، 

:  نام بردنظام هاي حقوقي خاص در نظر گرفته شده است كه از جمله اين تقسيم بندي را مي توان

ري  نظام پيشگي-الف

در كشورهاي داراي نظام قدرت گرا، مانند كشورهاي استبدادي قديم، كه هيأت هاي حاكمه آنها از آزاديهاي سياسي « 

به اين معنا كه در اين كشورها، براي مقابله با . است» نظام تأميني، احتياطي يا پيشگيري «  ها تابع رسانهبيمناك بودند، تأسيس 

 به كسب اجازه رسانهيروهاي سياسي مخالف و پيشگيري از انتقادها وافشاگري هاي آنها، ايجاد  افراد و نرسانه ايفعاليت 

 نيز از جمله رسانهدريافت وديعه مالي از مؤسسان . حكومت قرار مي گيرند» مورد اعتماد « قبلي ودريافت امتياز موكول 

)1(» .  به شمار مي رودبخش رسانه ها شرايط تكميلي اجازة قبلي 

دادن آزادي به رسانه ها مي ترسد، شرايط بسيار سخت دولت از استبدادي است ونظام ي كه كشورهادر به عبارت ساده تر 

دراين نظام حتمي بايد نشريات قبل از انتشار مجوز . وجود داردن و نظام پيشگيري در آرا براي تأسيس نشريات مي گذارد

.مدت زيادي را در برگيردز اوقات ممكن است دريافت نمايند و گرفتن اين مجوز در برخي ا

 نظام تنبيهي -ب

به عبارت . استفاده مي شود»نظام تعقيبي وتنبيهي«، از رسانه هاگرا، براي تأسيس وانتشارنظام آزادي  دركشورهاي داراي

رسانه ها راي تأسيس وادارةب) بيني شده درقوانينموارد استثنايي پيشدرجز(ين كشورها، هيچ گونه محدوديتي ديگر، درا

مورد سانه ليم اعالم نامه يا تقاضاي ثبت، ربا آزادي كامل ويا تنها با تستوانندها ميوجود ندارد وافراد وشركتها وجمعيت

.كنندتأسيس را نظر خود

مردم، محدوديت هاي درنظر گرفتن مصالح ومنافع واقعي  بارسانه ها اين كشورها، درعين آزاد گذاشتن رسانه هاي  قوانين 

 به ويژه درزمينه هايي كه به استقالل ونظم وامنيت ملي، آسايش وسالمت جامعه،اخالق – برخي ازاخبار نشر را دررسانه ها

رسانه ها را،پس از انتشار پيش بيني مي كنند و–حسنه وعفت عمومي وحيثيت وزندگي خصوصي افراد، لطمه وارد شود 



١١

محاكم  وقوع يابد، ازطريق رسانه اي انون درآنها وجود داشته باشد وبه عبارت ديگر، هرگاه جرم اير قغدرصورتي كه مطلبي م

.شوند ومتخلفان تنبيه ومجازات ميدهدلب به حضور هيأت منصفه، مورد تعقيب ورسيدگي قرار مي غعادي وا

، عدم توقيف وتعطيل رسانه ها سانسور نكردن  بدون ضرورت كسب اجازه يا امتياز،  به اين ترتيب، انتشار آزادانه رسانه ها 

بسياري از كشورها كه در اند ورسانه هااز اركان اصلي آزادي پيش بيني معيار هاي قانوني مسؤليتهاي آنها، وآنهاخودكامه 

هم درقوانين اساسي يا قوانين عادي پيش بيني شده است،، درحضور هيأت منصفهرسانه اي ضرورت رسيدگي به جرايم 

. شناخته مي شود رسانه ها رعايت اين امر نيز از اركان آزادي

 بنابراين، هر قانون و رويه اي كه به تبعيت ازشيوه هاي پيشگيرانه نظامهاي استبدادي قديم يا نظامهاي آمرانه جديد، دريافت 

را معمول دارد هانز انتشار آ سانسور ومميزي وكنترول مندرجات رسانه ها پيش االزامي مي سازد،رسانه ها را امتياز 

 مغايرت دارد رسانه ها اصل آزادي نگاران را اعمال كند، باخبر وتنبيه غير اصولي رسانه هاوتوقيف وتعطيل خودكامه 

، كه شرط اصلي آن آزادي عقيده وبيان درجهت گسترش اگاهيهاي سياسي وايجاد زمينه ديموكراسيهاي وازتحقق آرمان

) 2( » . عمومي درزندگي جمعي وتأمين برابري هاي اقتصادي واجتماعي است، جلو گيري مي كندمساعد براي مشاركت 

زيرا در كشوري كه رسانه ها بدون كسب مجوز قبلي .  در كشورهاستديموكراسي  نظام تنبيهي رسانه ها يكي از نشانه هاي 

 اند ديموكراسي اين اصل كه رسانه ها ركن چهارم  وراي آنها فوق العاده آسان مي شوداز دولت منتشر شوند، شرايط كار ب

 در نظام پيشگيري به هيچ عنوان ).ئيه اندا عبارت از قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضديموكراسياركان ديگر (.تحقق مي يابد

. آزادي رسانه هاي تحقق نمي يابد

بيهي است زيرا در اين نظام رسانه ها بدون اجازه نامه الزم به ياد آوري است كه نظام فعلي رسانه هاي  افغانستان نظام  تن

. گرديده استين خصوصيات تأسيس با اايقبلي از دولت شروع به كار مي كنند و فقط به دولت اعالم مي كنند كه رسانه 

ل حاضر حاافغانستان در  در . مورد مجازات قرار مي گيرند، كه در قانون پيش بيني شده باشدداگر جرمي را مرتكب شدن

.  ثبت مي شونددر تلويزيون ملي افغانستانهم ها  فرهنگ ثبت مي شوند و راديو و تلويزيون والعات طنشريات در وزارت ا

.كشور مطابق قانون رسانه هاي همگاني،  كسب اجازه قبلي الزم نيستداخلي اتباع  براي نشريات همچنين

 براي  . به دولت مي دهند ها يك اعالمنامهبه شكل تنبيهي است، رسانه در كشورهاي كه نظام حقوقي رسانه ها : اعالم نامه

در افغانستان هم كه جز اين دسته از . نداين كه به دولت اعالم نمايند كه رسانه اي را با خصوصيات فوق تأسيس مي نماي

بند ورد رسانه هاي چاپي در م در . ست، دادن اعالمنامه در قانون رسانه هاي همگاني اين كشور پيش بيني شده استكشورها
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مكلف ز دهم قانون رسانه هاي همگاني افغانستان آمده است كه اگر نشريه اي قبل از ثبت منتشر مي شود صاحب امتياماده 6

نتيجه ثبت رسانه شرط اوليه براي نشر آن نيست و آزادي رسانه ها بدين در . است دوهفته بعد از انتشار نشريه را ثبت نمايد

 به دولت  نشرياتاما در اعالم كه.  در ساير كشورهاي هم كه نظام تنبيهي دارند اين كار معمول است.فظ شده استترتيب ح

صاحبان امتياز رسانه هاي :آمده استرسانه هاي همگاني  قانون سي و سوم در ماده ؟شودمي  چه چيز ها ذكر ،دننمي ك

شهرت :  به خاطر ثبت به وزارت اطالعات و فرهنگ تقديم نمايندهمگاني مكلف اند، بيان نامه اي حاوي معلومات ذيل را

...مكمل، نوع فعاليت، اسم رسانه، محل فعاليت آن، هدف و مرام فعاليت، منبع تمويل كننده و اندازه سرمايه

ا عناصر آزادي رسانه ه- 3

:  عناصر عبارتند ازناي. ا تحقق بخشد الزم است تا اين آزادي رند آزاد باشند و عناصرينشرايط خاص مي توا رسانه ها در

تنبيهي و اعالمنامه اي نظام )   الف 

د مهم ترين عنصر هم اين موضوع باشد زيرا يشا.   يكي از عناصر الزم  قبل از تأسيس رسانه ها وجود نظام تنبيهي است

مانعي كه در مورد تأسيس رسانه ها در .زماني كه مانع قبل از تأسيس وجود نداشته باشد آزادي رسانه مي تواند تحقق يابد

.  نظام هاي پيشگيري وجود دارد، در نظام هاي  تنبيهي وجود ندارد و در اين نظام آزادي رسانه ها بهتر مي تواند تحقق يابد

ممنوعيت سانسور ) ب 

بدين معني كه رسانه . استور   يكي از عناصر ديگر كه مي تواند در تأمين آزادي رسانه ها بسيار مفيد باشد، ممنوعيت سانس

.  سانسور گردد نظام هاي استبدادي نبايد مطالب ها در نشر مطالب بايد آزاد باشد و مانند

ممنوعيت توقيف رسانه ها ) پ 

اين موضوع باعث . ع نشرات يك رسانه اقدام مي كنندن در برخي از موارد دولت ها بدون داليل زياد محكم به توقيف و م

مگر در موارد خاص . بدين لحاظ توقيف رسانه ها توسط دولت بايد ممنوع باشد. ود كه آزادي رسانه ها سلب شود شآن مي

. د و رسانه جرمي بسيار حاد وسنگيني را مرتكب شده باشندنو استثنائي كه در قانون مشخص و تعيين شده باش
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 ضرورت تصريح جرايم رسانه ها در قانون )ت 

پس در قانون . د شدندچار سردر گمي خواه،م استها به پخش مطالبي مبادرت ورزند كه معلوم نباشد جر   اگر رسانه 

مي برند كه آيا با نشر اين رناامني به سر درغير آن رسانه ها هميشه د. رت روشن تعريف شود بايد به صو رسانه ايايمجر

رسانه اي در اختيار رسانه ها قرار دارد كه مطابق با آنايم درهر كشور يك ليستي از جر؟مطالب متهم خواهند شد يا نه

 چند مورد از نشر مطالب ممنوع آمده وبقيه موارد را به 45در قانون رسانه هاي همگاني درماده . مطالب خود را تهيه نمايند

. قانون اساس و قانون جزا رجعت داده است

حضور هيأت منصفه براي محاكم ) ث 

مدافع حقوق رسانه ها  تا ،ورناليستان حضور داشتهژيم رسانه ها بررسي مي شود، بايد هيأت منصفه از  در محاكم كه جرا

د و محكمه مي تواند با نافراد مسلكي اين رشته بهتر درك مي كن به دليل اين كه مشكالت و انگيزه هاي ژورناليستان را .باشند

.  نمايداين افراد مسلكي رأي نهايي خود را صادرتوجه به نظر 

م كه حقوق رسانه ها بحث مهمي در عرصه فعاليت هاي اجتماعي ي در يك نتيجه گيري كلي از مطالب اين فصل بايد بگوي

 براي اعاده حقوق  اي تصويب قوانين براي رسانه نه به عنوان گذاشتن محدوديت براي آنان بلكه وسيله.خبرنگاران است

در . يت اجتماعي مي شودمسئولهان شامل نظام استبدادي، آزادي گرا، كمونستي و  در ج اينظام هاي رسانه. رسانه ها است

تقسيم بندي هاي كه از طرف نظريه پردازان در زمينه نظام هاي حقوقي رسانه ها صورت گرفته دو تقسيم بندي شايع مشاهده 

.ظام پيشگيري و ديگري نظام تنبيهي يكي ن:مي شود

در آن هرنوع فعاليت رسانه اي نياز به كسب مجوز قبلي از دولت دارد و مخصوص  نظام پيشگيري نظامي است كه 

نياز به كسب مجوز نظام تنبيهي نظامي است كه در آن .  اقتدار گرا و استبدادي اند سياسيي است كه داراي نظامكشورها

ت اندر كاران رسانه ها قبلي از دولت نيست ولي اگر تخلف توسط رسانه ها صورت گرفت كه خالف قانون باشد، دس

افغانستان كشوري است كه نظام هاي . ي است كه داراي نظام آزادي گرا اند كشورهااين نظام مخصوص . مجازات مي شوند

راي آزادي رسانه ها چند ب.  مختلف رسانه اي را پشت سر گذاشته و نظام فعلي رسانه ها در اين كشور نظام تنبيهي است

وجود نظام تنبيهي، ممنوعيت سانسور، ممنوعيت توقيف  ضرورت تصريح جرايم رسانه :  عبارتند ازعنصر مهم اند اين عناصر
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ي كه اين اصول و عناصر كشورهادر . اي در قانون و حضور هيأت منصفه از ژورناليستان براي رسيدگي به جرايم رسانه اي 

. وجود داشته باشد به طور قطع آزادي رسانه ها نيز تأمين خواهد شد
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فصل دوم

آزادي بيان

 مفهوم آزادي بيان- 1

گرانبهاترين حقوق انساني و سنگ محك تمام آزادي ها شناخته شده، آن دسته از حقوق بشر است كه جزء آزادي بيان كه 

ني آزاي بيان به مع.  هم معنا نداردديموكراسيدر جامعه كه آزادي بيان وجود نداشته باشد . حقوق طبيعي به شمار مي رود

، به استثناء مواردي كه امنيت اين آزادي نمي تواند محدود شود.تعقايد، ديدگاه ها و نظريات اسابراز داشتن آزادي براي 

ديموكراتيكدريك جامعه . ر موارد مشخص شده در قانون را نقض نمايديافراد وسا نظم عمومي، حريم خصوصي ،جامعه

 رابطه موردديوان اروپايي حقوق بشر در يكي از آراء معروف خود در. ن دارندتمام افراد به شمول اقليت ها حق آزادي بيا

  و يكي از شرايط ديموكراتيك آزادي بيان يكي از عناصر اصلي جامعه «: مي گويدديموكراسيموجود ميان آزادي بيان و 

» .اساسي پيشرفت آن و شكوفايي هر فرد است

: سه دسته تقسيم كرده اند   نظريه پردازان آزادي هاي عمومي را به 

. اند... هاي فزيكي ، احترام به اشخاصنيت، رفت وآمد، آزاديادي هاي اساسي كه شامل آزادي امآز)   الف

.، اجتماعات و غيره استده، رسانه ها، مذهبآزادي هاي فكري شامل  آزادي بيان و عقي)   ب 

. اعتصاب و غيره اند ، مالكيت،  هاي اقتصادي شامل آزادي هاي كارآزادي)   ج 

زيرا آزادي بيان زير بناي .   آزادي بيان كه جزء آزادي هاي فكري است از گذشته تا حاال از اهميت خاص برخوردار است

حق نداشته باشند يك جامعه وجود نداشته باشد و افراد  به اين دليل كه اگر حق انتقاد در.ها به شمار مي رودتمام آزادي 

در متون حقوق بين الملل بر اهميت آن زياد تأكيد . آزادي ها هم معني پيدا نمي كندساير  آزادنه بيان نمايند، افكار خود را

 در 1982ال  سبيان و اطالعات مصوب كميته وزراي شوراي اروپا دربه عنوان مثال در اعالميه مربوط به آزادي . شده است

ي توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي  هر انسان ضروري است و آزادي بيان و اطالعات برا« : مورد مقرر مي دارد

».امعه بين الملل به شمار مي رودشرط پيش رفت هماهنگ گروههاي اجتماعي و فرهنگي ملت ها ج
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به آزادي بيان چنين گفته شده  از طريق يونسكو تشكيل شد راجع 2002 در قطع نامه كنفرانس منطقه اي كه در  برعالوه

شمرده مي شوند، ولي مثل ساير ديموكراسي و اطالعات بدون چون و چرا از اصول رسانه هاهر چند آزادي بيان، « :است

». اصول مي تواند مورد سوء استفاده قرار گيرند

بر راند و در اين متون تأكيد زياد يان و اطالعات الزم و ملزوم يكديگ همچنان كه در اين متون به مالحظه مي رسد آزادي ب

. به حساب مي آورندكشورها در ديموكراسيهر دو صورت گرفته است و اين آزادي ها را جزء اصول 

 مراحل تحول آزادي بيان -2

از آن زمان تاكنون . تعريف آزادي بيان در طول سه قرن اخير تحول يافته و اولين تعاريف آزادي بيان ازقرن هجدهم است

 در 18ولي اهميت تعريف آزادي بيان آن گونه كه اولين بار در اواخر قرن .  پيدا كرده استآزادي بيان درچند مرحله تكامل

مي توان گفت كه اين مراحل تحول را « .  همچنان پابر جاست، بودهرائه گرديد اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه ا11ماده 

: آزادي بيان پشت سر گذاشته است

.  اطالعات تأكيد مي شودييدوم ادامه دارد ، برنظريه آزادي گراتا پايان جنگ جهاني 18رن  قدر اولين مرحله كه از)  الف 

ي مختلف كشورها در زمينه آزادي بيان در سالها. شتيشتري براي آزادي بيان وجود دادر اين دوران محدوديت هاي نسبتا ب

. مبارزه مي كنند و اطالعات آوردن آزادي بيانبدستبراي ن اآزادي گرا ها و جمهوري خواهفرانسه انگلستان و از جمله 

كه بايد در زمينه آزادي بدين معني . Ĥكيد مي كنند تاطالعاتامريكايي ها بر نظريه آزادي گراي درسال هاي آخر اين مرحله 

.نداشته باشدوجودزياد بيان و اطالعات محدوديت 

وامل گوناگون تغيير مي كند، از جمله نظريه ماركسيستي در باره  بعد از جنگ نگرش در مورد آزادي بيان تحت تأثير ع)  ب 

حقوق بشر ديدگاه آزادي گرايي پيشين را مورد انتقاد قرار مي دهد و بدين گونه در دومين مرحله از تحول مفهوم آزادي بيان 

ادي بيان به عنوان ظاهري آن به عقيده آنان آز.  زير سؤال مي رود از سوي ماركسيست هانظريه آزادي گرا در مورد اطالعات

فراهم نمودن شرايط الزم و مخصوصا شرايط اقتصادي ،در مورد آزادي اطالعات آن چه كه اهميت دارد. معرفي مي شود

. تحقق آن هاست
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 تحت تأثير نظريات جديد در مورد آزادي ها 1970 طي سومين مرحله تحول مفهوم آزادي بيان در سال هاي آخر دهه )پ 

بدين ترتيب در كنار حق اطالع دادن، . در اين دوره شاهد ظهور مفهوم جديد تحت عنوان حق مطلع شدن هستيم. د آمدبوجو

. مطلع شدن مطرح مي شود كه همه افراد حق دارند از تمام وقايع با خبر شوندحق جديد 

در اين دهه تكنولوژي هاي نوين . ردد مفهوم آزادي بيان به چهارمين مرحله از تحول خود وارد مي گ1980از سال )  ت 

ديگر در انترنت محدوديت براي آزادي بيان . به اين آزادي ابعاد تازه اي مي بخشنداطالعات و ارتباطات و از جمله انترنت 

ه شده از انترنت بدون مانع  بهره برداري از اطالعات ذخير همكمتر به چشم مي خورد و در آن هم دادن اطالعات و

)3(».است

ند ندر جوامع توسعه نيافته مازيرا .  محدود است اي اطالعات مفيد در انترنت براي عده براي بدست آوردن  اما  آزادي

يمحدود قرار دارد و كساني كه آن را در اختيار دارند ثروتمندان اطالعاتي اند و بقيه فقرااي عده افغانستان انترنت در اختيار 

به اين دليل كه گروهي از . اطالعات نيز بايد وجود داشته باشد محدوديت هاي نيز در ارائهبرعالوه در انترنت.  اطالعاتي

درزمينه انترنت نيز اتحاديه اروپا سال ها در تالش است تا .  را منتشر مي كنندقانون و يا خالف  اخالقالفافراد مطالب خ

. قانونگذاري نمايد

سي آزادي بيان در متون حقوقي ر بر-3

 و بين منطقه اي و قوانين كشورهاته و فعلي در اغلب قوانين داخلي شليل با اهميت بودن آزادي بيان در جوامع گذبه د

.مروري مختصر مي كنيم به آن ماده هاي اين قوانين كه به آزادي بيان اختصاص يافته است. المللي آزادي بيان ذكر شده است

هاكشورآزادي بيان در قوانين داخلي )   الف 

شهروند لت شناختند و اعالميه حقوق بشر و  قانون را مظهر اراده م1789 اگست26در فرانسه براي اولين بار در -1

:  اين اعالميه آمده است11در ماده . يدفرانسه به تصويب رسانقالب كبير
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ين هر شهروند مي تواند آزادانه سخن  بنابرا،انتقال و انتشار آزادانه افكارو عقايد يكي از گرانبها ترين حقوق انساني است  « 

 استفاده از اين آزادي در قانون مشخص شده اند و قابل تعقيب مي  سوءمواردي كه بابگويد، بنوسيد و چاپ كند به استثناء 

. به موجب اين كه آزادي بيان براي اولين بار در فرانسه به تصويب رسيده است فرانسه را مهد آزادي بيان مي نامند».باشد

. زيرا  براي اولين بار آزادي بيان را با اين اهميت بيان مي كند

كنگره هيچ قانوني را «:  در اولين متمم قانون اساسي اين كشور در مورد آزادي بيان آمده است1791 در امريكا در -2

اسي ايالت ويرجنياي  در قانون اسهمچنين» . آزادي مطبوعات باشدتصويب نخواهد كرد كه محدود كننده آزادي بيان و

 شود مگر به واسطه دولت د هرگز نمي تواند محدو،آزادي استآزادي مطبوعات يكي از سنگر هاي « : امريكا مي خوانيم

» . هاي مستبد

» . آزاد اند مگر كه مخل مصالح اجتماعي باشندمطبوعات « :  قانون اساسي اين كشور آمده است24 در ايران در اصل -3

. خواهد بودنبراي رسانه ها ي كه نظام پيشگيري رسانه ها وجود داشته باشد آزادي كشورهاتيم در ف قبال نيز گهمچنان كه

 در حقيقت سوء تعبير هاي متفاوت از اين واژه ها ،را به كار مي برد» مخل مصالح اجتماعي « وقتي قانون گذار كلماتي مثل 

 بهتر مي تواند در تحقق آزادي بيان ،ه صورت مشخص و واضح تر بيان شوداگر كلمات زياد كلي نباشد و ب. به ميان مي آيد

.نحو تفسير و تعبير مي كند وقتي كلمات كلي است هر كسي آن را به زيرا. كمك كند

در اين ماده .  به تصويب رسيده است به آزادي بيان اختصاص دارد1382كه در سال افغانستان قانون اساسي 34ماده -4

هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشتار، تصوير و يا وسايل . آزادي بيان از تعرض مصؤن است« : تآمده اس

مطالب هر افغان حق دارد  مطابق به احكام قانون به نشر . ديگر، با رعايت احكام مندرج در اين قانون اساسي اظهار نمايد

» . ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازددونب

 قانون اساسي افغانستان نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي را به تمام زبان هاي رايج كشور آزاد اعالم 16ماده   بر عالوه 

.  آزادي بيان تحقق خواهد يافت، در صورتي كه تمام اقليت ها بتوانند به زبان خود رسانه داشته باشند.مي دارد

 بند اول يكي از اهداف اين قانون را حمايت و تضمين حق ، ماده دوم غانستان  همچنين در قانون رسانه هاي همگاني اف

:به آزادي بيان وفكر اختصاص دارد نيز  آن 4همادهمچنين . آزادي فكر و بيان مي خواند
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طلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات و نظريات در حدود احكام قانون .  هر شخص حق آزادي فكر و بيان دارد-1« 

 پخش، حق دربرگيرنده فعاليت آزاد وسايل دولتي شامل اين حق است، اين مسئولين از طرف محدوديتايجاد بدون مداخله و

. يافت معلومات نيز مي باشد توزيع و در

هيچ شخص حقيقي يا حكمي به شمول دولت و .  دولت آزادي رسانه هاي همگاني را حمايت، تقويه و تضمين مي كند-2

 سانسور يا محدود نموده و ياطور ديگر ،تي نمي تواند فعاليت آزادي رسانه هاي خبري يا معلوماتي را منع، تحريمادارات دول

». در امور نشرات رسانه هاي همگاني ومعلوماتي مداخله نمايد، مگر مطابق  احكام اين قانون 

زيرا در قسمت دريافت . شده است نظام آزاد است نظامي كه براي رسانه ها در افغانستان در نظر گرفته   ديده مي شود كه 

. رات هم حق  مداخله در امور رسانه ها را نمي دهدادر ضمن به ساير اده ها را كامال آزاد گذاشته،رساندولت ،اطالعات

منطقه ايآزادي بيان در متون ) ب 

 آن به آزادي 10 تصويب رسيده است كه ماده  به1950سيون اروپايي حراست از حقوق بشر در ندر منطقه اروپا يك كنوا

: در آن آمده است.بيان مربوط مي شود

اين حق شامل آزادي براي بيان و دريافت عقايد و بهرمندي از اطالعات و افكار، بدون . هركسي حق آزادي بيان دارد  « 

» .  استسرحديمداخله دولت ها و بدون مالحظات 

 آن 13 به تصويب رسيده ماده 1969مبرا نو22دروجود دارد كه سيون امريكايي حقوق بشر ن امريكا يك كنواقارههمچنين در 

. راجع به آزادي بيان است

 موضوعات . آن در مورد آزادي بيان است9 به تصويب رسيده ماده 1981 جوالي  12منشور افريقاي حقوق بشر هم كه در 

زم به ذكر است كه ال.   اروپايي مطرح شده استكنوانسيون است كه در ن موارديمي ه،منطقه اياين دو متن مطرح شده در 

 را به عهده منطقه اي ها و حقوق كنوانسيونوجود دارد كه ضمانت اجرايي اين يكمامحدر  سطح منطقه اروپا و امريكا 

. فعال وجود ندارددر سطح منطقه آسيا و آستراليا متون منطقه اي تا دراين زمينه.دارند

آزادي بيان در متون بين المللي)پ 
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از جمله مي .   در اين بخش به متوني در سطح بين المللي اشاره مي كنيم كه ماده هاي از آن ها به آزادي بيان اختصاص دارد

ي  دولت آقاافغانستان نيز بعد از استقرار. توان از اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي نام برد

. سطح بين المللي ملحق شده استدر كرزي به اين دو متن

هر « :  آن در مورد آزادي بيان است19 به تصويب رسيده است و ماده 1948 دسامبر سال 10  اعالميه جهاني حقوق بشر در 

ه باشد و در كس حق آزادي بيان و عقيده دارد و حق مذبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشت

» .آزاد باشدات مرزي ظبدون مالحآن با تمام وسايل ممكن كسب اطالعات و افكار و در اخذ و انتشار 

 آن مربوط به آزادي بيان است كه 19 است و ماده 1966سال  دسمبر 16 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب

: در سه بند به اين موضوع اشاره شده است 

.مورد مزاحمت قرار دادهيچ كس را نمي توان به مناسبت عقايدش )  الف   بند

تحصيل و اشاعه اطالعات و افكار از هر قبيل بدون  اين حق شامل آزادي تفحص،.هركس حق آزادي بيان دارد)   بند ب

.ب خود فرد مي باشدو هنر يا به هر وسيله ديگر به انتخاخواه شفاهي و خواه به صورت نوشته، چاپ توجه به سرحدات 

و مسؤليت هاي خاص است و لذا ممكن است تابع  اين ماده مستلزم حقوق 2اعمال حقوق مذكور در بند ) پ  بند 

:تصويب شده و براي امور زير ضرورت داشته باشدقانون محدويت هاي معيين شود كه در 

 احترام به حقوق ديگران -1

يا سالمت اخالق عمومي عمومي و  حفظ امنيت ملي يا نظم -2

 عناصر اساسي  و بين المللي در مورد آزادي بيان مي توان بيان داشت كهمنطقه اي دريك نتيجه گيري كلي از متون داخلي، 

 مي سه عنصر اساسي در تمام اين متون به چشمآزادي بيان آزادي عقيده و آزادي اطالعات است در آزادي اطالعات هم 

كه در ادامه مطلب  به اين عناصر تأكيد دارند تمام اين متون . ز آزادي جستجو، دريافت و انتشار است اخورد و آنها عبارت

در ضمن اين متون دولت ها را حق مداخله در مورد آزادي بيان نمي دهند و ابراز عقايد و افكار .به بررسي آنها مي پردازيم 

وضع شده  حال در اين قوانين محدوديت هاي نيز براي آزادي بيان در عين. تن  سرحدات آزاد مي دانندفرا بدون در نظر گر
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مثال  در اين محدوديت ها احترام به حقوق ديگران، حفظ امنيت ملي يا نظم . تا از اين آزادي سوء استفاده صورت نگيرد

. و ساير موارد در نظر گرفته شده استعمومي و اخالق عمومي 

عناصر آزادي بيان -4

 بوده ويكي از شرايط پيشرفت آن جامعه است و آزادي بيان براي ديموكراتيكابطه هاي جامعه ضيان يكي از  بآزادي

. ادبي، ضروري به نظر مي رسدبراي پيشرفت هر جامعه اي چه در سطح فرهنگي و چه در سطح علمي و و شكوفايي انسان 

با . بحث و گفتگو آزاد مي شود منع آزادي بيان با عث منع ، كردبهبود را فراهمو انتقاد مي توان زمينه  گفتگو ، بحثبازيرا 

:  رجوع به متون بين المللي در مورد آزادي بيان مي توان گفت كه آزادي بيان داراي دو عنصر است

ي براي آزادي عقيده به معني داشتن آزاد.آزادي بيان بدون آزادي عقيده نمي تواند معنا داشته باشد: آزادي عقيده)  الف 

اين عقيده مي تواند در عرصه هاي  سياسي، اجتماعي .  بدون اينكه خطري متوجه شخصي بشودابراز عقايد و ديدگاه ها است

هيچ كس نبايد از بيان عقايد خود : بنابراين پيش شرط آزادي بيان، آزادي عقيده است و در اغلب متون ذكر شده كه. وغيره باشد

. ترس داشته باشد

در جامعه كه آزادي اطالعات وجود .  عنصربعدي آزادي بيان است كه جزء حقوق طبيعي است:آزادي اطالعات) ب 

: نداشته باشد چگونه مي توان آزادي بيان داشت؟ در مورد آزادي اطالعات بايد گفت كه اين آزادي شامل سه دسته مي شود

: در مورد آزادي پخش اين مطالب در اروپا مطرح است. ست آزادي پخش پيش شرط اصلي آزادي اطالعات ا:خشپآزادي -1

 بايد آزاد باشند كه بدون دخالت دولت ها عقايد و افراد بر تنوع افكار است بنابراين ديموكراتيكاز آن جا كه اساس جامعه 

، چه به م به هر صورتي باشدبراين پخش پيابنا. افكار خود را بيان كنند و اطالعاتي را كه مايل اند از طريق رسانه ها پخش كنند

و تجاوز به حريم خاص كه مربوط نظم اجتماعي به استثناء محدوديتهاي ... افكار و عقايد علمي، سياسي، اقتصادي ورت ص

. آزاد استمي شود،خصوصي افراد 

 حقوق دانان معتقد اند . اين آزادي  وابستگي  تنگاتنگي با آزادي پخش دارد و بدون آن معنا هم ندارد:يافت آزادي در-2

امروز براي شهروندان دريافت اطالعات از حقوق اوليه شان محسوب . كه حق دريافت اطالعات به هيچ عنوان نبايد مختل شود
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نظامي دخالت در حريم ولي با اين وجود براي دريافت اطالعات محدوديت هاي مرتبط با امنيت ملي، اسرار مهم . مي شود

. داردوجودو ساير موارد  محاكم  قضاياي،خصوصي افراد

 انسان هاي قرن حاضر افراد جستجو گر اند و از نظر حقوقي حق مسلم افراد است كه در جستجوي :آزادي جستجو-3

.اطالعات باشد 

موانع آزادي بيان و انديشه در جامعه -5

وجود برخي از موانع به خصوص در جوامع كمتر توسعه  به دليل . براي هر موضوع در اجتماع موانع و مشكالت وجود دارد

: اين موانع شامل موارد ذيل مي شود. يافته، آزادي بيان با مشكل مواجه مي شود

جهل و ناداني و عدم آگاهي انسان از امور زندگي خود، همواره از مهمترين عوامل پسماندگي : جهل و ناداني) الف 

.  نداشته باشندند و فكر و انديشه آزاد به افكار خرافي ندانسته پايبند بمانافرادا عث مي شود كه جهالت ب. افراد در اجتماع است

. مسلم است وقتي جهل و ناداني وجود داشته باشد آزادي بيان وجود نخواهد داشت

روي كار آمدن استبداد نتيجه اتكاء به جهل و عدم خود باوري و اطمينان نكردن به نفس عزتمند  انساني، : استبداد) ب 

استبداد همواره مانع از گفتگو و اظهار نظر خواهد شد و بساطي فراهم خواهد كرد كه در آن فرهنگ خود رأي در خانه و . است

بدين ترتيب در استبداد چون ترس وجود دارد، آزادي بيان وجود نخواهد داشت، و اگر هم كسي آزادانه . اجتماع برقرار شود

.  مجازات قرار مي گيردسخن گويد مورد

 تعصب نتيجه ارتباط بين جهل و استبداد است وقتي تعصب وجود دارد، فضاي براي تنفس آزاد و آزادي بيان :تعصب) پ 

فرد متعصب  نياز به انديشيدن را نيازي زايد مي داند و معتقد است تفكرات از پيش تعيين شده اي . و انديشه باقي نمي گذارد

. جود دارد او را از هر گونه گفتگو و آزاد انديشي و تبادل افكار بي نياز مي كندكه در ذهنش و



٢٣

 توسل به تعصب در برابر استدالل و منطق مخالفين و جلوگيري از آزادي انديشه و :عدم روحيه حقيقت گرايي) ت 

دوري در مي آورد كه تنها وظيفه دفاع  تعصب فرد را به صورت مز،بيان روحيه عدم حقيقت گرايي را در آدمي افزايش مي دهد

آن تقدسات يا شيوه عمل درست است يا خير؟ پس در صورت اين كه ، صرف نظر از ز انديشه و تقدسات خود را داردا

) 4( » . نداشتن روحيه حقيقت گرايي به هيچ عنوان آزادي بيان نمي تواند وجود داشته باشد

ر جامعه كمتر شوند زمينه  اگر اين موانع د:ه در جامعه مطرح شد مي توان گفتو انديشبا بررسي موانع كه براي آزادي بيان 

 جامعه باعثدرنداشتن روحيه حقيقت گرايي جهل، ناداني، استبداد، تعصب و كم شدن .براي آزادي بيان بيشتر مهيا مي گردد

. مي گردد آن جامعه و سوادباال بردن سطح فرهنگ 

قرآنشه و بيان در اصول آزادي اندي-6

اصول و . را بيان كرده و از آن حمايت مي كندآن نيز اسالم، آزادي بيان را كه غرب در اين چند سده اخير مطرح نموده است

: اين موارد عبارتند« . در چند مورد بستگي داردقرآنمباني آزادي انديشه و بيان در 

دعوت به انديشيدن ) الف 

 براي آغاز آزادي انديشه و بيان در جامعه، برچيدن بساط جهالت از بستر فرهنگ قرآنولين و اصولي ترين طرح  بدون ترديد ا

 تالش گسترده اي دارد تا انسان ها را به انديشيدن پيرامون قرآن. هاست و اين ميسر نيست، جز با عادت انسان ها به انديشيدن

242 سوره زمر، آيه 9، آيه  سوره ذاريات26 سوره روم ، آيه 22 ، 21 ، 9بركه   آيات مت. و محيط  اطراف شان وادار سازدخود

. اند سوره رعد دليل براين مدعا16 سوره آل عمران و آيه 191سوره بقره ، آيه 

دعوت به مناظره و گفتگو)   ب 
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 به صورت قرآن. يان داليل دعوت مي كند  آنها را به مناظره و گفتگو و بقرآندر برابر ادعا هاي واهي اقوام دوران جاهليت، 

 سوره بقره ، آيه 23 سوره هود ، آيه 13آيه . صريح و آشكار به مردم مي گويد كه عقايد خود را بيان نموده و از آن دفاع نماييد

. دن سوره المؤمنون اين موضو ع را بيان مي كن117 سوره بقره و آيه 111 سوره آل عمران ، آيه 164

ه معروف و نهي از منكر امر ب) پ 

  امربه معروف و نهي از منكر، يك نوع آزادي بيان و عمل است كه در يك جامعه اسالمي پديدار مي شود و طبق آن 

مي توان گفت كه امر به  معروف و نهي از منكر . اجتماعي و اجرايي را داردكوچكترين عضو جامعه حق اعتراض به انحرافات 

 سوره آل عمران و آيات 114 و 110، 104آيات . بيان خارج نموده و آن را به چهارچوب عمل مي رساندآزادي را از انديشه و 

. ند  سوره مائده در مورد امر به معروف و نهي از منكر ا79 و 78

مبارزه با تعصب و دعوت به استدالل پذيري )  ت 

با برتري دادن عقايد خويش به ديگران، آنها را محدود و  مبارزه خود را  با تعصب گرايي كساني كه سعي مي كنند قرآن

ني آزادي انديشه و بيان مي داند كه اگر در  مبارزه با تعصب را يكي از اصول و مباقرآن. محكوم به انزوا نمايند، آغاز مي كند

  سوره 31سوره اعراف، آيه 188 سوره حج، آيه 49آيه . پذيري رشد مي يابدجامعه تعصب ازبين برود، آزادي بيان و استدالل 

. ندن كريم اين موضوع را بيان مي كقرآن سوره زخرف و برخي ديگر از آيات متبركه 24 و23هود، آيات 

احترام به اختالفات موجود بين عقايد انسانها ) ث 

ه از فطرت دروني گرفتيد گوناگون از بطن جامعه، كه بر    واقعيت وجود اختالفات در بين جوامع بشري و ظهور عقا

 عقايد گوناگون احترام قايل شده و مسلمين و انسان ها را از حمله نمودن  برايقرآن.  مطرح مي شودقرآنانسانهاست، توسط 

 احترام به عقايد و شخصيت هاي گروههاي مخالف را به عنوان يك اصل قرآن. به عقايد رايج و توهين به آنها بر حذر مي دارد

در صورت احترام گذاشتن به عقايد زد مي كند تا آنها بياموزند كه افكار و عقايد هركسي قابل احترام است براي مسلمانان گوش

 سوره انعام، 108 سوره نساء، آيه 148 سوره آل عمران ، آيه 64آيه . ديگران است كه آزادي بيان در جامعه تحقق پيدا مي كند

.باره اين موضوع اند در قرآن و برخي ديگراز آيات ء سوره اسرا53آيه 
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روحيه ضد مجادله و ياوه گويي ) ج 

ر جوامع انساني اين است كه روحيه جدل منفي و ياوه گويي را كه برخاسته از عدم  دقرآنيكي ديگر از حركت هاي فكري 

 روي موضوعات ،د اگر انسان ها بحث هم مي كننمقصود اين است كه . آگاهي انسان در مباحث مختلف مي باشد، رد مي كند

 سوره حج اين موضوع را 9 و 8 سوره كهف و آيات 154و 56اتآي. علمي و مهم باشد كه ارزش بحث نمودن را داشته باشند

.  اندهبيان نمود

سعه صدر ) چ 

قرآنپندارند، اما اگر چه بسياري از افراد تحمل سخنان ديگران و شكيبايي در برابر عقايد آنها را ناشي از ضعف و ناتواني مي 

قرآناگر به دستور . و تحمل عقايد ديگران را فضيلتي ذكر مي كند كه تنها شيوه انسانهاي بزرگ منش مي باشدكريم سعه صدر 

 سوره 2 و 1 سوره طه و آيات 28 و 25آيات . ما حق ابراز آزادانه ديدگاه ها را به ديگران بدهيم، آزادي بيان تحقق خواهد يافت

)5(».د اين موضوع اشاره دارح بهاشران

محدوديت هاي آزادي بيان - 7

آزادي بيان هم مثل ساير مسايل داراي محدوديت هاي است، اما در جستجوي آن هستيم تا معيار هاي حاكم براين محدوديت 

. دو اصل را در نظر مي گيرندقوانين بين المللي براي اعمال محدوديت بر آزادي بيان . ها را بيابيم

سه شرط ضروري براي اعمال محدوديت : اصل اول 

، ماده نوزده اعالميه  ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي19و مواد  اروپايي حقوق بشركنوانسيون10از بررسي ماده 

يم كه  به اين نتيجه مي رس،سيون امريكايي حقوق بشر كه در همين فصل درمورد آنها صحبت شدنو كنواجهاني حقوق بشر 

.اعمال هر نوع محدوديت بر آزادي بيان، پيش از هر چيز بايد با شرايط سه گانه زير صورت گيرد

 به عبارت ديگر اگر دولتي در موردي آزادي بيان را به نحوي محدود كرده باشد كه با اين شرايط سه گانه منطبق نباشد «

:  شروط سه گانه به اين قرار انداين. مرتكب نقض مقررات بين المللي حقوق بشر گرديده است

: بدين معنا كه.  هر محدوديتي بايد طبق قانون تعيين شده باشد)الف 
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. بايد طبق قوانين داخلي آن كشور پيش بيني شده باشداعمال محدوديت -1

. اين محدوديت براي عموم مردم به صورت روشن و صريح با وضوح كافي عرضه شده باشد-2

. نتايج اين محدوديت قانوني براي عموم قابل پيش بيني باشدتجاوز يا تخطي از-3

محدوديت تعيين شده بايد براساس يكي از موارد مندرج ي كه به قوانين بين المللي ملحق شده اند، يبراي كشورها)ب 

 اروپايي نوانسيونكمواردي بر شمرده شده در دوسند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و . در اسناد بين المللي باشد

:حقوق بشر از اين قرار اند

از حقوق و   امنيت ملي و تماميت ارضي ، سالمت عمومي و اخالق ، پيشگيري از بي نظمي عمومي يا جرم،حمايت 

آزادي ها وحيثيت ديگران، حفظ اقتدار و بي طرفي دستگاه هاي قضايي ، آرامش عمومي ، جلوگيري از افشاي 

.  محرمانه دريافت شده انداطالعاتي كه به صورت

 محدوديت اعمال شده بايدبه اين معنا كه.  از ضرورت برخوردار باشدديموكراتيكيت بايد در يك جامعه د محدو)پ 

در پاسخ به يك نياز جدي فعاليت اجتماعي باشد و در ضمن اين محدوديت بايد تناسب با اين نياز اجتماعي و از حد 

. هر دولت نيز بايد داليل عيني و كافي مبني بر اصالت و جديت موضوع ارائه كندمتناسب خارج نشود و 

طبق قانون داخلي پيش بيني شده باشد، علي رغم  عدم   بدين ترتيب يك دولت نمي تواند صرفا به اين دليل كه محدود يتي 

.ندخالق، آزادي بيان را محدود كانطباق آن با موارد بيان شده مثل امنيت ملي يا ا

حقوق اقليت ها در برابر اكثريت : اصل دوم 

 آن است كه حتي بر فرض احراز شرايط سه گانه ، دومين اصل كلي كه در اعمال محدوديت ها بايد مورد توجه قرار گيرد

 )6( ».نمي توان از اين محدوديت به عنوان ابزاري براي سركوب ديدگاه اقليت ها استفاده نمودمندرج در اصل اول 

افراد در جامعه نمي تواند به نظريات  بدين معني كه نظر اكثريت ،در نظر گرفته شده  در اين اصل احترام به حقوق اقليت ها 

سركوب به منظور ، اما محدوديت حتي اگر تمام عناصر كه در اصل اول بيان شد وجود داشته باشند. اقليت ها برتري داده شود

. اين محدوديت غير قانوني و مغايربا اصول بين المللي استود، در اين صورت  اقليت ها به كار برنمودن نظريات
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به هيچ عنوان نبايد . يم كه آزادي بيان سنگ بناي تمام آزادي ها استيبايد بگودر يك بررسي كلي در مورد مطالب اين فصل 

اساس ديگر .آزادي هاي اساسي افراد به شمار مي رودزادانه افكار و عقايد محروم نمود، زيرا  آزادي بيان جزء افراد را از ابراز آ

 و .اشخاص حق انتقاد و دفاع از آزادي هاي ديگر را نخواهند داشتدر صورت نبود آزادي بيان آزادي ها است به اين دليل كه 

آزادي بيان .چنانچه آزادي و حقوق شهروندان ضايع شده باشد، اشخاص نخواهند توانست در دفاع يا افشاي آنها حرف بزنند

 و قوانين منطقه اي كريم، قوانين داخلي، قوانين قرآندر . هيچ وقت نمي تواند محدود شود مگر به واسطه دولت هاي مستبد

: وجود داردبا بررسي اين قوانين مي توان گفت كه براي آزادي بيان دو پيش نياز. بين المللي بر آزادي بيان تأكيد شده است

. آزادي اطالعات نيز شامل آزادي جستجو ، آزادي دريافت و آزادي پخش است. يگري آزادي اطالعاتعقيده و ديكي آزادي 

از جمله موانع آزادي .  مي توان آزادي بيان را محدود نمود، به خطر افتد و حيثيت افرادفقط به طور موقت زماني كه منافع عامه

محدويت هاي نظر به قوانين . و نداشتن روحيه حقيقت گرايي نام بردبيان درجامعه مي توان از جهل و ناداني، استبداد، تعصب 

اين محدوديت هاي پيش بيني شده .محدوديت ها بايد در قانون پيش بيني شده باشد. بين المللي براي آزادي بيان وجود دارد

دون در نظر گرفتن قوانين بين محدوديت هاي را كه دولت ها خود ب. در قوانين داخلي در تعارض با قوانين بين المللي نباشد

. در نظر گرفته شودبايد  در اين محدوديت ها حقوق اقليت ها والمللي در قانون پيش بيني مي كنند اعتبار ندارد 
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فصل سوم

آزادي اطالعات

 آزادي اطالعات و تاريخچه آن- 1

مله حقوقي است كه به ويژه پس از جنگ جهاني ج حق  برخورداري از اطالعات و لزوم آزاد بودن جريان آزاد اطالعات، از

به نظر مي رسد  همين طور .شده استرسانهدوم به عنوان مقوله هاي حقوقي رخ نموده و موجب افزايش اهميت اصل آزادي 

 گيرد مي تواند زير بنا و زير ساخت اصل آزادي اطالعات در دوران انفجار اطالعات و ارتباطات نوين قراركه اصل آزادي بيان 

 به اطالعات در عصر ارتباطات به عبارت ديگر اصل دسترسي آزاد.  دستيابي آزادانه به اطالعات استكه الزمه آن دسترسي و

بدون شك اطالعات نقش مهمي را هم در توسعه انساني ايفا مي . تر استه است كه نيازمند تعمق و تأمل بيشاهميتي فزاينده يافت

با فراهم ساختن امكان تفكر و تحليل همچنين اطالعات . و شخصيت انساني و نيز توسعه فرديكند و هم در شكل دادن هويت 

. طه با مسايل اجتماعي وفرهنگي ايفا مي كندبتأثيربه سزايي در توسعه جوامع در راوقايع و واقعيات 

از طريق آنها در اختيار جوامع كه در سال هاي اخير با توجه به تحوالت چشمگير در حوزه اطالعات و ارتباطات و امكاناتي «

. قرارگرفته، مباحث پيرامون حق دسترسي همگاني به اطالعات و ضرورت برخورداري از آن گستره و عمق بيشتري يافته است

هر فردي حق دارد كه بگويد، بشنود، بنويسد و بخواند و در يك كالم اطالعات بگيرد و چيزي كه مسلم است اين است كه

 آن است كه شهروندان بتوانند به وارسي و ديموكراتيك در هر كشور لبنيادي ترين اص.د و ارتباط برقرار نمايداطالعات بده

طالعات مورد نياز است، آزادي اطالعات اشرط اين كار دسترسي آزادانه شهروندان به . نظارت بر رفتار مأموران دولتي بپردازند

نهاد هاي دولتي است، دير زماني است كه نه تنها به عنوان عاملي قطعي در تحقق شامل حق دسترسي به اطالعاتي كه در اختيار 

، حسابرسي و مشاركت مؤثر بلكه به عنوان يك حق بنيادين بشري نيز به رسميت شناخته شده و قوانين اساسي و ديموكراسي

دولت نه مالك، بلكه امانت دار :  استبنيان حق دسترسي به اطالعات بر اين اصل استوار. آن حمايت مي كنندبين المللي از

 شهروندان به حكومت اعتماد مي كنند تا اطالعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان ديموكراتيكدر جوامع .  اطالعات است

از همين رو در متون مربوط به اين . حق دسترسي به اطالعات در پيوند با حق آزادي بيان نيز هست. مرتب و گرد آوري كند

.  اگر چيزي براي بيان وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي معناست: ع آمده است كهموضو 
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پارلمان اين كشور قانون 1766در سال . يم كه از سويدن آغاز مي شودي  در مورد تاريخچه قانون آزادي اطالعات بايد بگو

كلمبيا نيز . متقاضيان پيش بيني شده استدر اين قانون افشاي اسناد دولتي به درخواست . آزادي مطبوعات را تصويب كرد

اطالعاتي را كه در نهاد هاي حكومتي با  به تصويب رسانيد كه در آن به افراد اجازه مي داد 1888قانون آزادي اطالعات را در 

. تصويب كرد1967اياالت متحده امريكا قانون آزادي اطالعات را در سال . آرشيف هاي حكو متي است، درخواست كنند

.  اين قانون را تصويب كردند 1982آستراليا، كانادا و نيوزيالند  همگي در 

 ، تايلند 1995 ، هانكانگ در 1987فليپين در . ي آسيايي نيز قانون آزادي اطالعات را به تصويب رسانيدندكشورها  شماري از 

.  اين قانون را به اجرا گذاشتند1998، كورياي جنوبي در 1997در 

ي كشورهاشتر يهاي گذشته بسياري از حكومت هاي جهان خود را در برابر آزمون شفاف شدن قرار داده اند و در ب  در دهه 

) 7 (».دنيا قوانين جامع براي دسترسي آزاد شهروندان به اطالعات دولتي به تصويب رسيده است

 آزادي اطالعات در قوانين داخلي افغانستان - 2

 مواردي به كشورهاعات و آزادي اطالعات در قوانين داخلي افغانستان مانند قوانين ساير   در مورد حق دسترسي به اطال

.مشاهده مي رسد

اتباع افغانستان حق دسترسي به اطالعات « :   در مورد حق دسترسي به اطالعات آمده است50قانون اساسي افغانستان در ماده 

»…اين حق جز صدمه به حقوق و امنيت عامه حدودي ندارد. را مي باشنداز ادارات دولتي را در حدود احكام اين قانون دا

هر شخص حق دارد معلومات را « : نيز در مورد آزادي اطالعات بيان مي داردافغانستان ماده پنجم قانون رسانه هاي همگاني 

مگر اين  به دسترس آنان قرار مي دهد طالبه مي شود ،، معلوماتي را كه مدولت بنابر تقاضاي اتباع كشور . طلب ودريافت نمايد

كه معلومات مطالبه شده راز محرم بوده و افشاي آن امنيت، منافع ملي و تماميت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و يا به 

» . حقوق ديگران صدمه وارد نمايد

ه اطالعات به ئ و دولت را مؤظف به اراتأكيد شدهقانون رسانه ها  وپس در مورد آَزادي اطالعات و معلومات در قانون اساسي

 امنيت ، منافع ملي و تماميت ارضي را ، كه اگر اطالعات مورد نظرنده استثناء هاي قايل شده اناما در اين زمي. ندمردم دانسته ا

. ،  نبايد اين اطالعات داده شودتجاوز نمايدحقوق ساير افراد جامعه به به خطر اندازد و يا 
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 به اطالعات حق دسترسي- 3

تمام .نتيجه عملي اصل آزادي اطالعات مي باشدو ه شمار مي رود حق دسترسي به اطالعات يكي از حقوق مسلم افراد ب

نخستين مباحثات در ضرورت حق دانستن از زبان مديسون يكي «. شهروندان داراي حق مساوي در بدست آوردن اطالعات اند

يك حكومت مردمي بدون اطالعات مردمي ، و وسايل به دست «: يكا چنين بيان شده استسياسي ايالت متحده امراز رهبران 

مردمي كه مي خواهند بر خود حكومت كنند بايد با قدرت آگاهي مجهز . آوردن آن يا تراژيدي است، يا كميدي، يا هردوي آن

».باشند

: د مي گويند امريكايي در كتاب حقوق ارتباط جمعي خوانق دانحقووين قدوتن از محق

ام دهند، در حقيقت خود را از حسابرسي افكار عمومي  شان را در خفا انج، كارهاياگر مسؤالن حكومتي، در هر سطحي«

مصداق واقعي » خفقان « و » استبداد «مصئون داشته اند اگر پنهان كاري بر سياست هاي حكومتي مستولي شد، واژه هاي كهنه 

، بي توجهي به نياز ها و حقوق انسان بي عدالتي، قدرت بي حساب و كتاب.  خواهد يافتزرن باخود را در باره انسان ها مد

را براي اين كه بخش اعظم اطالعات  تمامي استدالل ها ديموكراتيكجامعه .ها، بي كفايتي و فساد، همگي در خفا رخ مي دهند

». دارددولتي براي وارسي و بررسي، همگاني و در دسترس باشد، در اختيار 

حق دسترسي به اطالعات را مي توان توانايي  شهروندان در به دست آوردن اطالعاتي كه در اختيار  دولت است  «

حتي در .  اين حق را در قوانين اساسي و يا ديگر قوانين به رسميت شناخته اند و برخي نهكشورهااز  برخي .تعريف كرد 

چنين استدالل مي شود . ه است، بدون استثناء با محدوديت هاي مواجه استي كه حق دسترسي به رسميت شناخته شدكشورها

 مستلزم ديموكراسيزيرا برقراري و شكوفا شدن .  استديموكراتيككه دسترسي به اطالعات، عنصر بنيادين در يك حكومت 

 ) 8 (». آن است كه شهروندان به اندازه كافي از اعمال و سياست هاي حكومت خود آگاه شوند

را مي توان در ابزار هاي بين ان منشاء اين باورآنبه نظر. اد اند كه آزادي بيان يك حق بنيادين بشري استق بسياري به اين اعت

مهمترين اين ابزار ها اعالميه ها و كنوانسيون هاي بين المللي است كه در بخش آزادي . المللي تضمين كننده حقوق بشر يافت

آزادي اطالعات و حق دسترسي به اطالعات به عنوان يكي از عناصر تحقق  از همين روست كه .بيان درمورد آنها صحبت شد

مي ماند و اگر بيان و پخش نشود بيهوده و محرمانه ، اطالعاتچرا كه. آزادي بيان تلقي مي شوند و از آن تفكيك ناپذيرند

. آزادي رعايت نشده است نفسدر هردو مورد. داشت، انعكاس نخواهد همين طور گفتاري كه در دسترس افراد قرار داده نشود
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در زمينه   به اعتقاد صاحب نظران گرچه مي توان حق دسترسي به اطالعات را به طور ضمني از تضمين هاي ملي و بين المللي 

ق دسترسي به آزادي اطالعات و  حو ي بيان دو آزا، با وجود اين حفظ تمايز مفهومي اين دومهم است آزادي بيان استنباط كرد

نتيجه و زيرا آزادي اطالعات و حق دسترسي به اطالعات . اطالعات مفاهيمي در هم تنيده اند، ليكن مفاهيمي يكسان نيستند

يافت مطالب بيان شده ملي داشته باشد بايد اشخاص حق دربه خاطر اينكه بيان آزاد فايده ع.انعكاس مستقيم آزادي بيان هستند

 آزاد باشند تا اطالعات را پخش و منعكس نمايند و بايد آزاد باشند كه به اطالعات پخش شده دسترسي بايد: را داشته باشند

. قانون ويژه اي براي تضمين آزادي اطالعات و دسترسي به اطالعات تدوين شده است كه به آن مي پردازيماز همين رو . يابند

 اصول نه گانه آزادي اطالعات- 4

 اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتباس كرده 19كه نام خود را از اصول  1)19ماده (    نهاد 

 آدرس اين نهاد در بخش ضمايم همين .است، يك نهاد مدني غير دولتي فعال در زمينه معرفي و تببين آزادي اطالعات است

اين معيار ها .  تدوين و منتشر كرد را براي قانون حق دسترسي به اطالعات معيار هايي1999ون اين نهاد در ج«.نوشته آمده است

گزارشگر ويژه سازمان . آزادي بيان مورد تأييد قرار گرفت گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع 2000بالفاصله در گزارش سال 

نوان مباني و معيار هاي بنيادين تأمين دسترسي ي را تعيين كرده است و از آنها به عيدر موضوع آزادي بيان نيز معيارهاملل متحد 

نها استوار است به اين اين اصول نه گانه كه بنيان آزادي اطالعات و حق دسترسي به اطالعات بر آ. مؤثر به اطالعات ياد كرده است

:شرح است

افشاي حداكثر :    اصل اول

.  باشدك كشور وجود داشتهاطالعات در ياكثر افشاي حد قانون آزادي اطالعات بايد بنابر

:اصل افشاي حداكثر بر دو پيش فرض استوار است

. تمامي اطالعاتي كه در اختيار يك نهاد دولتي است بايد در معرض افشاء قرار گيرد•

.پيش فرض اول را ناديده گرفتتنها در شرايط بسيار محدود و ويژه اي مي توان •

١ - Article ١٩
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اين اصل همچنين عصاره اين آرمان است كه . ه در مفهوم آزادي اطالعات را بيان مي كند  اصل حد اكثر افشاء منطق بنيادين نهفت

طبق اين اصل شهروندان بايد از حق . قوانين اساسي بايد دسترسي به اطالعات دولتي را به عنوان يك حق بنيادين تضمين كند

ن نمي شود كه شهروندان عالقه اي نسبت به اطالعات اعمال اين حق مربوط به اي. مساوي براي دريافت اطالعات برخوردار باشند

و  در هنگامي كه يك مقام دولتي اطالعاتي را مخفي مي كند بايد اثبات كند كه اين اطالعات از جمله موارد استثناء.ابراز نمايند

. محدوديت هاي پيش بيني شده در قانون است

الزام به انتشار :   اصل دوم

. واره بايد ملزم به انتشار اطالعات كليدي باشند  نهاد هاي دولتي هم

تحقق آزادي اطالعات مستلزم آن است كه نهاد هاي دولتي نه تنها به درخواست دريافت اطالعات پاسخ مثبت دهند، بلكه بايد 

 دولتي، بايد ملزم به به عنوان يك حداقل، دستگاه هاي.  اسناد ، مدارك و اطالعات مورد توجه عموم را به طور مستمر منتشر كنند

:انتشار اطالعات در موضوعات زير شوند

a. اطالعات عملياتي در باره چگونگي فعاليت نهاد هاي دولتي، شامل هزينه ها، هدف ها، صورت هاي مالي

حسابرسي شده ، استندرد ها و دستاورد ها و نظاير آن؛ 

b. شهروندان مي توانند به طور مستقيم در باره ديگري كه اطالعات در باره تقاضا ها، شكايت ها و يا موضوعات

دستگاه هاي دولتي مطرح كنند؛

c. شيوه ها و رويه هاي كه از طريق آن شهروندان مي توانند پيشنهاد هاي خود را درباره نهاد هاي مورد نظر و

ضرورت تغييرات قانوني دركاركرد آن ارائه دهند؛

d.ا؛ دارد و شكل بندي آنهانواع اطالعاتي كه دستگاه مورد نظر در اختيار

e.اطالعات مربوط به هر تصميم و يا سياستي كه بر زندگي عموم تأثير دارد، همراه با داليل؛

شفافتقويت حكومت : اصل سوم 

. را تقويت نمايندشفاف  نهاد هاي دولتي بايد فعاالنه حكومت 
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 در ساختار »شفاف سازي«خود و نيز تقويت فرهنگ   براي تحقق هدف هاي قانون آزادي اطالعات، آگاهي شهروندان از حقوق 

بدين معني كه نهاد هاي دولتي به صورت شفاف و روشن اطالعات مورد نيازمردم را دراختيار آنان . حكومت امر ضروري است

. قراردهند و پنهان كاري در كار هاي حكومت وجود نداشته باشد

دامنه محدود مورد هاي استثناء :  اصل چهارم 

.  استثناء ها بر اصل آزادي اطالعات وحق دسترسي بايد به طور دقيق در قانون پيش بيني شوند

آن كه نهاد هاي دولتي مورد نظر بتوانند  مگر ،رد بايد اجابت شودادرخواست هاي دسترسي به اطالعات دولتي در همه مو

براي اين كه درخواستي از جمله استثناء ها قرار . نون استاثبات كنند كه درخواست، از جمله استثناء هاي پيش بيني شده در قا

: ويژگي را داشته باشددوبگيرد بايد اين 

 مشروعي كه در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته ياطالعات درخواست شده با هدف ها•

.باشد

.افشاي اطالعات، آسيب جدي به هدف مورد اشاره وارد آورد•

بايد ضرر جدي و پراهميت تري از اهميت منافع عمومي در ) در صورت افشاء(ه هدف مي رسد آسيبي كه ب•

. دسترسي به اطالعات مورد نظر، داشته باشد

آسان كردن دسترسي به اطالعات: اصل پنجم

ال وقتي در در عين ح. در خواست دسترسي به اطالعات بايد به سرعت و بدون ايجاد مانع و مشكلي عمدي به جريان بيفتد

.خواستي رد مي شود ، درخواست كننده بايد از امكان طرح  موضوع در مرجعي مستقل برخوردار باشد

درون دستگاه :   فرايند تصميم گيري در باره تقاضا ها دسترسي به اطالعات بايد در سه سطح اجرايي مستقل قابل بررسي باشد

همچنين در قانون . د نظر دريك نهاد اجرايي مستقل و قابل استيناف در محكمهدولتي كه اطالعات را در اختيار دارد، قابل تجدي

بايد تسهيالت الزم براي كساني كه نمي توانند بنويسند و يا بخوانند با زبان سند آشنا نيستند و يا از معلوليت هاي همچون نا 

.ينايي رنج مي برند پيش بيني شودب
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هزينه ها : اصل ششم

.  نبايد مانع درخواست دسترسي به اطالعات شود  هزينه هاي سنگين

ه از سوي تقويت دسترسي باز به اطالعات مورد نياز است، بنابراين هزينه هاي كاز آنجا كه هدف قانون آزادي اطالعات،

فتن اطالعات باز زياد باشد كه درخواست كننده را از گرشود، نبايد آنچنانتيار نهادن اطالعات تعيين مياخنهادهاي دولتي براي در

.دارد

مذاكرات علني : اصل هفتم

. جلسه هاي نهاد هاي حكومت بايد علني باشد

 به اين معنا كه شهروندان بايد بدانند حكومت به انجام چه اموري ،   آزادي اطالعات مشتمل بر حق دانستن همگان نيز هست

بنابراين قانون آزادي اطالعات بايد بر پيش فرض . ل داشته باشندمشغول است و بتوانند در فرايند هاي تصميم گيري مشاركت فعا

. هاي علني بودن همه جلسه هاي دستگاه حكومت استوار باشد

استاء  اولويت با افش:اصل هشتم

.  قوانين ناهماهنگ با اصل انتشار حداكثر بايد اصالح يا لغو شود

در صورتي كه . سير قوانين ديگر به گونه اي هماهنگ با مفاد اين قانون است  كاركرد مناسب قانون آزادي اطالعات ، نيازمند تف

. اين امرممكن نباشد ، بايد قانون ديگر را مورد بازبيني قرار داد 

حمايت از هشدار دهندگان :   اصل نهم

  اين هشدار دهندگان بايد،مي كنندرا منتشر افراد اين در مورد تخلفات افراد هشدار مي دهند و جنايات  كه  اندكسانيدر جامعه 

. حمايت شوند

اين افراد بايد در برابر هر گونه مجازات قانوني، اجرايي و يا استخدامي به دليل افشاي اطالعات مربوط به خالف كار ها محافظت 

 )9( ».ولتي است از خالف كاري ارتكاب جرم، پيروي نكردن از الزام هاي قانوني ، فريبكاري در يك نهاد ددمقصو. شوند
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استندرد  مي توان به عنوان از آن،  به تصويب رسيده است2000در سال اصول نه گانه آزادي اطالعات كه از طرف سازمان ملل 

 به اين اصول بعد قانوني و اجباري ندارد ولي اگر در مواد آن دقت شود مي تواند. ياد نموددر مورد آزادي اطالعات هاي مطلوب 

. مورد توجه قرار گيردكشورهادر اساسي براي آزادي اطالعات هاي ر عنوان معيا

 سازمان ملل متحد و آزادي اطالعات -5

و در طول سال هاي متمادي ي سازمان ملل به رسميت شناخته شد ابتدا به عنوان يك حق بنيادين از سوازآزادي اطالعات 

در سال ده مي شود كه ياگر به سال هاي قبلي توجه شود د«. استملل متحد به آزادي اطالعات تأكيد خاص نمودهسازمان

: را تصويب كرد كه بيان مي داشت59، مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه اي 1946

» . سنگ بناي تمامي آزادي هايي است كه سازمان ملل وقف آن است...آزادي اطالعات يك حق بنيادين بشري است و  «

 كشور جهان 57كه در آن نمايندگان نس بين المللي در باره آزادي اطالعات در ژنف تشكيل شد  كنفرا1948 مارچ 23 در 

: در دستور كار كنفرانس ژنف چهار نظريه مختلف در برابر هم قرار داشت. شركت داشتند

ي ها يمريكاآنظريه آزادي گرايي كامل -1

نظريه خدمات عمومي دولت متعلق به شوروي-2

اي نوين متعلق به فرانسه نظريه آزادي گرايي ه-3

ي جهان سوم كشورهانظريه هاي ميانه رو -4

آزادي بايد به صورت كامل وجود داشته ،طبق نظريه امريكايي ها.در طول كنفرانس نظريه امريكايي ها بر سايرين غلبه كرد 

 امريكايي ها اين نظريها وجود  ولي ب.محدود باشد كه شوروي ها مخالف اين نظريه بودندباشد و موارد استثناء بايد بسيار 

به عنوان يك اصل مجزا در ميان ابزار هاي حقوق بشر ، بلكه به صورت نه تنها البته آزادي اطالعات . اكثريت را به دست آورد

.بخشي از حقوق بنيادين آزادي بيان مطرح گرديد

 كميسيون 1993ي حقوق مدني و سياسي، در سال اصول مطرح شده دراعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللبربنيان 

حقوق بشر، دفتر گزارشگر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي عقيده و بيان را تأسيس كرد و عابد حسين را به مسؤليت اين 

: گزارشگر ويژه خاطر نشان كرد1995در آغاز سال . دفتر گمارد

».رين عناصر آزادي بيان استحق جستجو ويا دسترسي به اطالعات يكي از اساسي ت  « 
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: گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش ساالنه خود مبحثي را درمورد حق آزادي اطالعات گنجانيده است1997  در سال 

دن به زاري از حكومت ها به دريغ كردن اطالعات از مردم با دست ار ديگر تأكيد مي كند كه تمايل بسيگزارشگر ويژه يكب « 

». ن سانسور به دقت بررسي شوداقداماتي همچو

:  در گزارش سال خود اعالم داشت1998  گزارشگر ويژه سازمان ملل در سال 

يافت و انتشار اطالعات، الزام مثبتي را به دولت ها براي تضمين دسترسي به اطالعات تحميل مي كند، حق جست و جو، در« 

». ره سازي و سيستم هاي باز سازي در اختياردولت استبه ويژه با توجه به اطالعاتي كه به تمامي اشكال ذخي

: در اعالميه مشترك با ساير نهاد ها بيان داشت1999   گزارشگر ويژه در سال 

موضوع تلويحي در آزادي بيان براي دسترسي باز به اطالعات و آگاهي اين موضوع است كه حكومت ها از طرف آنها چه  « 

) 10( ». تحليل مي رود و مشاركت مردم در حكومت ناقص باقي مي ماندبدون اين حق واقعيت. مي كنند 

وان يك حق انساني بيان و  آزادي اطالعات را به عن، خود2000  گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در گزارش سال 

وعات مهم  موضكهتجديد نظر نمايند را خاطر نشان مي سازد، كه حكومت ها بايد در مورد قوانين موجودموضوعاتي 

. ه آزادي اطالعات بيان شدندر اصول نه گابررسي شده 

يونسكو و آزادي اطالعات -6

از بدو تأسيس بر ارزش هاي مطرح در اعالميه جهاني حقوق بشر ) يونسكو ( سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

زادي بيان و مالزم آن آزادي اطالعات تأكيد كرده و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پا فشاري نموده و بر ضرورت آ

ارتباط جمعي در تقويت صلح، مفاهمه در متن اعالميه معروف اصول بنيادين در رابطه با مساعدت وسايل «براي مثال . است

ازمان ملل   س59ريك به جنگ و با ياد آوري قطعنامه حبين المللي، تقويت حقوق بشر و مبارزه با نژاد پرستي، آپارتايد و ت

:يونسكو بيان مي دارد

آزادي . آزادي اطالعات نياز به عنصر ضروري اراده و ظرفيت بهرمندي از امتيازات آن به دور از سوء استفاده دارد  « 

اطالعات به عنوان يك روش بنيادين نيازمند يك الزام اخالقي است، الزام به جست و جوي حقايق بدون پيشداوري و اشاعه 

» .  نيت سوءو مغرضانهدانش بدون
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 درسالهاي اخير يونسكو توجه ويژه خود را به تحوالتي بنيادين در عرصه اطالعات وارتباطات معطوف نموده است تحوالتي 

يونسكو كوشيده . هگذر آن امكان بالقوه دسترسي جهاني و همگاني را به اطالعات و منابع آگاهي فراهم آورده استركه از 

در دسترسي به منابع و زير  به دستاورد هاي اين تحوالت با تبيين نابرابري ميان و درون كشورها است ضمن ارج نهادن

، اخالقي، فرهنگي توجه عموم را به راهكار هاي غلبه بر ، تأكيد بر ضرورت پاسداري از ارزش هاي انسانيساخت هاي آن

 كه سومين كنگره بين المللي يونسكو. بكاهدتمالي ترسي همگاني به اطالعات جلب كند و از پي آمد هاي سوء احموانع دس

: آمده است در آن در مورد دسترسي به اطالعات ،بود داير گرديد، راجع به اخالق اطالعات 2000در نومبر 

. مذاكره كننده گان در كنگره بار ديگر اهميت و ارتباط مسايلي مطرح در كنگره را در توسعه جامعه اطالعاتي تأييد كردند « 

در موقعيت كنوني، . حقوق بشر محيط نوين ديجيتال اطالعات و ارتباطات تأكيد كردندآنان قويا بر ضرورت حفظ و تقويت 

حق دسترسي به اطالعات براي همگان همچنان يك حق بنيادين باقي مي ماند كه مي بايد با كار آمدي بيشتر و تصويري از 

».  شودروح برابري، عدالت و احترام متقابل حمايت مي

همچنين يونسكو در مورد اطالعات مي . سي به اطالعات خيلي مهم مي خواندخش و دستردر پ  يونسكو  نقش دولت ها را 

يونسكو همچنين در »  . اطالعات همچون يك كاالي عمومي جهاني است و بنابراين بايد در اختيار عموم قرار بگيرد« : گويد

اين قدرت ها وظيفه در دسترس قرار دادن اطالعات را به «:  اطالعات مي گويدر دسترسي بهمورد نقش قدرت هاي ملي د

 )11( ». عهده دارند

  مشاهده مي شود كه سازمان هاي بين المللي مانند سازمان ملل و يونسكو در مورد اطالعات و دسترسي به آن توجه خاص 

گرچه از سوي اين سازمان ها تالش هاي فراوان در . ت اسكشورهادارند و اين بيانگر اهميت فراوان اطالعات در توسعه 

 دسترسي به اطالعات صورت مي گيرد، اما هروز فاصله بين ثروت مندان اطالعاتي و فقرا اطالعاتي فروان و فراوانتر مي زمينه

ن كه بايد از ي فقير آنچناكشورهاعده كه اطالعات بيشتر در اختيار دارند قدرت بيشتر هم در اختيار آنان است و . شود

كشورها در ميان مناطق روستايي و خود اين تفاوت نه تنها در بين كشورها بلكه در داخل . دسترسي به اطالعات محروم اند

. به شدت به چشم مي خورد ... ، در بين تحصيل كرده ها و بي سوادان وشهري، دربين زنان و مردان، دربين ثروتمندان و فقرا

رد موضوع آزادي اطالعات مي توان بيان نمود كه آزادي اطالعات در هر جامعه اي بايد وجود در يك بررسي كلي در مو

داشته باشد و تمامي افراد جامعه بدون تبعيض از حق دسترسي به اطالعات برخوردار باشند به جز آن مواردي كه به حريم 

ارند از دادن اطالعات به مردم چ عنوان حق نددولت ها به هب. ندازدا كشور را به خطر امنيتزند وبخصوصي افراد صدمه 

 قانون اساسي در. نت دار اطالعات است نا مالك آنزيرا كه دولت اما. مگر در موارد استثنائي كه ذكر شد. نمايندداري خود 
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ان توانايي حق دسترسي به اطالعات را مي تو.  نيز به آزادي اطالعات تأكيده شده است افغانستانو قانون رسانه هاي همگاني

اصول نه گانه آزادي اطالعات در گزارش سال . شهروندان در به دست آوردن اطالعاتي كه در اختيار دولت است تعريف كرد

، محدود بودن موارد شفافكه در آن به افشاء حد اكثر، الزام به انتشار، تقويت حكومت  سازمان ملل به تصويب رسيد 2000

و اطالعات، كم بودن هزينه ها، مذاكرات علني نهاد هاي حكومتي ، اولويت بخشيدن به افشاء آسان كردن دسترسي به ،استثناء

بين المللي مثل يونسكو و سازمان ملل متحد هاي نهاد . حمايت از كساني كه اطالعات را منتشر مي كنند ، تأكيد شده است

. همواره از آزادي اطالعات حمايت نموده اند
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فصل چهارم

جرايم رسانه اي و استثناء هاي آزادي رسانه ها

 جرايم رسانه اي -1

 همين گونه براي رسانه ها هم نمي توان به . داشته باشدوابطالزم است كه ض و  مطلق وجود ندارد به شكل  آزادي در هيچ جا

دي بيان بررسي شد، براي آزادي بيان  كه در بخش هاي قبلي در قوانين، بحث آزاقسمي.  را در نظر گرفتهيچ عنوان آزادي مطلق

، از جمله در قانون رسانه هاي همگانيكشورهادر تمام قوانين داخلي . محدوديت هاي در چهارچوب قانون وضع شده است

 و از نظر قانوني بايد  مرتكب تخلف شده اند،موارد مشخص شده كه اگردست اندركاران رسانه ها اين موارد را در نظر نگيرند

زيرا اين سوء استفاده . درست است كه اصل بر آزادي بيان است اما نبايد از اين آزدي سوء استفاده كرد . مجازات قرار گيرندمورد 

رسي كنيم الزم است قبل از اين كه انواع جرايم رسانه ها را بر.  دنمي تواند به نظم جامعه و حقوق افراد در اجتماع صدمه وارد ك

ه اي چيست؟ جرايم رسانبدانيم جرم و

انين كيفري مي باشد و جرم خالصه جرم عبارت از هرنوع نقض قو جرم وجود دارد به صورت متعدد درمورد و نظريات تعاريف 

. يله دست اندر كاران رسانه ها صورت مي گيردذكر شده باشد و بوسرسانه اي جرمي است كه در قانون رسانه 

.عنصر معنوي جرم و عنصر قانوني،  جرم عنصر مادي: است عادي سه مورد  عناصر تشكيل دهنده  هر جرم

مرتكب يك ، و رسيدن به سن قانونيدر صورت سالم بودن از نظر رواني ، خود بدين مفهوم است كه فرد با اراده :عنصر معنوي

.شودقانون عمل خالف 

.اما خود قصد داشتن به تنهايي جرم نيست.د كه فرد براي ارتكاب يك جرم دارقصد و اراده استعبارت از :   عنصر مادي جرم

. ده تبديل شد و به مرحله اجرا گذاشته شد، جرم محسوب مي شوداولي وقتي به ار

 شد كه درزمان عملي فردي مرتكب  اگرعيين كرده باشد،جرم را قانون از قبل تبدين مفهوم است كه :  و عنصر قانوني جرم

نشده بود، ولي در زمان حال قانون جديد آن عمل را جرم شناخت، چون در زمان ارتكاب تعريف ين جرم در قانون ارتكاب وي ا

. آن عمل چنين قانوني وجود نداشت، عمل شخص جرم محسوب نشده و وي را نمي توان محكوم كرد

اصلي است كه عنصر در جرم رسانه اي به اضافه اين عناصر ركن علني ساختن و انتشار هم بايد وجود داشته باشد و عمل انتشار 

 رسانه ها مطلبي را آماده مسئوليناگر . يعني عنصر انتشار نيز در بخش مادي اضافه مي شود.دهدجرايم رسانه اي را تشكيل مي
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پس زماني كه مطلب يا .  چون ركن اصلي آن يعني انتشار وجود نداشته جرم محسوب نمي شود،نشر مي كنند و انتشار نمي يابد

.  و انتشار نمي يابد يك جرم محسوب نمي شودمانده شود و به صورت خصوصي گزارش تهيه مي

ي كه با سوء استفاده از د بحث هاي قبلي ديديم به آزادي بيان و رسانه ها احترام گذاشته مي شود به استثناء موار در  قسمي كه

رستي از جرايم رسانه ها آورده مي شود، به در  اغلب قوانين رسانه اي در جهان يك فه. اين آزادي در قانون مشخص شده است

م رسانه اي مشخص باشد، بسيار بهتر از اين يجراوتعريف تعداد  اگر .دليل اين كه از آزادي رسانه ها سوء استفاده صورت نگيرد

ينون اساس قا27طبق ماده به همين علت است كه . نرا انجام بدهداست كه خبرنگار نداند چه عملي جرم است و نا خود آگاه آ

.ين كه توسط قانون تعريف شده باشدجرم به شمار نمي رود مگر اهيچ عملي افغانستان 

 انواع جرايم رسانه اي - 2

يك نوع آن كه   قبل از هر چيز بايد بدانيم كه تقسيم بندي هاي متعددي را نظريه پردازان در مورد جرايم رسانه ها انجام داده اند 

: س آنها تقسيم بندي نمود ي ها را مي توان بر حسب محتوي و مقررات تأساين است كه جرايم رسانه

مربوط به محتواي رسانه ها جرايم ) الف 

ي ا مي شود كه در مورد نشر مطالب و موضوعات رسانه ها اتفاق مي افتد و مربوط به محتوي شامل تخلفات،  اين دسته از جرايم

 بررسي مي راآنها  كهعموال در بين تمام قوانين رسانه اي جهان چند مورد مشترك استي رسانه ماتوحدر مورد م. رسانه هاست

.  آنها را نيز مورد بررسي قرار خواهيم دادداشته قوانين داخلي افغانستان چيزي در اين موارد بيان كنيم و در بخش هاي كه

امتناع از درج پاسخ به شكايت افراد-1

مسئوليناگر .  از نظر قانون رسانه ها فرد حق پاسخ گويي را دارد،اگر در رسانه ها يك موضوع به شخص نسبت داده شود

در قانون رسانه هاي همگاني .از درج و انتشار پاسخ افراد در رسانه ها خود داري مي كنند مرتكب تخلف شده اندرسانه ها 

 مكلف است تساوي حقوق بين انتقاد كننده و انتقاد شونده را در رسانه مسئولمدير« :   آمده است40افغانستان در ماده 

» . رعايت نمايد اعم از چاپي و برقيمربوط



٤١

بدين ترتيب اگر كسي انتقاد مي كند و فردي كه در اين جا مورد انتقاد قرار گرفته هر دو بايد حق مساوي در ابراز گفته هاي 

وضوعي انتقادي را از يكي از جوانب قضايا منتشر كنند و سخنان فرد مورد انتقاد را نا ديده اگر رسانه ها م. خود داشته باشند

. گيرند مرتكب جرم شده اند

رسانه مربوطه بدون تأخير جواب را طور رايگان در عين رسانه در شماره « :  ماده هفتم اين قانون آمده است2همچنين در بند 

».يا نشريه بعدي به نشر بسپارد

 جواب خارج از موضوع -1:  ماده هشتم اين قانون مواردي را ذكر مي كند كه رسانه مي تواند از نشر پاسخ خودداري كنددر

. جواب ديرتر از نود روز به رسانه رسيده باشد-2. بحث باشد

افتراء به اشخاص، نهاد هاي دولتي، محاكم و اردو -2

د و نتواند ادعا خود و  تهمت بزن ارد وي به اشخاص، نهاد هاي دولتي، محاكم اگر رسانه ا:افتراء به معني تهمت زدن است

اي كه اين عمل را رسانه كشورهاطبق قوانين ساير . ، مجرم شناخته مي شود و جرم سنگين مرتكب شده استرا ثابت كند

. مرتكب شود هم بايد به طور رسمي عذر خواهي نموده و هم جريمه پرداخت كند

آثار و مطالبي كه افترا به اشخاص حقيقي يا « :  آمده است در بند چهارم45سانه هاي همگاني افغانستان در ماده   درقانون ر

ولي بايد ياد آور شد كه در » .حكمي بوده و سبب متضرر شدن شخصيت و اعتبار آنان گردد نشر آن در رسانه ممنوع است

.  رسانه هاي افغانستان چيزي بيان نشده استنون و اردو در قامورد افتراء به نهاد دولتي، محاكم

توهين به اشخاص، نهاد هاي دولتي محاكم و اردو -3

جانبين صورت  شايسته است كه گفتگو ها و حتي انتقاد ها با حفظ احترام ديموكراتيك درصحنه اجتماعي براي سالمت روند 

 در مورد كشورهادر لست جرايم رسانه اي در ساير الًمعمو. توهين در هر جاي يك عمل نامناسب به شمارمي رود. دنگير

 آثار و مطالبي كه «: آمده است45در قانون رسانه هاي همگاني افغانستان نيز در بند سوم ماده . توهين ماده اي وجود دارد

كه در ي جرايم» . وع استن ممموجب هتك حرمت، تحقير و توهين به اشخاص حقيقي يا حكمي گردد، نشر آن در رسانه 

كه در مورد شود وقتي به قانون جزا مراجعه كنيم ديده مي .  رجعت داده استا قانون جز قانون اساسي واين قانون نيست به

 توهين توسط رسانه ها به اشخاص و ،  اين قانون248 و 246 ، 242 ، 241در ماده هاي . توهين مواردي به چشم مي خورد
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، رئيس ستاندر اين ماده ها آمده است كه اگر رسانه ها به ملت افغان، بيرق افغان. ودنهاد ها ممنوع و جرم پنداشته مي ش

، مؤظفين خدمات عامه و ساير ارگان ها هاي ، نمايندگان رسمي دولت، لويه جرگه، اردو، محاكم رؤساي دولت،جمهور

.دولتي توهين نمايند، مورد مجازات قرار مي گيرند

وع را درنظر داشته باشند كه با سوء استفاده از آزادي رسانه ها نمي شود به هر فرد و نهادي كه    پس رسانه ها بايد اين موض

. بخواهند توهين نمايند

 كدام مي توانند موكراتيك هستند وياما جاي اين سؤال باقي است كه كدام سخن ها فقط انتقاد يا مخالفت در چهارچوب د

توهين تلقي شوند و در نتيجه جرم؟ 

و ساير واژه هاي كلي مي گردد قانون گذار از آنها تعريف نيز وانين بهتر اين خواهد بود كه اگر صحبت از افتراء توهين در ق

.ارائه كند كه منظور از توهين چيست تا از اين واژه هاي كلي تعبيرهاي متفاوت صورت نگيرد

تشويق به نفرت و تبعيض نژادي -4

يك كشور را به خطر مي اندازد و رسانه ها حق  عموميو امنيتتبعيض نژادي وحدت ملي  تشويق افراد به قوم گرايي و 

 مانند در صورتي كه رسانه ها به موضوعات تفرقه برانگيز. را گسترش دهندو خشونت ندارند به هيچ عنوان  تبعيض نژادي 

. يد مورد توبيخ قرار گيرنداين موضوع دامن زنند به وحدت ملي صدمه زده و عمل خالف انجام داده اند و با

». ممنوع استو امتياز بين اتباع افغانستان هر نوع تبعيض « قانون اساسي افغانستان 22طبق ماده 

ردم را به تبعيض يا تفرقه مذهبي شخصي كه م«:  در اين مورد مي خوانيم245 و 233در ماده هاي نيز در قانون جزا افغانستان 

همچنين  شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به ايجاد عداوت . ، مورد مجازات قرار مي گيردعوت نمايدقومي يا لساني د

». به جزاي كه از طرف اين قانون تعيين شده محكوم مي گرددبين افراد قبيله يا بين قبايل تحريك نمايد 

ل آن انستان برخورد نموده و دلي جزا افغ اساسي و قانون در باب موضوع تبعيض نژادي و تفرقه مشاهده مي شود كه قانون

از اقوام مختلف ساخته شده و تفرقه اندازي بين اقوام آن مي تواند استقالل و وحدت ملي را به د كه افغانستانباشمي اين 

. خطر اندازد
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  تبليغ خشونت و جنگ -5

تبليغ جنگ و خشونت . دارد در پي كشورها بوده و مسلما عواقب نا گواري را نيز براي خشونت بار است كه  اي پديدهجنگ

اي همگاني ه  قانون رسانه 33در ماده . قانون رسانه هاي افغانستان نيز استاز طريق رسانه خالف اخالق رسانه اي و خالف 

 ياوبوده تبليغ خشونت و جنگ وساير مواردي كه مخالف احكام قانون اساسي « :  آمده بود3در بند 1384مصوب سال افغانستان 

» .  باشد، ممنوع استجزا آن را جرم دانستهقانون 

. از لست مطالب ممنوعه باز مانده است1388ولي اين موضوع در قانون جديد مصوب 

 افشاء هويت و تصاوير قربانيان -6

را به شونت و تجاوز پخش تصاوير قربانيان خافشاء هويت و   در بند هفتم45ماده در  افغانستان همگانيقانون رسانه هاي

ساير كشورها نيز داخلي البته در قوانين . توسط رسانه ها ممنوع مي داندماعي آنان صدمه وارد نمايد، تنحوي كه به حيثيت اج

زيرا همان گونه .  بدون اجازه خود آنان ممنوع استهويت افرادي كه قرباني يك جنايت اند،  اسامي و در مجموع ،خش تصاويرپ

 رسانه ها نيز آمده است، در اين موارد به حيثيت اجتماعي افراد صدمه وارد مي شود و رسانه نبايد تصاوير و هويت كه در قانون

. قربانيان جنايات را منتشر نمايند

تعريف طرفدارانه از جنايت ها و تخلفات -7

اد هاي مهم اجتماع  براي مبارزه با اين و رسانه ها بايد به عنوان يكي از نهدر هر جامعه اي جنايت و تخلف وجود دارد 

يكي از وظايفي را كه نظريه پردازان براي رسانه ها بر شمرده اند وظيفه راهنمايي جامعه . جنايت ها و تخلفات اقدام نمايند

دم كم مي آنان را در بين مرد را به خطر انداخته واعتباره ها از جنايت ها حقوق ساير افرابراساس آن  طرفداري رسان. است

در قوانين داخلي افغانستان .  تعريف طرفدارانه از جنايت براي رسانه ها ممنوع اعالم شده استكشورهادر اغلب . سازد

م محسوب يت توسط يكي از وسايل نشر علني جر قانون جزا آمده است كه تحريك مردم به ارتكاب جرم و جنا234درماده 

ممنوع دانسته كه به طور ضمني از رسانه ها را جرم و جنايت از طريق ن مردم به تحريك نمود اين ماده قانون جزا .مي شود
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ه  بهر حال رسان.آن مي توان استنباط نمود كه در اين صورت تعريف طرفدارانه از جرم و جنايت توسط رسانه ها ممنوع است

. در حقيقت رسالت خود را فراموش نموده استاي اگر به اين كار مبادرت ورزد، 

آثار و مطالبي كه به امنيت « :  به طور ضمني به اين موضوع اشاره نموده است8 در بند 45نون رسانه هاي همگاني در ماده قا

».رواني و سالمت اخالقي افراد جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسيب مي رساند ممنوع است

 لطمه بر اصل بيگناهي افراد -8

، مگر  بي گناه اندرا تمام افراد فطرتاًزي.استسي در هر جامعه رعايت اصل بيگناهي افراد  يكي از اصول بسيار مهم و اسا

در  براي حفظ اصل بيگناهي اشخاص .قانون گناهكاري شخص را ثابت كندمحكمه با صالحيت با اتكاء به ر مواردي كه د

را در مورد آن و يا مجرم حكوم كلمه ممظنون است رسانه ها به هيچ عنوان حق ندارند كه كه شخص به يك جرم يموارد

(  كه جرم مشهود است و تحقيقات هم تكميل شده باز هم فرد از اصل برائت الذمه يحتي در موارد.شخص به كار ببرند

 مي توان از كلمات درفيصله نهايي محكوم شناخت، كه محكمه باصالحيت فرد را ياما زمان. برخوردار است) ناهي گاصل بي

حاال سؤال پيش مي آيد كه دليل اين كار چيست؟ ممكن است فرد پس از صدور حكم . م و متهم استفاده كردنظير محكو

 لطمه وارد نموده و وي را بي جهت متهم ناميده باشند، بايد هم شخصمحكمه بي گناه ثابت شود و رسانه ها اگر به حيثيت 

ش وجود دارد كه در نظر عموم شك و ترديد در مورد بي  تشوي ايناما. عذر خواهي نموده و هم جريمه پرداخت نمايند

. گناهي شخصي كه قبال مجرم معرفي شده باقي بماند

 برائت الذمه حالت اصلي «: تأكيد شده است قانون جزا افغانستان نيز بر اين موضوع4 قانون اساسي و در ماده25  در ماده 

  همچنين در ».كوم عليه قرار  نگرفته باشد بي گناه شناخته مي شودحكم قطعي محكمه با صالحيت محوقتي به فرد تا.است

ليت جرمي كه ؤاز آغاز اقامه دعوي جزايي الي تثبيت مس«:  آمده است4اجراآت جزايي محاكم افغانستان در ماده قانون 

». به حكم نهايي محكمه محكوم عليه قرار مي گيرد، بي گناه پنداشته مي شودشخص 

چ يبه قوانين داخلي افغانستان مالحظه مي شود كه اصل بي گناهي افراد فوق العاده مهم است و رسانه ها به ه  پس با توجه 

زيرا لطمه زدن بر اصل بي گناهي هم با قوانين داخلي كشور وهم با قوانين بين المللي . عنوان  نبايد اين اصل  را ناديده گيرند

.مغايرت دارد



٤٥

دار دستگاه قضايي لطمه بر استقالل واقت-9

استقالل دستگاه قضايي صدمه  دخالت هاي بي مورد رسانه ها درمسايل قضايي مي تواند پي آمد هاي سوء بر جا گذارد و بر 

 و 250 ، 249در قانون جزا  افغانستان  ماده هاي . اي در اغلب قوانين رسانه اي جهان آمده استاين جرم رسانه . نمايدوارد 

:ندن ها را در مورد دستگاه هاي قضايي مشخص نموده و موارد ممنوع را بيان مي ك وظايف رسانه251

.اگر توسط رسانه ها به مقام، حيثيت و يا سلطه قاضي در رسيدگي به دعاوي اخالل وارد شود•

يه گر توسط رسانه ها مطالبي نشر شود كه قابليت تأثير بر قضات، مأمورين، شهود و افكار عامه را در بررسي قضا•

 باشد اويضرر يكي از طرفين دعيا و به نفع و به شكلي كه بي طرفي اشخاص را از بين برده مورد نظر داشته باشد 

.  نشر شودبو به صورت عمدي اين مطال

. ده باشد، نشر شود ش محكمه سري تعيينطرف از  كهي مدني يا جزايي اوجريان علني دعاگر توسط رسانه ها •

ا قسمتي از اجراآت قضايي كه نشر آن به منظور محافظت نظم و آداب عامه توسط محكمه اگر به وسيله رسانه ه•

.ممنوع شده است، نشر شود

مستحق  ها به نشر اين موارد مي پردازند،  را كه از طريق رسانهي و اشخاصجرم شناخته شده اين مواردقانون جزاتوسط 

. جزا مي داند

راد  تعرض بر زندگي و حريم خصوصي اف-10

اگر فردي به منظور .     يكي از موضوعات بسيار مهم در مورد رعايت حقوق انسانها احترام به حريم خصوصي آنان است

جمع آوري شواهد و مدارك به حريم شخصي افراد تجاوز كند، چه خبرنگار باشد و چه فردي ديگر يك جرم را مرتكب شده 

ع قرار نگذشته ديديم دين مقدس اسالم هم تجاوز به زندگي خصوصي افراد را مهمانگونه كه در مباحث . و بايد مجازات شود

 ايدر قوانين افغانستان در مورد حريم خصوصي به صورت مستقيم چيزي نيامده ولي ماده هاي است كه به گونه. داده است

. به اين موضوع اشاره داردغير مستقيم 

، محرميت مخابرات و مراسالت اشخاص، مسكن آزادي وكرامت انساني:  استآمدهقانون اساسي 40 و 38 ، 37 ، 24 در ماده 

. از تعرض مصؤن است شخصي، ملكيت شخصي 
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  قانون جزا افغانستان نيز بر عدم افشاء اسرار زندگي شخص و محرميت مخابرات و 446 و 445  همچنين در ماده ها 

. مراسالت افراد تأكيد شده است

: ند تشكيل مي ده ذيلدار افراد را مويكه حريم خصوصمام موارد را با هم جمع ببنديم در حقيقت مي بينيم اگر ما در مجموع ت

  مخابرات و مراسالت شخص -الف

شخصي و خصوصي افراد زندگي -ب

 مسكن شخصي - ج

 قانون جزا حريم خصوصي بدين لحاظ بر تمام دست اندر كاران رسانه ها واجب است تا با رعايت موارد قانون اساسي و

. افراد  را محترم شمرده و از هر گونه تعرض به زندگي شخصي افراد پرهيز نمايند

 توهين به مقدسات ديني و اديان الهي -11

به  توهين ، مانند ساير قوانين در جهاندر قوانين رسانه ها. احترام به مقدسات ديني در اغلب قوانين در نظر گرفته شده است

اين در 2و 1 در بند 45 در ماده  نيزدر قانون رسانه هاي همگاني افغانستان. مقدسات ديني يك نوع جرم به حساب مي آيد

 آثار و مطالبي كه موجب توهين به - 2 احكام دين مقدس اسالم باشد،  اصول ومطالبي كه مغاير با آثار و -1« : مورد آمده است

» . استممنوع ساير اديان و مذاهب باشد 

و عدم توهين به  تأكيد خاص بر احترام ، كه دين اكثريت قريب به اتفاق مردم افغانستان دين اسالم مي باشداين  با توجه به 

ر اين د. افغانستان توصيه شده است توهين ننمودن به ساير اديان نيز در قانون رسانه هاي ه ب،برعالوه دين اسالم. آن شده است

. را رعايت نمايندالهيجب است كه اصل عدم توهين به مقدسات ديني و اديان خصوص بر رسانه وا

. اين ماده تبليغ و ترويج اديان ديگر غير از دين مقدس اسالم نيز ممنوع شده است4همچنين در بند 

 فاش نمودن اسرار ملي -12

لي، نقشه معادن كشور، مواضع دفاعي، پايگاه در هر كشوري يك تعداد اسراري وجود دارد كه بايد سري بماند، مانند اسرار م

اي  فاش نمودن اين اسرار ملي جرم رسانه كشورهادر اغلب . حساس نظامي، سياسي و يا اقتصاد مليهاي  نظامي و ساير موارد 

در . يرند گ مي و مورد مجازات قرارد اين اسرار را فاش نمايند به كشور خود خيانت نموده اناگر رسانه ها. به حساب مي آيد
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 دولت بنابر .طلب و دريافت نمايدهر شخص حق دارد معلومات را « : آمده استقانون رسانه هاي همگاني افغانستان 5ماده 

مگر اين كه معلومات مطالبه شده محرم بوده ه مطالبه مي شود، به دسترس آنان قرار مي دهد تقاضاي اتباع كشور، معلوماتي را ك

» . گران صدمه وارد نمايدي به حقوق دع ملي و تماميت ارضي كشور را به خطر مواجه سازد و يا آن امنيت، منافو افشاي

يان شده است كه دولت حق دارد در مواردي كه اسرار و راز مهم در كاربماده از قانون رسانه به طور آشكار و صريح در اين 

ش نمودن اسرار ملي توسط رسانه هاجرم رسانه اي تحت عنوان فادر قانون رسانه ها . باشد اطالعات در اختيار مردم قرار ندهد

 باشديده مي شود كه دولت، از دادن معلوماتي كه با فاش نمودن اسرار ملي همراه قانون رسانه ها د5نيامده است، اما در ماده

. شده استمعاف دانسته 

  تشويق به خودكشي -13

اگر رسانه ها افراد را به . ر بين اكثريت مردم دنيا عمل نامناسب به حساب مي آيد  خودكشي يك عمل قبيح و ناپسند است و د

مرتكب يك عمل خالف شده اند و در اين صورت به وظيفه خودكشي بپردازند، وده و يا به تمجيد از  تشويق نمشيخودك

 به عنوان يك جرم رسانه  رسانه هاتوسط » تشويق به خودكشي« درمورد . راهنمايي خود در مورد جامعه خوب عمل ننموده اند

ي كشورهاوبرخي از مثل فرانسه ييكشورهاولي در قوانين رسانه اي ، افغانستان چيزي به چشم نمي خورداي در قوانين داخلي

.  ان يك جرم رسانه اي مطرح شده استاين مورد به عنو،ديگر

ي لطمه بر استقالل ، تماميت ارضي ، امنيت ملي و نظم عموم-14

م عمومي نيز در برخي از قوانين داخلي ظ، تماميت ارضي، امنيت ملي و ني مانند لطمه وارد نمودن رسانه ها به استقاللد موار

 زيرا هر كدام از اين موارد ياد . به عنوان جرايم رسانه اي پيش بيني شده است كه از جرايم مهم نيز به شمار مي رودكشورها

  در رابطه به اين موضوع چنين 59در قانون اساسي افغانستان در ماده . اكنان يك كشور مي شودمربوط به حيات تمام سشده 

هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادي هاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد استقالل، تماميت « : آمده است

 در اين ، افغانستان جرايم در قانون اساسيازيار مهم بدين ترتيب يكي از موارد بس.»ارضي، حاكميت و وحدت ملي عمل كند

ماده بيان شده است كه عدم رعايت اين مسئله براي تمام اتباع افغانستان از جمله براي دست اندر كاران رسانه ها به عنوان جرم 

. قلمداد مي شود
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مي لب تهيه شده توسط رسانه ها كه تي مطا كه در چه حاالن كلي و غير دقيق، جاي تشويش استاين چنيعريف هاي   با ت

، به عنوان انتقادي ساده و يا به عنوان جرم تجاوز به استقالل، توانند شكل انتقادي نسبت به سياست هاي حكومت را داشته باشند

.  امنيت ملي و نظم عمومي كشور تلقي خواهند شد،تماميت ارضي

 براي رسانه ها در قانون جزا افغانستان پيش بيني شده است كه در ماده بر عالوه جرايمي كه ذكر شد يك تعداد ديگر از جرايم

نشر مطالب مخالف اخالق و :  اين موارد به عنوان جرم براي رسانه ها در نظر گرفته شده است252 و 247، 242، 240هاي 

غات مغرضانه ياپروپاگندا هاي  نشر اخبار، بيانات كاذب، تبلي، دعوت مردم به فتنه، آشوبگري، عصيان و تمرد،فساد اخالقي

. نشر جلسات سري پارلمان و يا مباحثات علني بدون امانت داري،دشنام دادن به نمايندگان دولت هاي خارجي، تحريك آميز

جرايم مربوط به تأسيس رسانه ها ) ب 

اص و الزمي را تصويب نموده  قانون رسانه هاي همگاني براي تأسيس رسانه ها در افغانستان رعايت تشريفات و ضوابط خ

.  و ساير تعهداتي كه مربوط به تأسيس رسانه ها مي شودمسئولمانند ارسال اعالمنامه تأسيس رسانه، معرفي مدير . است

قانون رسانه هاي افغانستان در مورد مقررات تأسيس آمده است كه اگر اشخاص بدون رعايت احكام در ماده دهم بند ششم 

 اقدام كنند، مكلف به پرداخت جريمه مي شوند و حتمي در خالل دوهفته بايد رسانه أسيس رسانه هاي چاپي قانون به تاين

.خود را ثبت كنند

مثال عدم . دارند  در مجموع يك نكته مهم را در باره جرايم رسانه اي همواره بايد در نظر داشت كه جرايم اهمييت يكساني ن

 نسبت به اين كه يك رسانه اسرار نظامي يك مملكت را در زمان جنگ  افشاء كند و ل جرم سبك تر است،معرفي مدير مسئو

. حيات ساكنان آن كشور به خطر افتد

يك موضوع مهم در اين جا مطرح است و آن اين است كه مفاهيم مطرح شده در قوانين داخلي افغانستان بسيار كلي است و 

 تمام جرايم به صورت مشخص در قانون رسانه ها بيان شود تا سوء ب است كهمطلو. هر كسي آنرا به نحوي تفسير مي نمايد

. ه وجود نيايدتعبيري در اين زمينه ب
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 چه كسي است؟ سئولم در جرايم رسانه اي- 3

ا اين جرم و خطمسئول اين سؤال پيش مي آيد كه ،     هنگامي كه در رسانه ها مطالبي به نشر مي رسد كه جرم محسوب مي شود

كه شخصي  تنها در نتيجه معموالً،ي افغانستان جرم يك عمل شخصي است قانون اساس26به موجب ماده  كسي است؟چه

. مرتكب عمل جرم شده مجرم محسوب مي گردد

چرا  موضوعاتي كه در رسانه ها منتشر مي شود ، حاصل تالش چندين نفر. نيست اما بايد بدانيم كه در رسانه ها اين گونه 

قوانين رسانه ها سعي بر اين كرده براي رفع اين مشكل . در روزنامه ها بدون امضاء باشداي  نوشته  استدر ضمن ممكن. است 

: را در صورت وقوع جرم از قبل تعيين كنندمسئولاند كه اشخاص 

.هستندخت آن رسانه ها مي دهند و مؤظف به پردادر قوانين رسانه اي در دنيا خسارت مالي را مالكين -الف 

  در كنارخسارت مالي خسارت معنوي نيز است هنگامي كه رسانه اي مرتكب جرم مي شود بايد بتواند در جامعه قبول - ب 

 بعد نويسنده موضوع، رئيس اداره نشر يا چاپ مسئوليت در قوانين ساير كشورها ابتدا مديرمسئولدر مورد قبول . يت كندمسئول

.  اندمسئولي  روزنامه فروش وعامل توزيع نيز خانه، و در روزنامه ها حت

مدير مسوول در برابر نشر مضامين محتويات، برنامه و توليد «: قانون رسانه هاي همگاني افغانستان آمده است39  در ماده 

». پروگرام هاي هنري، آموزشي و تبليغاتي خويش در رسانه هاي همگاني يا موسسات مسوول مي باشد

هرگاه «:  آمده است237افغانستان در ماده در قانون جزا . جزا يك مقدار بيشتردر اين مورد توضيح داده شده استدر قانون 

 و نويسنده به صفت فاعلين اصلي به مجرد نشر محكوم مي مسئولجرايم مندرج در قانون توسط روزنامه ها صورت گيرد مدير 

اما اين كه در مورد ».نده، توزيع كننده و عرضه كننده مجازات مي شوندشوند و اگر فاعلين اصلي تشخيص شده نتواند طبع كن

زيرا .  در اين قانون وساير قوانين كشور نيامده است؟ويزيون و تلويزيون ها كيبلي چه بايد كردل، تجرايم رسانه هاي مانند راديو

. تان وجود داشت و نه تلويزيون هاي كيبلي  سال  قبل به تصويب رسيده و در آن زمان نه تلويزيون در افغانس30قانون جزا 

ه جرايم رسانه اي رسيدگي نمايند؟ي بايد بيچه سازمان ها-4

هيأت منصفه از    در مباحث قبلي يكي از عناصر را كه براي آزادي رسانه ها بر شمرديم، رسيدگي به جرايم رسانه اي با حضور 

در حال حاضر در محاكم هيأت منصفه از يك گروه كاري خاص مانند داكتران طب ي دنيا كشورهاژورناليستان بود كه در اكثريت 

. براي رشته خود شان و ژورناليستان براي گروه كاري خودشان حضور دارند



٥٠

 به منظور طرح و «:آمده است قانون رسانه هاي همگاني41ماده بند اول   در افغانستان براي رسيدگي به جرايم رسانه اي در 

پاليسي رسانه اي كشور، شوراي عالي رسانه ها به تركيب وزير اطالعات و فرهنگ، معين مسلكي وزارت مخابرات، نمايندة تدوين 

ستره محكمه، نمايندة وزارت عدليه، دو نفر از مشرانوجرگه، يك نفر عالم جيد ديني به نمايندگي از شوراي علماء و دو نفر 

ورناليستان و دو نفر ديگر از جامعة مدني با پيشنهاد آنان براي مدت سه سال ايجاد مي مسلكي و با تجربة ژورناليزم از جامعة ژ

» .گردد

به منظور تنظيم بهتر فعاليت رسانه هاي همگاني كمسيون رسانه هاي : همچنين دربند اول ماده چهل و دوم اين قانون آمده است 

ژورناليزم با در نظر داشت تركيب  تحصيالت عالي و با تجربه همگاني به تركيب هفت نفر عضو از ميان شخصيت هاي مسلكي با

.قومي و جنيستي ايجاد ميگردد

هم است اين باما چيزي كه م. بدين ترتيب در قوانين افغانستان هم جرايم تا حدودي مشخص شده است وهم نحوه بررسي آن

دنيا ي توسعه يافته كشورهااگر به . ي بيشتر و زمان دارداست كه مفاهيم مطرح شده در جرايم بسيار كلي است واحتياج به روشن

در اين كشورها . سرگذاشته اندت، اين معضالتي را كه ما امروز درگير آن هسيتم، آنها نيز اين چنين معضالتي را پشئيمتوجه نما

خبرنگاران، افرادي عادي جامعه .ويه قضائي دراين زمينه ايجاد شودمحاكم متعدد رسانه اي تشكيل گردد و رسالها طول كشيده كه 

رويه قضايي . رسانه ها عليه دولتمردان و افراد شكايت مي كنند و محاكم رأي مي دهند. كننده مي عو دولت مردان به محاكم مراج

به طورمثال چه مواردي توهين محسوب مي .  دعوا هاي رسانه اي را مشخص مي كنديكه در طول دهها سال ايجاد شده نمونه ها

. ود يا هتك حرمت به چه مواردي گفته مي شودش

محاكم صادر مي كه ي توسعه يافته موارد جرم  به تدريج تعريف مي شود و بر مبناي آرائي كشورهابدين ترتيب است كه در 

به زمان انستان احتياج غه ها افنهمان گونه كه در ساير زمي. موارد جرم مشخص و تعريف مي شود،كنند و نظريات حقوق دانان

 يك تجربه خوب بدست مي دهد و مي تواند مبناي ،كمه كه تشكيل مي شودح در زمينه بدست آوردن رويه قضايي نيز هر م،دارد

. م رسانه اي باشداير موارد بررسي جر سايرايخوبي ب

 سانسور - 5

سانسور . سانسور قبل از انتشار استكه آزادي رسانه ها را محدود مي سازد، ي در فصل اول ياد آور شديم كه يكي از عناصر

ه مشاهده مي  سانسور ب، كه نظام استبدادي و كمونستي وجود دارديكشورها دارد و در بيشتر در نظام پيشگيري رسانه ها وجود
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ورين با صالحيت دولت كنترول توسط مأمبل ق بايد از  موضوعاتي كه از طريق رسانه ها منتشر مي شودكشورهادر اين . رسد

رسانه هاي چاپي توسط نهاد هاي مذهبي مانند كليسا و نهاد هاي غير مذهبي بازرسي و كنترول حتي در گذشته نيز در اروپا . دشون

. مي شد

تشارات لت به انهرنوع مراقبت دو«  در فرهنگ فارسي كامل سانسور به معني . در فرهنگ هاي مختلف معاني سانسور آمده است

تفتيش و مراقبت در مطالب كتب، جرايد، فلمها و « : فرهنگ معين سانسور اين گونه تعريف شده استدر. آمده است» و رسانه ها 

» . نمايشنامه ها به وسيله دولت و حذف مطالب كه ضد منافع دولت است

ض آزادي سانسور در حقيقت نق.   منظور ما از سانسور در اين نوشته هرنوع  كنترول و نظارت دولت بر محتوايي رسانه ها است

شرط درست بودن قوانين داخلي هم در اين است كه . بيان است، به جز مواردي كه در قانون داخلي يك كشور مشخص شده باشد

بدين معنا كه يك دولت مستبد ممكن است با اختيار كه در دست دارد قوانين را تصويب . در تناقض با قوانين بين الملي نباشد

 در اين صورت ،ده خواسته هاي غيرمعقول اين دولت بوده و با قوانين بين المللي در تضاد باشدنننمايد كه اين قوانين بازگو ك

. است كه سانسور دولت بر محتوايي رسانه ها نيز درست نخواهد بود

 مي  اين است كه پديده خود سانسوري زياد به مشاهدهمي باشد،  در جهان توسعه نيافته چيزي كه در بحث سانسور بسيار مهم 

 دست اندر كاران رسانه ها خود از بيان آزاد مطالب بيم و ، نشرياتييا به عبارت ديگر قبل از اقدام دولت به سانسور مطالب. رسد

در طول سالهاي متمادي جوامع توسعه نيافته رشايد به اين دليل كه د. هراس دارند و خود دست به سانسور حقايق مي زنند

پس در اين جوامع خبرنگاران با اين فرهنگ كه در . ه و استبداد صداي آزادي را خفه نموده استحكومت هاي مستبد وجود داشت

 بزرگ شده اند و اين جرأت را به خود نمي دهند كه آزادانه سخن گويند و دست ،خانه، مكتب و محيط كار استبداد وجود داشته

. ندبه خود سانسوري مي زن

 كشوريست كه نظام رسانه هاي آن آزادي گرا است و نظام حقوقي رسانه هاي آن نستان،  افغا  همانطور كه قبال نيز متذكر شديم

دراغلب موارد، پديده خود سانسوري ولي . دراين كشور سانسور پيش از چاپ روي مطالب نشريات وجود ندارد.نظام تنبيهي است

است و اثرات وران طوالني استبداد را پشت سرگذاشته ي ديگردكشورهازيرا افغانستان نيز مانند برخي از . به مشاهده مي رسد

ممكن است براي جلب  در برخي موارد خود سانسوري در حال حاضر،عالوه برآن . استبداد هنوز هم در اين جامعه وجود دارد

. رضايت كساني باشد كه تمويل كننده رسانه اند
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 استثناء هاي آزادي رسانه ها - 6

ولي همواره اين موضوع را بايد . نيز صحبت نموديمرسانه ها آزادي رسانه ها و همچنين سانسور مورد  ما در بخش هاي قبلي در 

ي غربي به عنوان اصول كشورهااين موارد در . در نظر داشت كه در برخي موارد استثنائي مي توان آزادي رسانه ها را محدود نمود

ي كه نظام تنبيهي رسانه ها وجود دارد، موارد استثنائي وجود دارد كشورهار حتي د. ر گرفته استاز پيش تعيين شده مورد تأييد قرا

در قوانين برخي از كشورها اين .يل موجه براي اين كار خود دارندقانون گذاران نيز دال. كه در آن آزادي رسانه ها محدود مي شود

: موارد استثنائي به قرار ذيل اند

ط غير عادي استثناء هاي مربوط به شراي)   الف 

نگ، حكومت ي مانند جيحالت ها. ، آزادي رسانه ها محدود مي شود  در يك شرايط خاص و استثنائي كه اوضاع غير عادي باشد

دراين حالت ها آزادي رسانه ها براي حفظ استقالل، . جزء اين شرايط غيرعادي به حساب مي آيدي وحالت فوق العاده »نظا

. مي شودم عمومي محدود تماميت كشور، امنيت ملي و نظ

، امنيت كشور و حيات ساكنان   در زمان جنگ شرايط خاص است و انتشار هر خبري چه عمدي و چه غير عمدي ممكن است

حتي در اين شرايط . لذا موضوعاتي كه در زمان جنگ از طريق رسانه ها منتشر مي گردد، بايد كنترول شود. آن را به خطر اندازاد

. نه ها ممكن است به صورت موقت متوقف گرددخش برخي از رساپ

در حالت هاي كه . خش رسانه ها مي تواند زير كنترول دولت صورت گيردپ  در زمان حكومت نظامي هم به دليل مسايل امنيتي 

يك  در يك كشور حكومت نظامي اعالن مي گردد و به منظور حفظ نظم  تمام اداره ،ا جنگ در پيش باشديشورش در راه باشد 

. مملكت به بخش نظامي واگذار مي گردد

. گرددمي به طور موقت، محدود ربي به شكل استثنائي ي غكشورهادراين شرايط نيز آزادي رسانه ها  طبق قوانين 

در حالت اضطرار ادارة راديو « : در قانون رسانه هاي همگاني افغانستان در ماده هفدهم در مورد حالت اضطرار آمده است

».زيون ملي افغانستان به طور كامل زير نظر رئيس جمهور عمل مي نمايدتلوي
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استثناء هاي مربوط به برخي نشريات خاص )   ب 

 خاص مانند رسانه اي مربوط به   استثناء هاي ديگري كه آزادي رسانه ها در آن محدود مي شود، مربوط به برخي از رسانه هاي

. خارجي و رسانه هاي مربوط به مسايل و موضوعات قضائي استاي ه، رسانه دكان و نوجوانانكو

 با جنبه اي غير اخالقي و فلم هاي خشونت آميز ي هرگونه مسايلرسانه هاي كه مطالب مربوط به كودكان را درج مي كنند،  در 

 قانون2 مثال در ماده  به طور.مي باشد خالف اخالق رسانه ها،اگر اين مسايل براي كودكان نمايش داده شود. ممنوع است

نشريات ويژه كودكان و نوجوانان نبايد هيچ گونه تصوير، داستان، « :  فرانسه آمده است1949 جوالي 16 مصوب مطبوعات

هواداري از تبهكاري، دروغ، دزدي، تنبلي، بي بند وباري، نفرت، هرزگي يا تمام اعمالي كه در گزارش، ستون مخصوص و مطلبي 

) 12(» . منتشر كنند...و نوجوانان مي گردند محسوب مي شوند و با به نحوي با عث انحراف اخالقي كودكان جنايت و جرم را 

در برخي از كشورها براي رسانه هاي خارجي و يا رسانه هاي داخلي كه به زبان خارجي نشر مي شوند و يا براي اتباع خارجي 

 مي سدر قوانين افغانستان فقط براي اتباع خارجي كه رسانه تأسي. ود داردكه رسانه تأسيس مي كنند، مقررات استثنائي خاص وج

درباره اين . ولي درباره ساير موارد چيزي در قوانين بيان نشده است. كنند بايد با موافقه وزارت اطالعات، فرهنگ و توريزم باشد

. زيع رسانه هاي خارجي وجود دارد مقررات خاص براي پخش و توبرخي از كشورهاموارد استثنائي به طور مثال در 

ي كه يدر اغلب كشورها رسانه ها.  مطالب وجود داردپخشقضائي اند نيز استثناء هاي در كه حاوي مسايل رسانه   در بخش 

اگر استثناء در بخش مسايل قضائي وجود نداشته . د به طور استثنائي مورد نظارت قرار مي گيرندننمسايل قضائي را منتشر مي ك

. صدمه وارد شودحتي به روند سالم و بي طرفانه محكمه شد ممكن است به حفظ آبروي اشخاص و با

در يك نتيجه گيري از مبحث جرايم رسانه اي و استثناء هاي آزادي رسانه بايد خاطر نشان نمود كه اگر رسانه ها بدون در نظر 

جرايم رسانه .  اصول ومعيارهاي اخالقي را زير پا گذاشته اندگرفتن قوانين يك كشور به بخش هرگونه مسايل بپردازند در حقيقت

 واضح و روشن در قانون رسانه هاي افغانستان نيز بايد به صورت. اي در قانون رسانه هاي اغلب كشورها پيش بيني شده است

دوده ، تا محايم با خبر باشنده ها بايد از جررساندست اندر كاران به طور قطعي .هاي از نظرقانون جرم استبيان شود كه چه چيز

، اما در برخي موارد به طور  آزادي رسانه ها را محدود مي كندست است كه سانسور عملي است كهدر. فعاليت خود را بدانند

، حكومت نظامي و حالت اءها مربوط به شرايط خاص مثل جنگيك دسته از استثن. استثنائي بايد آزادي رسانه هاي محدود شود

سانه ها مربوط به رسانه هاي خاص مثل نشريات كودكان، رسانه هاي خارجي و رء  ديگر استثناه اي دست.ه استفوق العاد

. حاوي مسايل قضائي اندها
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پنجمفصل 

كاپي رايتو اخالق رسانه اي 

 اخالق رسانه اي -بخش اول

مفهوم اخالق و اخالق رسانه اي- 1

 گوناگون آن جامعه به وجود آمده و ياخالق مجموعه قواعدي است كه در طول ادواري از زندگي يك جامعه و انديشه ها

تخلف از اخالق وجدان اكثريت جامعه را متألم و .  كم وبيش به معرض اجرا در مي آورندافراد آن را محترم شمرده و

اخالق بيش از آن كه فردي باشد پديده اي است . ها استش بدي ترويج خوبي و كاهاخالقمبناي . ناراحت مي كند

.جامعه شناسي، اخالق اجتماعي را يكي از گونه هاي هنجار دانسته كه جامعه نقض آنها را نا پسند مي شمارد. اجتماعي

امه نگاري است اخالق رسانه اي شاخه جديد ولي مهم از اخالق حرفه اي است و اين اخالق جزء جدايي ناپذير حرفه روزن

ل از آن جا كه اصو. گار در تمامي عرصه هاي مختلف كسب، تنظيم و نشر خبر باشدو مي تواند راهگشا و راهنماي روزنامه ن

ياي  زنامه نگاري نيز در هر حوزه جغراف، رسوم و عرف جوامع است، الجرم اخالق حرفه اي رواخالق، متأثر از عقايد باور ها

به بيان ديگر آزادي ميدان عمل روزنامه نگار در هر جامعه اي توسط .  خود را داراستويژگي ها و مشخصات خاص

. چهارچوبي مشخص مي شود كه ابعاد و اضالع آن را اصول و ضوابط اخالقي همان جامعه معين كرده است

 اند كه بسياري از قوانين برخي براين باور.   اخالق و قانون در بررسي هاي اجتماعي دو مقوله نزديك هم ارزيابي مي شوند

برخي هم عقيده دارند كه اخالق و اصول اخالق حرفه اي بايد جايگاهي باالتر . ريشه در اخالق و عرف جاري جوامع دارند

. دناز قانون داشته باش

وه هاي به شيدست اندر كاران رسانه ها بدون اين كه قوانين را نقض كرده باشند «:  در باب رسانه ها مهمترين بحث اين است

تبعيض،حسي نگري، ساده سوء  دروغگويي، تحريف، جهت گيري، تبليغات، ،عدم دقتمانند . بسيار مرتكب تخلف مي شوند

، ترس يا تنفر، حمالت نژاد پرستيو سهل انگاري، لغزش در رعايت ادب، هرزگي و بي نزاكتي، ابتذال، تبعيض جنسي، 

)13(».و دخالت درامور شخصيفريبكاري، شخصي،  بد نام كردن شخصيت ها، 

 رعايت نكات اخالقي مي شوند و در برخي موارد عدم باعث  كه در رسانه هاندستهي ي شد مثال هاذكرتمام مواردي كه 

. نامه نگاري را زير پا مي نهنداي روزه ولي به طور قطع بايد بيان نمود كه اخالق حرف. گرد قانوني هم ندارندحتي پي
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 اخالق رسانه اي  پيشينه تاريخي- 2

يت مسئولقرن هاي پانزدهم و شانزدهم اخالقيات مربوط به حقوق، در نشريات ايي از هنگام پيدايش فرهنگ هاي اروپدر « 

اخالقيات حرفه اي . در اين بحث ها بيشتر به دو عرصه توجه شده است. ندي مورد بحث بوده ارسانه ا آزادي و مقررات ،ها

 و فلسفي در زمينه ارتباطات عمومي كه به تعهدات ارزشينه اي مرتبط بوده است و تيوري هاي كه با آموزش متخصصان رسا

 به بعد به صورت مدون در 1920 هاي حرفه اي اخالقي، از اوايل دهه ارزش. حرفه اي دست اندركاران رسانه ها مي پردازد

. دن وجود دارشصت كشور درسراسر جهاندر حال حاضر اين قوانين مدون در حدود . آمدند

. ي در جهت طرح قواعد اخالقي منطقه اي يا بين المللي دست زده اندي  چندين سازمان غير دولتي و ميان دولتي به تالش ها

 در اولين كنفرانس مطبوعاتي قاره امريكا در سال  بود كه2ل اخالقيات روزنامه نگاريظاهرا قديمي ترين اين قواعد، اصو

.  گرديددر واشنگتن برگزار1926

 يكي از جلوه هاي ،حرفه اي به پيگيري طرح هاي براي اخالق رسانه ها پرداختند زماني كه چندين سازمان 1930 در سال 

رياست اين محكمه كه مقر آن در الهه قرار داشت. چشمگير آن ابتكار تشكيل محكمه بين المللي شرف براي خبرنگاران بود

 فدراسيون بين المللي  نظر غير حكومتي بود كه زيرنهاد واقعاً. ين المللي به عهده داشتن عدالت بآن را رئيس سابق ديوا

. بودوظيفه اين محكمه نظارت بر سالمت انجام روال كار خبرنگاران . و بنياد بين المللي خبرنگاران اداره مي شد3خبرنگاران

. شاند فدراسيون بين المللي خبرنگاران را به نشستي ك1939اين جنبش در 

خبرنگاري كه شايسته اين نام « مجموعه اي از اصول را تحت عنوان رسانه ايسه سال بعد اتحاديه بين المللي مؤسسات 

ي براي تدوين قوانين اخالق خبرنگاري در ي ميالدي تالش ها1948در بعد از جنگ جهاني دوم . به تصويب رسانيد» باشد

.اسطه اين سازمان به تصويب رسيدانون اخالق حرفه اي به وچهارچوب سازمان ملل متحد صورت گرفت و ق

ي عضو جامعه اروپا در مونيخ اعالميه اي را در مورد وظايف و كشورها شش اتحاديه روزنامه نگاران از 1971در سال 

فه اي  تحت نظارت جامعه عرب قواعدي در خصوص  اخالقيات حر1977در سال . تصويب رساندندحقوق روزنامه نگار به 

وين اصول اخالق ارتباط د نشست از سوي يونسكو براي ت1977در سال باز هم . براي خبرنگاران عرب تهيه و تدوين شد

اخالق ارتباطي در دنياي مدرن بايد بر پايه ارزشهاي « :  از بيانيه آن آمده استيبخشجمعي در شهر اوتاوا برگزار شد كه در 

٢ - code of journalistic ethics 
٣ - F I J 
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ا گردد كه براي نوع بشر جنبه هاي مشترك داشته و درعين حال تنوع فرهنگي و سياسي چون صلح، آزادي و احترام متقابل بن

». كنوني را مد نظر قرار مي دهدبسيار بارز در دنياي

از سوي سازمان حرفه  يونسكو منشور بين المللي اخالق خبر نگاري را به تصويب رسانيد و بيانيه يونسكو 1988 در سال 

) 14( » .ن المللي خبرنگاران مورد تأييد قرار گرفتاي ملي، منطقه اي و بي

 اصول بين المللي اخالق حرفه اي در خبرنگاري - 3

شاغل  خبرنگار 400000سازمان هاي بين المللي و منطقه اي خبرنگاران حرفه اي كه در مجموع نمايندگي ،1978از سال «

 به همت يونسكو برگزار نموده منطقه اي چند نشست مشاوره اي رادر سطح بين المللي و ند،اشتدر اين حرفه را به عهده د

پيرامون اصول » 1978سكوناعالميه يو« پشتيباني خود را از)1980مكزيكوسيتي( مشاوره اي  هاي نشست، و در ايناند

نژاد پرستيبا  و رويارويي حقوق بشر،،در تقويت صلح و تفاهم بين اللملياساسي ازجمله مساعي وسايل ارتباط جمعي 

مجموعه اي از اصولي كه در بر » اعالميه يونسكو «، هاعالوه بر اين.ادي و جنگ افروزي اعالم نمودژسياست تبعيض ن

اسناد بين المللي را  نيز قوانين مرتبط در وگيرنده قواعد مشترك اخالق خبرنگاري در قوانين موجود ملي و منطقه اي است

.به منزله مبناي كار پذيرفت

اي در زمينه اي مشترك و به عنوان منبع الهامي براي قوانين اخالقي در سطح ملي و اصول اخالق حرفه بر اين پايه،

سازمان هاي حرفه اي وبه كار صول، ارتقاي اعضاي هر يك از وعه امهدف از اين مج. ين شده استمنطقه اي تهيه و تدو

.مناسب ترين روش ها  و وسايل مي باشدبردن

اصل اول

»العات درست حق مردم در دستيابي به اط « 

 حق دارند تصويري واقعي از جهان بيروني را از طريق دستيابي به اطالعات صحيح و جامع در اختيار داشته و عالوه    مردم

.ي خود را با استفاده از رسانه هاي ارتباطي به طور آزادانه ابراز نمايندئبر اين بتوانند آرا
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صل دوما

»قف حقيقت نمايد خبرنگار بايستي خود را و« 

معتبر و درست، شرافت حرفه اي    بارزترين وظيفه خبرنگار اين است كه با رعايت حق مردم براي دستيابي به اطالعات

بدون به نحوي كه واقعيت ها وجدانا با محتواي اصلي خود انعكاس يافته و . خود را در خدمت واقعيت عيني قرار دهد

. ايجاد تحريف، نشاندهنده ارتباطات اساسي باشد

اصل سوم 

» يت اجتماعي خبرنگار مسئول« 

بدين معنا كه خبرنگار در حجم . اطالعات در خبرنگاري به منزله فايده اي اجتماعي و نه به منزله كاال درك مي شود

پاسخگويي مي  تنها وي در برابر صاحبان رسانه ها ملزم به ، سهيم است و بنابراين نهتي كه منتقل مي كنديت اطالعامسئول

. استمسئول نيز  در جامعه، بلكهباشد

  اصل چهارم 

» شرافت حرفه اي خبرنگار « 

از جمله، حق .   نقش اجتماعي خبرنگار اقتضا مي كند كه در اين حرفه، حد باالي از شرافت شغلي را براي خود حفظ كند

زنامه نگاري شرافت حرفه اي رو. ري از كار كردن برخالف باور هايش و يا افشاي منابع اطالعاتي خودخبرنگار در خود دا

. دهدح شكلي از اشكال رشوه را پذيرفته و يا دفاع از منفعت خصوصي را بر رفاه عمومي ترجياجازه نمي دهد كه هر

اصل پنجم 

»مشاركت و دخالت مردم   « 

آنان در رسانه ها را ارتقا  مي كند كه خبرنگار راه هاي دسترسي مردم به اطالعات و مشاركت   طبيعت اين حرفه اقتضا

. بخشد ، ازجمله اين حقوق همانا حق تصحيح ، اصالح و پاسخگويي است
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اصل ششم 

» احترام به اسرار محرمانه و حيثيت انساني   « 

حق اشخاص در حفظ اسرار محرمانه و حرمت انساني شان ام به بخش مكمل استندرد هاي حرفه اي خبرنگار، همانا احتر

بر پايه مواد موجود در قانون بين المللي و قوانين ملي از جمله حمايت از حقوق و آبروي ديگران و منع افتراء، بهتان و 

. لطمه به حيثيت و آوازه اشخاص است

  اصل هفتم 

» احترام به منافع عمومي   « 

. و اخالق و عرف جامعه را ضروري مي داند آزاد خبرنگار، احترام كامل به حيثيت ملي جامعه، مؤسسات حرفه اي  معيار

اصل هشتم 

» احترام به ارزشهاي عام وگوناگوني فرهنگ ها « 

 پيشرفت اجتماعي ،، حقوق بشرديموكراسي  يك خبرنگار حقيقي مدافع ارزشهاي عام انساني و در درجه نخست، صلح و 

فرهنگ ها به اضافه حق انتخاب ، ارزش ها و شأن و مقام خاص هريك از  كه احترام به الگو هاحال آن. آزادي ملي استو 

. ، اقتصادي و فرهنگي براي هرملتي امري در خور وظيفه شناسي حرفه اي استنه نظام هاي سياسي، اجتماعيو توسعه آزادا

  اصل نهم 

» گي كه سر راه نوع بشر قرار دارد محو جنگ و ديگر مصايب بزر  « 

اي تجاوزگرانه و ملزم مي سازد تا از توجيه و برانگيختن جنگ هتعهد اخالقي نسبت به ارزشهاي عام انساني، خبرنگار را

، كينه و يا تبعيض و به طور خاص نژاد هاي هسته اي و تمامي اشكال خشونت، به ويژه در زمينه سالحمسابقه تسليحاتي
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ستمگر، استعمارگر و استعمار نو و نيز مصايب  و سياست تبعيض نژادي، سركوب اعمال شده توسط رژيم هاي پرستي

. و بيماري ها پرهيز نمايدبزرگ ديگري كه سبب رنجوري بشر مي گردد، مانند فقر، سوء تغذيه 

   اصل دهم 

» برپايي نظم اطالعاتي و ارتباطي نوين جهاني    « 

عام و نظم اطالعاتي نوين به مللي به طور ار چوب حركت به سوي روابط نوين بين اله، خبرنگار در چ  در جهان معاصر

وظيفه ويژه دارد تا در بر پايي جريان ديموكراتيزه كردن ارتباطات بين المللي خبرنگار .  به فعاليت مشغول استطور خاص

ميز و دوستانه ميان ملت ها و دولت ها نقش خود را ايفا ويژه به واسطه حفظ و تحكيم روابط صلح آدر حوزه اطالعات به 

 )15( » . نمايد

چوب اسالمي اخالق رسانه اي  چهار- 4

الزم است كه چهار چوب . ستكشورهاي مسلمان متفاوت تر از وضعيت رسانه ها در ساير كشورها رسانه ها در توضعي

 و سنت ديدگاهي اسالمي در زمينه قرآني اخالقي گرفته شده از تا با استناد به رهنمود هاگردد طرح ريزي آن خاص براي 

 نقش ها و كاركرد هاي رسانه ها ،به سختي مي توان پيشينه مدون در مورد تاريخ. اخالقيات رسانه هاي جمعي تدوين گردد

. در يك جامعه اسالمي يافت 

 تصميم ،لمان در كراچي پاكستان برگزار گرديد در اولين كنفرانس اسالمي آسيا كه توسط مجمع جهان مس1978در سال «

الت خصمانه حكشورهاي كه رسانه هاي جمعي توسط مقابله با انحصار ي مسلمان بايد به منظور كشورهاگرفته شد كه 

 روزنامه نگار250 در جا كارتا اندونيزيا كنفرانس با حضور 1981در سپتمبر . نسبت به اسالم دارند، با يكديگر همكاري كنند

چهارچوب ارزش هاي ري اسالمي به عنوان مبناي كار و د كشور برگزار شد كه در آن بر رعايت  قواعد رفتار50مسلمان از 

.اسالمي تأكيد شده استاسالمي و اصول اخالق 

: موضوعات مرتبط با اخالق اسالمي در رسانه ها شامل اين موارد مي شود

دروغ گفتن و كتمان حقيقت ) الف 
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كافي نيست كه روزنامه نگار دروغ نگوييد، بلكه وظيفه دارد كه حقيقت را تنها . ي رسانه ها حقيقت را پنهان مي كنند گاه

همچنين . د ازنظر اسالم درست نيستن از آن مطلع شو تا در مورد مسأله كه حق مردم استنبيان كند سكوت اختيار كرد

ت جامعه اسالمي صدمه نزند و روزنامه نگار مسلمان بايد از ينبه آرامش و امرا بيان مي كند كه روزنامه نگار مسلمان حقيقتي 

. راستي حمايت كند

:  تصريح مي كندقرآن

) 42سوره مباركه بقره آيه (» . حقيقت را مي دانيد كتمانش مكنيداه كهحق را با باطل مياميزيد و آنگ   « 

) 152النعام آيه سوره ا( » ....د يخن گويد عادالنه گويسهرگاه   « 

 سوره بقره نيز به موضوع 44 سوره نساء و آيه 83 سوره نساء، آيه 148 سوره نساء، آيه 135 سوره بقره، آيه 238 همچنان آيه 

يك روزنامه نگارمسلمان بايد با در نظر گرفتن اين مسايل در كار . دنتأكيد داربيان حقيقت و بلند كردن صدا در مقابل ستم 

.ق اسالمي را رعايت نمايدخود اصول اخال

 مفهوم آزادي بيان )ب

ر ي اسالمي و چه دكشورهاحدوديت هاي قانوني در مورد آزادي بيان در مصوبات نهاد هاي قانون گذاري چه در م

كيد ن تأكه در قسمت هاي قبلي نيز بيان شد، بايد دانست كه اسالم بر آزادي بياو همانطوري غيراسالمي رايج است كشورها

.  نيز براي آن قايل استيخاص دارد و محدوديت ها

يت پذيري و حق دانستن مسئولمفاهيم  ) پ

يت پذيري اجتماعي بر امر به مسئوليت پذيري اجتماعي است و اصل  اسالمي مسئول،  راهنما در قواعد اخالق اسالمياصل

نيزقرآنسؤليت پذيري اجتماعي رسانه ها را بيان كرده اند،  غربي ها نظريه مهمانطور كه. تأكيد داردمعروف و نهي از منكر 

كه روزنامه نگاران هم عضوي اسالم امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه هر مسلمان مي داند، . اين موضوع را بيان مي كند

يت مسئولو نهي از منكر كه  بر امر به معروف قرآني از يدر بخش ها.  ، به آن توجه كنند بوده و مكلف اند جامعه اسالمياز

:به طور مثال.  تأكيد خاص شده است،مسلمانان در برابر اجتماع است



٦١

نهي كنند و و بايد از شما مسلمانان برخي خلق را به خير و صالح دعوت كنند و مردم را به نيكو كاري امر و از بد كاري  « 

سوره آل عمران (».ال فيروز بختي و رستگاري خواهند بوداينان كه به حقيقت واسطه هدايت خلق هستند در دو عالم در كم

يت در برابر اجتماع مسئول سوره آل عمران نيز به امر به معروف و نهي از منكر و داشتن 114 و 110همچنان آيات )104آيه 

. دناشاره دار

نا سزا گويي  ) د

: ردن ساير مردم را منع مي نمايد تمسخركقرآن

شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها . ن آورده ايد، مبادا كه گروهي از مردان، گروه ديگر را مسخره كنداي كساني كه ايما« 

سوره (» .كند و يكديگر را به القاب زشت بخواندمبادا كه گروهي از زنان گروه ديگر را مسخره و از هم عيب جويي . باشند

 ) 11الحجرات آيه 

باه اند كه به نام م را از تمسخر نمودن افراد منع مي كند و اگر كساني دچار اين اشت تمام مردقرآنبه طور واضح و آشكار 

.  مفهوم آزادي بيان را خوب درك نكرده اند،كاري مي توانند انجام دهندآزادي بيان هر 

امور شخصي افراد  گذاشتن به حرمت ) ه

نمي توانند ) ازجمله خبرنگاران ( است كه هيچ كس ، يك حق مقدس انساني  حق حفظ حرمت افراد در امور شخصي

ساني كه ايمان آورده ايد به خانه اي غير از خانه خود بي آن كه كاي « :  خطاب به ما مي فرمايدقرآن. متعرض آن شوند

ير و ه انسان در جست و جوي خ اسالم اجازه نمي دهد ك.»...داخل مشويديد و بر ساكنانش سالم كرده باشيد، اجازت طلب

اصل بيگناهي افراد نبايد مورد . و ناسزا گويد، سخن پراكني كندافتراء زند، سوء ظن را تأييد نمايد،، حتي اگر گماننيكي

در اسالم  سنت و سابقه اي قوي در زمينه ارزيابي .  يم خصوصي افراد تجاوز صورت گيردتعرض قرار گيرد و نبايد به حر

، گزارشگري موارد ممكنر، اثبات گواهي و شهادت دمسايل تحقيق براي اثبات منابع خبري، استفاده از روش درست

.  سوره مباركه الحجرات دليل براين مدعا است 12 آيه .د منصفانه با موضوعات وجود دارددرزمينه هاي مناسب و برخور
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تفريح وسرگرمي هرزگي و حسي نگري  ) و

اسالمي و الزام هاي  جامعه معيارهاي،و ساير كاركرد هان به موضوعات تفريحي  هنگام پرداخترسانه هاي جمعي بايد

المي در زمينه روزنامه نگاري ، مبناي ديگر بر قواعد اخالقي اسمفهوم تقوا نيز.  اين زمينه مد نظر داشته باشند را دراخالقي

هده گيرند و باهوشياري تمام به امر به معروف و يت نگهباني جامعه را به عمسئول بايد براساس اخالق اسالمي رسانه ها. است

 )16( » . از منكر بپردازندنهي

منطقه مي اخالق رسانه ها را شكل دهد ودرسطح ملي، مي توانند بخشي از چارچوب اسال  نتيجه اين كه قواعد بيان شده 

براي روزنامه نگاران مسلمان نما و راهگشاي  تا راه،تدوين گردد وبين المللي بايد اصول وقواعد اخالق اسالمي رسانه هااي

حرفه اي خبرنگار ي احساس مي شود، زيرا در چند سال تدوين اخالق نياز به كشورهاستان نيز مانند ساير نرافغاد. باشد

.  اندين رسانه ها افراد غير مسلكيد اغلب دست اندكاران ايشا ها شروع به فعاليت نموده اند و يري از رسانهثاخير تعداد ك

تدوين يك . حتي براي افراد كه در حرفه خبرنگاري مسلكي نيز استند، تدوين اصول اخالق حرفه اي مي تواند مفيد باشد

در حقيقت اين .  با مسايل مي تواند مؤثر واقع گرددخبرنگارانبرنگاري در زمينه برخورد چهارچوب براي اخالق حرفه اي خ

. رد با چه مسايلي ممكن است نادرست باشدآنان نشان مي دهد كه برخوچهارچوب به 

كاپي رايت-بخش دوم 

در قانون اساسي . ي جهان به تصويب رسيده استكشورهاؤلفين در اغلب  به منظور حفظ حقوق مكاپي رايت قانون 

گرام هاي مؤثر دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پرو« :  در مورد حقوق مؤلفين آمده است47افغانستان در ماده 

دولت حقوق مؤلف، مخترع و كاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و . وضع مي كند

». حمايت مي كتد و نتايج مؤثر از آن را مطابق به احكام قانون تعميم مي بخشد

دادن حق مالكيت به اثر ، احترام به حقوق مؤلف يكي از شرايط مهم در:ين اساسي افغانستان آمده است همانگونه كه در قوان

.كه برنامه هاي مؤثر دراين زمينه وضع نمايدفرد است و دولت بنابراين ماده مؤظف گرديده است 

داشتن حق مالكيت معنوي و امتياز : كاپي رايت« :  آمده است14در قانون رسانه هاي همگاني افغانستان در ماده سوم در بند 

» . بت شده است كه در مطابقت به معيار هاي قبول شده توسط مقرره جداگانه تنظيم مي گرددانتشارات ث
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 مورد توجه قرار گرفته و بيان شده است كه هر فردي حق داشتن امتياز  نيز مالحظه مي شود كه حقوق مؤلفين در اين قانون

.نشر و مالكيت معنوي اثر خود را دارد

. از حقوق مؤلف آمده استيين داخلي افغانستان مطرح شد بايد ديد كه در منابع خارجي چه تعريف  با اين ماده ها كه از قوان

در راه هاي اين حق را  بتواند حق مؤلف حقي است كه دارنده آن: حق مولف را به ساده گي مي توان چنين تعريف كرد«

ختيار خود داشته باشدمختلف در ا

 بلكه باالي حقي است كه ،  تاكيد بيشتر روي اين حق نيستكاپي رايتدر : تعريف شوداين هم  ساده تر ازكاپي رايتاگر

صاحب حق مولف، حق .  خالقانه و اصيل صاحبان آثار به شكل غيرمناسب بهره مي گيرندآثارچطور مانع آناني شويم كه از 

ق فروختن نسخه ها نمايش و اجراي اثر را به  بلكه ح، البته نه تنها در راستاي كاپي كردن.منحصر به خود را دارا مي باشد

آن را به نشر بسپارد، شامل برنامه هاي كيبلي سازد ويا ،يير بياوردغصاحب حق مولف مي تواند دراثر اصلي اش ت. مردم دارد

. را به انترنت دهدآثارشهم اجازه انتقال 

يك ناول :  مي شود، طور مثالخلقتين بار اثر مذكور آثار زماني به ميان مي آيد كه براي نخسوضوع حق مولف درمورد     م

پس موضوع حق . نويس مسوده ناول را مي نويسد يا يك موسيقي دان آهنگ هاي مختلف را مي سازد ويا ثبت مي كند

كاپي رايتموضوع . مولف براي نوشتن ناول، نمايش، فلم، يك مطلب روزنامه ويا حتي در رابطه به يك نامه نيز وجود دارد

حق .  تلويزيون، برنامه هاي كيبلي و نرم افزار هاي كمپيوتري نيز موجود است- ضبط و ثبت صدا، نشرات راديو در موسيقي

. نيازي به ثبت كردن آثار نيستكشورهادر بسياري . يدآ شود، به وجود مي خلقمولف به مجردي كه اثر 

كاپي رايتداليل موجوديت - 1

.يك اخالق ودوم اقتصاد مي باشد: ه در راستاي موجوديت حق مولف  وجود دارددو دليل قوي و پيشرفت«

پس صاحب .  آن استبروز دهنده افكار شخصي ابداع كنندهست كه اثر مورد نظر  ااستدالل اخالقي نسبت به حق مولف اين

رش چه زماني و چطور براي مردم  تا اثرش احترام شود؛ همچنان او اين حق را دارد كه اث، حق است ايناثر مورد نظر صاحب

ن اثر حق انتقاد را آحب  صازماني كه اثري در موقع استفاده تغيير ويا بخش آن قطع گردد،. توليد ويا به معرض اجرا در آيد

.نسبت به اين امر دارد
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ست،  اق آنحق الزحمه كارگر خال ووفاداري ها نسبت به حق مولف:  حاوي سه پهلو استكاپي رايت استدالل اقتصادي 

هكاري ها و كار هاي اش عمل براي توليد آثار اصيل به شمار مي رود و اين وفاداري باعث تكثير شاوفاداري منحيث پاد

.، نشركتب محال خواهد بودكاپي رايتبدون صيانت :  به گونه مثال.خالقانه در سطح گسترده اي مي شود

. اين حق  از اثرش مانند ساير داراي هايش استفاده كرده مي تواند   هنگامي كه حق مولف در يك اثر ثابت شد، پس صاحب 

ش را به يكي از ناشران كتب به  ابه گونه مثال يك مولف مي تواند حق تاليف. ملكيت حق مولف طبيعتاً قابل تقسيم است

گان نمايشنامه ها و ند استيشن هاي راديويي، توليد كن به همين منوال حق مولف باالي يك شركت فلم سازي،.فروش برساند

صاحب حق مولف، قادر است تا ملكيت خويش را به طرق مختلف . يا شركت هاي تلويزيوني به فروش رسيده مي تواند

اين حقوق به اساس زمان، موقعيت جغرافيايي، زبان و به اساس اجازه  ترجمه اثر به زبان هاي مختلف، محدود . تقسيم نمايد

. در مورد آثار ادبي معموالً نويسنده آن، مالك است. ا  خلق كننده  اثر، صاحب حق مولف استدر بسياري حالت ه. مي گردد

 معموالً در امور ضبط و ثبت صدا و فلم معموالً مولف كسي است كه ترتيب الزم را جهت ايجاد كار ها به عهده مي گيرد كه

. مي ناميم»پروديوسر«گان ياآنان را ما توليد كنند

كاپي رايتاي  استثناء ه- 2

ادبي بيافريندهرجايي كه يك مامور در چوكات زمان كاري اش آثار .  هاي مهم در اين مقررات عمومي وجود داردء اما استثنا«

لف شخص استخدام كننده مي شود نه خود مامور ؤيي ويا موسيقي را اجرا نمايد، پس صاحب حق ما كارهاي نمايشنامه ي

براي ناشران . مور است، پس به ساده گي از يك شخص قرارداد كننده آزاد متمايز ميگرددزماني كه يك شخص ما. موصوف

منداني  كه به حيث  پروديوسر، كارگردان، طراح و هنرفلم نامه نويس،: به گونه مثال. تميز كردن افراد خيلي كاري آسان است

ان موسسه مي شود و حق مولف به اين افراد  كارمندان يك موسسه كار مي كنند، پس محصول كار آنان شامل حق مولف هم

از سوي ديگر يك كارمند آزاد كه مصروف اجراي كار در يك موسسه است، حق مولف اثر مربوط . هيچ ارتباط نمي گيرد

) 17( » .را ذيحق در حق مولف شناخته باشد كه قراردادش موسسه مذكور  مگر اين،شخص خودش مي شود

خالق رسانه اي بايد گفت كه باتوجه به خصوصيات هر جامعه اي بايد اخالق حرفه اي خبرنگاري در مورد ابه طور خالصه 

ي در افغانستان  نياز به تدوين اخالق حرفه اي خبرنگار، همگانييهمانند تدوين قانون رسانه ها.تدوين شوددر آن جامعه 
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با توجه به اصول . خالق حرفه اي را بايد رعايت نمايندزيرا خبرنگاران بايد با اين اصول آشنا باشند وا. هم احساس مي شود

انعكاس حق مردم در دستيابي به اطالعات درست، : اين مسايل را در نظر داشته باشندانين المللي اخالق حرفه اي، خبرنگارب

فظ اسرار داشتن شرافت شغلي، مشاركت مردم، احترام به ح بودن خبرنگاردر مقابل اجتماع، مسئولدرست واقعيت ها، 

برپايي ، تالش براي محو مصائب كه سر راه بشر قرار دارد، ومي، احترام به ارزش هاي فرهنگيافع عمن احترام به ممحرمانه

. دن بايد در زمينه اين مسايل تالش نمايان خبرنگار، اصول بين المللي بهنظر. نظم اطالعاتي و ارتباطي نوين

،فلم نامه نويسان، سينماگران، ز نويسندگانراه هاي كه مي شود با كمك آن ا يكي از  نيز بايد گفت كهكاپي رايت  درزمينه 

، اين ر اقشار فرهنگي جامعه حمايت نمودو ساي هنرمندان، موسيقي دان ، طراحان، توليد نرم افزار هاي كمپيوترييشركت ها

ين اقشار جامعه هم حمايت معنوي  از ا،كاپي رايتزيرا در صورت احترام گذاشتن به .  رعايت شودكاپي رايتاست كه 

كند و روي اين اثر مدت ها زحمت مي كشد، يك فردي اثري را خلق مي . اقتصادي و مالياخالقي مي شود و هم حمايت و

به هر نحوي كه دلش خواست از اين اثر خود استفاده كند و بدون اجازه وي هيچ الزم است حق اين را نيز داشته باشد تا 

صاحب اثر ازطرف يك مگر در شرايط استثنائي كه .  تا ثمر كار وي به خودش برسدرا نداشته باشدنتفاده از آفردي حق اس

نهاد نهادي استخدام شده باشد و كارمند آنجا باشد و يا در قرار داد كاري خود توافق كرده باشد كه صاحب امتياز اثر وي 

.استخدام كننده است
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مأخذ و منابع

ي افغانستان از جمله قوانين داخل و، قوانين داخلي كشورهامنطقه ايقوانين ،  كريم، قوانين بين الملليقرآننوشته از در اين 

.عتبارميباشد،استفاده گرديده استكه درحال حاضر مدار ا جزائي تو قانون اجراأقانون رسانه ها،قانون جزا،قانون اساسي

انتشارات مركز مطالعات وتحقيقات رسانه ها ، : تهران ( چاپ سوم ،  ، جلد يكم ، داكتر كاظم معتمد نژاد ، حقوق مطبوعات-1

28فحه ص ) 1379سال 

28–29ات همان منبع ، صفح-2

5-6دكتر رويا معتمد نژاد، مقاله آزادي بيان و جامعه اطالعاتي ، سايت انترنتي ايران و جامعه اطالعاتي صفحات -3

15-34صفحات ) 1380، ، انتشارات آبتين اميريآبتين اميري: تهران(، قرآن ازديدگاه بيانيشه وآبتين اميري، آزادي اند

45–73همان منبع ، صفحات -4

سال دهم ( ، فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي ، »رسانهادي بيان و محدوديت هاي آن ،آز«مهرداد مواليي ، -5

30- 31صفحات  ) 1378 ، تابستان 2، شماره 

59صفحه  ) 1382 بهار 1سال چهاردهم ، شماره  (  ، رسانه»حق دسترسي به اطالعات«حسن نمكدوست تهراني ، -6

51همان منبع ، صفحه -7

53–58همان منبع ، صفحات -8

60همان منبع ،  صفحه -9

62 همان منبع ، صفحه -10

177دكتر معتمد نژاد، همان كتاب،  صفحه -11

20صفحه  ) 1375 ، پاييز 3سال هفتم شماره ( رسانه دكتر مغيث الدين شيخ ، چهار چوب اسالمي اخالق رسانه ها ، -12

21همان منبع ، صفحه -13

76- 77صفحات  ) 1374، پاييز 3سال ششم، شماره (اخالق حرفوي رسانه،كارل نورد نسترنگ، ترجمه مجتبي صفوي-14

22-27خ ، همان مقاله ، صفحه  دكتر مغيث الدين شي-15

)2200سال  (  عبدالقهار جواد،ترجمه،  اتحاديه نشرات آسيا پسفيك مقاله ، كاپي رايت-16
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ضمايم

ل ضمايم كه دراين بخش تهيه شده مي تواند ژورناليستان را با اخالق حرفه اي ژورناليزم، سازمان هاي دست اندركار مساي

ضمايم از سايت انترنتي گزارشگران بدون سرحد اين  تمام . آنان آشنا سازدكيآدرس الكتروني وو آدرس، تيلفون، فكسژورناليزم 

.اخذ و ترجمه گرديده است

در اخالق حرفه اي ) رفرنس( متون مرجع -1

.ه مي شودئتهيه گرديده است، اراژورناليستان كه توسط سازمان هاي مسلكي اصول اخالقي از اي در اين جا خالصه 

در جريان تحقيق در ، به خصوص آنها عمل شودبه كه بايد در طي كار   اين سازمان ها اصول اساسي حرفه خبرنگاري را 

 به عنوان يك ، آمده است1اعالميه حقوق و تعهدات ژورناليستان كه در متن شماره .  اندنوشته، تجاوز به آزادي رسانه هاموارد

نشان  فرانسه است و منطقه ايضوابط و عرف رايج در روزنامه هاي خالصه اي از 2متن شماره . معتبر قبول شده استسند 

امريكا ، انگليس و نشور  ماز خالصهسه متن.  در عمل مورد استفاده قرار گيرند اساسي مي توانندمي دهد كه چگونه اين اصول

. ندآورده ادر تكميل دو متن قبلي را ياپان نمونه هايج

1  متن 

)منشور مونيخ ( اعالميه حقوق و تعهدات ژورناليستان 

سپس به وسيله فدراسيون جهاني .  طراحي و تصويب گرديده استخ در موني1971 نوامبر 25 و 24 اين اعالميه به تاريخ 

. خبرنگاران و اغلب اتحاديه هاي اروپايي ژورناليستان مورد تأييد قرار گرفته است

ضيحات مقدماتي تو

تمام حقوق و وظايف .  حق دسترسي به اطالعات ، آزادي بيان و انتقاد يكي از حقوق اساسي افراد به شمار مي رود 

ژورناليستان درمقابل جلب رضايت . گاه باشندامه مردم بايد از حوادث و عقايد آخبرنگاران دراين قانون خالصه مي شود كه ع

در انتقال اطالعات ضروري ژورناليستان محدوديت هاي را برخود تحميل مي . يت دارندمسئولسا   در مقابل رؤمردم و خاصتاً

 اگر شرايط براي استقالل حرفه اي به طور مؤثر وجود.اعالميه وظايفي است كه در ذيل طراحي شده استاين موضوع . كنند

. احترام كندد در عملكرد مسلكي خويك ژورناليست مي تواند به اين وظايف داشته باشد
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اعالميه وظايف . الف

.  و تفسير اخبار به آنها ملزم مي گردندنگارشتعهدات اساسي كه ژورناليستان در  جمع آوري ، 

دانستن حقي كه مردم براي به خاطر،  كه براي شخص وي داشته باشدي، با هر پيامده حقيقت احترام داشتبايد ب.1

. حقايق دارند

. تفسير و انتقاد  بايد دفاع نموداز آزادي اطالعات ،.2

د ونبايد اي گزارش نمودن حقايقي كه خبرنگار اصل قضيه را مي داند، نبايد اطالعات اساسي را پنهان نمهنگام.3

. دهموضوع و متن را تغيير د

. تصاوير و متون استفاده كرد،ي بدست آوردن اخباراز روش هاي نادرست نبايد برا.4

.ريم خصوصي افراد مقيد دانستاحترام حبايد به خود را.5

.، بايد تصحيح نمودهرنوع اطالعات منتشر شده را كه مشخص شود نادرست است .6

بدست مي به شرط محرميت  كه از آنان اطالعات مؤثق ي منابع هويت، نبايدژورناليست وظيفه حفظ محرميت را دارد.7

.دايآيد، افشاء نم

، قبول كردن اساسر تهمت آميز، افتراء، توهين و اتهامات بي بخ، سرقت ادبي: تخصصي قرار ذيل اندمهم جرايم .8

به منظور نشر و يا عدم نشر يك مطلب ا يرشوت به هرشكلي 

فرمايش به نبايد خبرنگاران و  هرگز نبايد با حرفه اعالن كننده تبليغاتي و يا سياسي بياميزدمسلكيخبرنگاران حرفه .9

. عمل كنند اعالن دهندگانمستقيم وغير مستقيمهاي 

فرد با صالحيت  هيأت تحريريه دستوارت سر دبير را به عنوان تنها بايد در مقابل هر فشار بايد مقاومت نمود و .10

.پذيرفت

شناخته  كه نام او به عنوان يك فرد وظيفه شناس وصادق  اصول هر ژورناليستي شايسته اين مي گرددبا رعايت اين.11

ج است كه دولت قانوني او در، در مسايل تخصصي و صات ژورناليستمشخدر داخل قانون اساسي هر كشور، . شود

.ان را از هر نوع مداخله محروم مي سازد و ديگر
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اعالميه حقوق . ب 

حيات اجتماعي كه مربوط به اطالعاتي و تحقيق در مورد تمام مواردي  منابع  تمامژورناليستان حق دسترسي آزاد به.1

ئه ار نتيجه محرميت امور عمومي و يا خصوصي فقط در شرايط استثنائي و با ارد. را طلب مي نمايندد نمي شو

.دد اين حق خبرنگاران را ضايع كنننتوجيهات كافي مي توان

 رد  باشد، كه در آن كار مي كندرسانه ايكه برخالف اصول اساسي را ي يچيز ها از تابعيت،ژورناليست حق دارد.2

اعت از هر و همچنان اطدرج شده اند  به صورت كتبي در قرارداد استخدام وي اصول اساسي كهبه طور مثال . نمايد

. بيان نشده باشد اساسيدر اين اصول كه به صورت واضح امرينوع 

ساخته  انجام دادن يك كار تخصصي و يا بيان يك نظريه برخالف وجدان خويش وادار بهنبايد ژورناليست يك .3

. شود 

 در نهايت بايد .رسانه مطلع شودباالي تشكيالت مهم و تأثير گذار از تمام تصميمات بايد اجباراًهيأت تحريريه .4

 درباره به طور مثال، مي شوداختار هيأت تحريريه مربوط به سي كهيك تصميم مهم در تمام مواردقبل از گرفتن 

. شود مشورت تأهيبا ارتقا و هرگونه دگرگوني ومي شوندو آنهايي كه بركنار استخدام ژورناليستان جديد 

، يك ژورناليست مستحق داشتن قرار داد كاري كه در جامعه به وي واگذار مي شودبا توجه به مسئوليت و نقشي .5

همچنين مستحق دريافت معاش كافي است تا استقالل اقتصادي . است كه امنيت مادي و فكري او را فراهم سازد

. وي را تضمين نمايد

2متن 

 در فرانسه منطقه اي هاي وزنامهدر رابط و عرف رايج ضوخالصه اي از 

آزادانه سخن بنابراين هر فردي مي تواند .   انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد يكي از گرانبهاترين حقوق انساني است

و قابل تعقيب ده اند اين آزادي در قانون مشخص شاستفاده از سوء در كهي به استثناء موارد،بگويد بنويسد و چاپ كند

 ) 1789 اگست 26 اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 11ماده . (مي باشند
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ن  بدو،مندي از اطالعات وافكاره يافت عقايد و بهرين حق شامل آزادي براي بيان و درا.هر كسي حق آزادي بيان دارد 

وپايي حراست از حقوق بشر و آزادي هاي  كنوانسيون ار10ماده . ( مداخله دولت ها و بدون مالحظات سرحدي است

) اساسي 

عملكرد ها و حرفوي قوانين 

الزم . يت هاي روزنامه استمسئولخوانندگان يكي از   يك روزنامه در تماس نزديك با خوانندگان است و آگاه نمودن 

. د آنها جدا نمايدادن مطالب به شكل روشن، روزنامه انعكاس حقايق را از تفسير در مورددر گزارش  كه است

چاپ . بر مي گردداعتبار يك روزنامه به توانايي آن به چاپ موثق و درست اخبار: و توجه به جزئياتجديت -1

شايعات را .  از بي طرفي، باريك بيني و صداقت خوب يك روزنامه استيبررسي در مورد آن، نشانبعد از اطالعات 

. ه ها آنرا منتشر نموده باشندسان، حتي اگر ديگر رنشر شايعات گرددزنامه بايد مانع يك رو. نبايد منتشر كرد

و  اطالع رساني نمايد،پرستي و خشونت، نژاد يك روزنامه بايد بدون تحريك نمودن به تبعيض: احترام به اشخاص-4

قه خاص را محكوم  قوم و منط،نژاد، مليت، خشونت فرد عليه فرد بر اساس تبعيض، نفرتبايد ملزم به قوانين باشد كه 

. مي كند

نسبت به اشخاص، با توجه بي احترامي خواننده احساس خصومت، سوءظن وبه اين معني است كه در ذهن  تبعيض 

به دليل  صدمه زدن به آنها يا قصد،خصومت به برخي از افراداحساس تنفر . به مذهب و يا نژاد آنها بوجود بيايد

خشونت شامل هردو بعد خشونت فزيكي و .اشدقومي و نژادي مي به خاص وابستگي يا عدم وابستگي به يك گرو

 تحريك  و يا فرضاً حتماً يك روزنامه بايد از تمام موضوعاتي كه،جدا از تحريك هاي آشكار. ي مي شودحخشونت رو

. د، پرهيز نمايدنباشچنين احساساتي كننده 

 اجتناب از افتراء -7

: چهار اصل استهاين در بر گيرند. فرد متعهد باشدبروي يك  حفظ آرعايتيك روزنامه بايد به 

 زيرا دسترسي به اطالعات ،مي باشدتهيه مطالب با توجه به نفع عموم  يك روزنامه همواره متضمن : صحت قضيه-

. به صحت آن قضيه توجه شودقبل از اين كه حوادث به اطالع مردم برسد بايد . حقوق عامه استجزء 
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، يك روزنامه بعضي از افراد ممكن است با يكديگر سابقه خصومت شخصي داشته باشند:يت شخصمخصو نداشتن -

.  اجتناب نمايد به شكل جدال برانگيز نوشته شده اند،كه عمداًبايد از چاپ مطالب 

 و آزار يزتوهين آممطالب آن براي مردم و سبك نگارش لحن يك روزنامه ملزم به اين است كه :ميانه روي در زبان-

. دهنده نباشد

. تمام جوانب قضايا با صداقت درتحقيق بيان شود: قابليت اعتبار در تحقيق-

حاصل شود ، تا نقطه نظر هر كدام به اين منظور الزم است با طرفين يك مطلب تماس : تمام نقطه نظرات بيان شود-8

از اشخاص مربوطه از دادن اطالعات اجتناب مي اگر يكي . را بدست آورده و به شكل عادالنه اطالعات منعكس شوند

. گاه مي سازدآكرد روزنامه خوانندگان خود را از اين نكته 

ه  آمده است ك1789اگست 26 اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 9در ماده :  احترام به اصل بيگناهي -11

احترام به اصل بيگناهي به اين معني . مي گردد بي گناه محسوب ،قانون و محكمه ثبوت جرم توسط يك شخص تازمان

دقت خاص  جزئيات به مردم ارائههرگاه مردم خواستار معلومات از جريان محكمه شخص باشند، بايد به نحوه است كه 

. تا از ايجاد پيشداوري جلوگيري شود. صورت گيرد

اصول صحت، مصلحت انديشيبايد:  اخبارارائه، مصلحت انديشي و صداقت در  اطالعات تضمين صحت-12

مي شود، رعايت شود ل روز ئسامواردي كه مربوط به مدر  به خصوص ،صداقت و توجه به بيان جزئيات در موضوعات

3متن 

: انجمن ناشران مستقل شمال امريكااخالق حرفه ايضوابط خالصه اي از 

حيه ژورناليزم روشوند، يك توهين به از حقيقت منحرف مي آگاهانه حمايت از تفاسيري كه به صورت :استقالل

. و انحراف از حقيقت در ارائه موضوعات يك تهاجم ويرانگر به اصول اساسي خبر استامريكايي است

هر اين فرصت بايد ،  تجاوز نمايدشرافت و آبروي آنهابه بدون دادن فرصت دفاع به افراد،  يك روزنامه نبايد :صداقت

يك روزنامه حق وارد شدن به حريم خصوصي و . داده شود به وي ، مي شوداتهام واردم فرد خارج از محاك به دفعه كه

عامه بوده و فقط زماني مي تواند اين كار را نمايد كه اين موضوع جزء منافع . له در عواطف شخصي افراد را نداردمداخ

. اوي افراد نمي باشدكن حس كنجتنها براي بر طرف نمود
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بيشتر تحريك كننده ارائه مي كند كهمهم را به خوانندگان همواره اخبار داغ و ك روزنامه يهنگامي كه : شايستگي

. دنمابمنفعتي براي صالح عامه ندارند، شايستگي خود را تباه مي جنايت وگمراهي اند و 

4متن 

 اتحاديه ژورناليستان انگلستان موازين اخالقي و اساسنامه مسلكيفشرده اي از 

 بدون اجازه حق استفاده و سرقت ادبي از كار ژورناليست ،به هر عنوان كه باشديك ژورناليست :زين اخالقيموا5ماده 

. را نداردديگر

. و احترام را رعايت نمايد يك ژورناليست بايد متوجه نحوه رفتار با ديگر ژورناليستان باشد:موازين اخالقي12ماده 

 مي تواند بدست به صورت مستقيم، عكس ها و تصاوير را تنها اطالعاتت  يك ژورناليس:يمسلك اساسنامه 5ماده 

ژورناليست . تي مي تواند توجيه گردد كه برتري دادن منافع عامه در ميان باشد تنها وقنحوه دسترسي ديگر به منابع.آورد

. يد كه مخالف منافع عامه است، اعتراض نماموارديرد براساس وظيفه شناسي كه دارد، به حق دا

، يك  كندهديگر را توجياستفاده از شيوه هاي ي كه برتري منافع عامه وارد حتي در م:يمسلك اساسنامه 6ماده 

. رنج و آزار اشخاص بشودبه شكلي عمل كند كه باعث ژورناليست نبايد 

5متن 

)جاپان(كيوكاي  ژورناليستان نيهون شيمبون خالصه اي از اساسنامه

. خبر، گزارش درست و صادقانه استاصل درانعكاس مهمترين :ماده اول 

. ژورناليستان نبايد در گزارش حقايق ، عقايد شخصي خود را دخالت دهند:وم ماده د

تبليغات  موضوعات، براي استفاده از بايد متوجه احتمال سوء  ژورناليستان،موضوعات خبريهنگام تهيه  در:ماده سوم 

. تياط عمل كننداشند و در اين مورد با احسياسي ب

حتي در حضور اشخاص كه محدود كنند نقل مطالب و لحني يي ژورناليستان بايد خود را به  در انتقاد گرا :مماده چهار

. مورد انتقاد بتوان آنها را بيان كرد
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يست صدمه  ژورنال و شرافت به مقام حرفه اي و با غرض باشد،تفاسيري كه آگاهانه حقايق را تحريف نمايد :مماده پنج

. وارد مي نمايد

مبارزه عليه كساني كه از مجازات رها مي شوند- 2

و فساد، اختالس  خبرنگار و دست اندر كار رسانه ها به خاطر فاش نمودن 500بيشتر از در جهان دهه هاي گذشته طي 

تنها گناه اين . ا به قتل رسيده اند، ترور، ناپديد و ي يا براي انتقاد از رفتار چهره هاي سياسي وتجارتي،تفاده ماليسوء اس

به صورت كامل حتي  اين جنايات ،بعضي اوقات.  استبوده مردمعامهانجام وظيفه و انتقال  معلومات به ژورناليستان،

بعضي اوقات همه مي دانند كه چه . باقي مانده اندبدون مجازات از مجرمان يو تعداد زيادمورد تحقيق قرار نگرفته 

با اين براي مبارزه . نشده اندچنين افرادي به محاكم كشانده  حال،  با اين اما، داده استارتكاب جرمه  بركسي دستو

تأسيس نموده اند كه در سطوح  گزارشگران بدون سرحد يك شبكه را به نام داموك لس ، فاحش اجتماعيتشكس

 كار مي ،مي رسانند شكنجه و يا به قتل  را رهايي از مجازات كساني كه ژورناليستانبخشيدن به براي خاتمه ،مختلف

. كند

گزارشگران بدون سرحد -الف

ي جهان تحريم نمودن، توهين نمودن و كشورهادر بيشتر از  نصف . ندي هست زندان جهان ژورناليست هنوز در140بيشتر از 

ي زندگي مي كنند كه يظر دولت هازير نحتي امروز نزديك به دو ميليارد زن و مرد . زه اتفاق مي افتدروسانسور نشريات هر

 ، عضا و يا حضور دارند كشور ا20از در بيش گزارشگران بدون سرحد كه .  محدود استدسترسي به اطالعاتدر آن حق 

:دمي كن دفاع  و دسترسي به اطالعات اطالع رساني، كه از آزادي ست امستقليك سازمان 

مبارزه رسانه ها را سازمان دهي ، ليستان زنداني كار مي كنندهر روز گزارشگران بدون سرحد براي كمك به ژورنا-1

اين سازمان در گزارش خود مي .  مي كنندارسالحكومت هاي مربوطه ين مسئولبه ت شكايمكتوب هاي نموده و 

گزارشگران . شده اند نشريات و استيشن هاي تلويزيوني حمايت ، توسطزنداني ژورناليست 40گويد كه تقريباً

و كمك جريمه و وثيقه تعيين وكيل مدافع، پرداخت  (. مي كنندكمك تهيهد همچنين براي ژورناليستان بدون سرح

).به خانواده هاي بي بضاعت
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ي رسانه ها را تجاوز به آزاد.  رسانه ها را از تجاوز به آزادي رسانه ها با خبر مي سازندگزارشگران بدون سرحد-2

ي خاص از كشورهامناطق و مخصوص به يانه وديگر گزارش هايدر گزارش سالمؤسسه و در  ماهنامه خبري 

. دنيا منتشر مي كنند

كمك و همكاري با رسانه هاي مستقل و آزاد . دنكمك مي كن فشار حكومت،  قربانيانگزارشگران بدون سرحد به-3

. كه با فشار و محدوديت از طرف حكومت، شرايط جنگ و يا تهاجم گروههاي مسلح روبرو هستند

و داراي نقش مشورتي با اتحاديه لب سازمان هاي بين المللي كار مي كنندغرشگران بدون سرحد همراه اگزا-4

 با نظارت كنندههمچنين اين سازمان داراي نقش .  كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و يونسكو اند،اروپا

.دمي باشكميسيون حقوق بشر افريقا

. ازمان عام المنفعه از طرف دولت ها شناخته مي شودگزارشگران بدون سرحد به عنوان يك س-5

شاخه هاي گزارشگران بدون سرحد 

نسه، آلمان، ايتاليا، آستراليا، بلجيم، فرا( مربوط به نه كشور  كه ندگزارشگران بدون سرحد يك سازمان بين المللي ا

. واشنگتن استو، بانكوك، مونترال، توكيوابيد جان آن در منطقه ايبوده و دفاتر ) انگلستانو ، سويس اسپانيا، سويدن

0033ها  مخصوص رسانه شماره عاجل 1 47 77 74 14

ر داخل كشور خود و چه در خارج ، از حكومتي كه تصميم به محدود كردن و ضربه زدن به هيچ ژورناليستي ، چه د

شماره عاجل مخصوص رسانه هاسرحد به همين دليل گزارشگران بدون . در امان نيسترسانه هاي آزاد داشته باشد، 

و از كه اين خط مخصوص به مردم اجازه مي دهد كه به لسان انگليسي يا فرانسوي تماس بگيرند كرده اندرا تهيه 

 اين نمره تيلفون در تمام .خبر بدهندبه گزارشگران بدون سرحد ،قود شدن يك ژورناليستتوقيف، تبعيد و يا مف

آنان فعال مي باشد واگر بخواهند مصرف مكالمه را صنفي ، رئيس و يا سازمان  آنها خانواده،ساعات براي ژورناليستان

. هم مي توانند دريافت نمايند

مليت،،  مثل نام ژورناليست:جمع آوري نماييدكوشش كنيد هر قدر كه مي توانيد معلومات كردن،  تيلفون هنگاملطفا 

اين گزارشگران بدون سرحد .ر جزئيات كه مي تواند مفيد باشد و هحادثه كشور و شهر مربوطه، شرايط رسانه مربوطه،

. فوري و مؤثر شروع نمايندبه صورت تا در مورد يك قضيه كار خود را را قادر مي سازد 
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شبكه داموك لس . ب

ليس و پ سهل انگاري.ها به تحقيق در محل مي پردازد تا واقعيات را فاش سازندجرايم و سوء استفاده در مورد •

. را نيز فاش مي سازندو عدم مؤثريت دستگاه هاي قضايي

نمي حكومت اگر ( كمك مي كند و يا در داخل كشور محكمه آنها  واي گرفتاري مجرمينبه قربانيان بر•

. محكمه بين الملليدر) خواهد كه حقايق به نشر برسد 

،زمتا مراحل قضائي ال،  فعاليت هاي آنانرتكبين جنايات وجمع آوري معلومات در مورد سازمان دهندگان و م•

.  بر ضد آنها تطبيق شود،مي دهدوقتي شرايط اجازه 

الزم براي بهبود فهم و سواد عمومي در مورد لزوم مبارزه عليه معافيت از جزا و رفتار و كمپاين هاي اقدامات •

.استبدادي 

. جبران خسارت داده شود، به قربانيانن تا باشد كه از دارايي مجرمارشوهمبارزه جهاني عليه فساد و•

با توجه داموك لس براي كمك به قربانيان و وكالء شان،  يك سايت انترنتي را تهيه نموده است كه شكل درج شكايات را 

ي كه بايد شكايات در مقابل آنها توضيح مي دهد وهمچنين مراجع را جرايم مرتكبين جنايات و ، قربانيانبه شرايط خاص

براي .  مجرمين را تحت پوشش قرار مي دهد، تشريح مي دهديي كهكشورها سايت انترنتي شرايط قانوني  اين.شودمطرح 

 قوانين داخلي در آنها  آيا به تصويب رسيده است ودر كشور مورد نظر بين المللي ميثاق هاي كنوانسيون ها و مثال آيا

تطبيق شده اند؟كشورها

، فعالين حقوق بشر و متخصصين قانون بين الملل جنائي مي باشد و ضات، گزارشگران شبكه داموگ لس شامل وكال، ق

و)  سويس و انگلستان ،در آستراليا، بلجيم، فرانسه، جرمني، ايتاليا، اسپانيا، سويدن (  RSFهمكاري نزديك با بخش جهاني 

اين . دارد) ريل، مسكو، نيويارك، توكيو و واشنگتنابيدجان، بانكوك، بونس ايريس، استانبول، مانت(  دفاتر ساحوي آنها در با

.كند وسازمان هاي محلي حقوق بشر كار ميسازمان هاي صنفيسازمان همچنان به همراه 
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 آدرس هاي مفيد براي ژورناليستان - 3

سازمانهاي غيردولتي بين المللي. الف

Amnesty Internationalعفو عمومي بين المللي

 WC1X 8DJ, United Kingdom                                              1 Eston Street, London:آدرس

)44 (5711965171:       فكس)44 (0055413171:    تيلفون-org.amnesty.www: آدرس انترنتي

 International Federation of Human Rights Leaguesفدراسيون بين المللي پيمان حقوق  بشر

 France                                                     Paris,d’Or 7501117 passage de la Main: آدرس

)33 (801855431:  فكس)33(182555431: تيلفون-org.fidh.www: آدرس انترنتي

Human  Rights  Watchناظر حقوق بشر

-: آدرس 3299, United States350 Fifth Avenue, NewYork NY 10018

)1 (376212–1300:  فكس)1 (290212-4700:  تيلفونorg.hrw.www:آدرس انترنتي

سازمان هاي غير دولتي ويژه آزادي بيان و آزادي رسانه ها  . ب

Article 19ماده نوزدهم  

United KingdomLancaster House, 33 Islington High Street, London N1     :آدرس 9LH 

) 44 (5613137720:فكس)44 (9292787220:فونتيل-org.19aritcle.www: آدرس انترنتي

      Committee to Protect Journalistsانجمن حمايت از ژورناليستان

Seventh Avenue, 12th floor, New York  NY 10001, United States330 : آدرس

)1 (6895465212:               فكس)1 (0410465212:تيلفون-org.cpj.www:رس انترنتيآد

Index on Censorshipراهنمايي سانسور
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Lancaster House, 33 Islington High Street, London N1:آدرس 9LH United Kingdom

                                                                               www.indexcensorship.org:آدرس انترنتي

171 (44)                                                    :   تيلفون 278 23 171 (44):   فكس13 278 18 78

International Federation of Journalistsفدراسيون بين المللي ژورناليستان

                                                         Rue Royale 266, B-1210 Brussels , Belgium:  آدرس

)32 (76292192:فكس) 32 ( 65222232:تيلفونorg.ifj.www:آدرس انترنتي

                     World Association of Newspapersمجمع جهاني روزنامه ها

rue d Astorg, 75008 Paris , France        25:آدرس

)33 (484942471: فكس) 33 (008542471: تيلفونorg.press-wan.www: آدرس انترنتي

International Penقلم بين الملي

9: آدرس – 10 Charterhouse Buildings, Goswell Road, London

 EC1M 7AT United Kingdom                                                                                            

internapen/org.oneworld.www/:درس انترنتيآ

171 (44)                                                           :  تيلفون 253 43 171(44): سفك08 253 57 11

International Press Instituteموسسه بين المللي رسانه ها 

Spiegelgasse 2-29 A-1010 , Vienna, Austria:آدرس

)43 (14290151:  فكس)43 (11290151:  تيلفون–at.freemedia.www: آدرس انترنتي

Reporters Without Bordersگزارشگران بدون سرحد

   rue Geoffroy Marie, 75009 Paris, France 5: آدرس
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)33 (511123451:  فكس)33(848483441: تيلفونorg.rsf.www:آدرس انترنتي

World Press Freedom Committeeانجمن جهاني آزادي رسانه ها 

                                      C Sunrise Valley Drive, Reston VA 20191, USA -11690: آدرس

)1 (620703-6790: فكس)1 (715703–9811: تيلفون-org.wpfc.www:آدرس انترنتي

ان هاي بين المللي ساير سازم.ج

دفتر سازمان ملل متحد براي ارتباطات با موسسات غير دولتي 

      United Nations Office for Liaison with NGOs                                                              

       Room 176 -2 Palais des Nations, 8- 14 avenue de la Paix سآدر:

       CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

)41 (010091722: فكس)41 (272191722 :تيلفونorg.un.www:آدرس انترنتي

          United Nations Human Rights Centerمركز حقوق بشر سازمان ملل متحد

     Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland: آدرس

)41 (230191722:فكس)               41 (114291722: تيلفونorg.un.www:آدرس انترنتي

                             International Committee of the Red Crossين المللي صليب سرخكميته ب

-avenue de la Paix CH 17 آدرس 1202 Geneva, Switzarland

)41 (572073322: قكس)41 (016073422: تيلفون-org.icrc.www:آدرس انترنتي

پناهندگاندفتر كميسارياي عالي سازمان ملل درامور

   Office of the United Nations High Commissioners for Refugees   

 Case Postale 2500, 1211 Geneve 2 Depot Suisse : آدرس
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)41 (469573122: فكس)41 (118173922:  تيلفون–ch.unhcr.www: آدرس انترنتي

)برنامه بين المللي براي توسعه ارتباطات(يونسكو 

       UNESCO - IPDC (International Programme 

       for the Development of Communication)

rue Miollis, 75007 Paris CEDEX 15, France 1: آدرس

)33 (320149441: فكس)33 (984168451:  تيلفونorg.unesco.www: آدرس انترنتي

The Damocles Networkسشبكه داموك لي

  org.rsf@damocles -mail-Eorg.damocles.www       Websit: آدرس هاي انترنتي

.اليستان كمك كنندنهاد هاي كه مي توانند در افغانستان به ژورن. د

كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 افغانستان- كارته سه ، پل سرخ، كابل :   آدرس

)020 (2500197:  تيلفونaf.org.aihrc.www: آدرس انتر نتي

حاديه ملي ژورناليستان افغانستانات

:    آدرس

070224434:   تيلفون

com.yahoo@anjuinfo: آدرس انترنتي

 گزارشگر آزادي ژورناليزم در افغانستان–ديده بان رسانه ها 

af.org.nai@mediawatch: آدرس انترنتي

.  كند


