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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

                                               ۰۷/۰۳/۲۰۱۳            پورتال افغان جرمن آنالین

و روش  اصول رسانه یی، دقیق قواعدرعایت  تأکید به پابندی و

 نشراتی پورتال
 «1»یاددشت شماره 

 محافظت بیشتر دیگران به منظور مصؤنیت و کمپنی های بزرگ جهانی تکنولوژی انترنتی مانند گوگل و اخیرا  

اند، که  ضابطه های کاری خویش را به ترتیبی تعدیل وعیار نموده حقوق افراد، ارزش های حقوق بشر منجمله

طی سال  مورد مواظبت قرار گرفته بتواند زیرا سهل تر و چه مدرنتر افراد، با تدابیرهر گروه های انسانی و حقوق

با  حصر افراد به مشاهده رسیده است مبنی بر این که بی حد و گالیه های وسیع و شکایات و 2112های قبل از 

گرفته ،  یب سایت ها حقوق آنان مورد تعرض قرارو فیس بوک  و  انترنتی ،وسایل رسانه یی  استفاده از امکانات و

به حریم  یا موارد مربوط و اهانت قرار گرفته،  کرامت آنان مورد هجوم  زده شده، یا حیثیت وه آنان افتراء یا ب

 ، اقتصادیفزیکی سبب اضرار یبه نحو ها رسانه این یا زندگی ایشان به نشر گذاشته شده و شخصی خصوصی و

خود الکترونیکی  ش های نظام نشراتی ورو گوگل  تعدیالتی را در گروه ها شده اند، بناء   فراد ومعنوی برای ا و

 هر آن به آسانی پاسخگو شده بتوانند. و چه بیشتر به این امور توجه کرده  گان آن هروارد نمود تا استفاده کنند

 به خاطر تحقق رعایت ضابطه های را شیوۀ کاری ذیل و پورتال افغان جرمن آنالین با موافقت به این تحول، تدابیر

 مورد نظر علی العجاله ترتیب نمود:

ش نشراتی خود به اصل آزادی بیان عمیقا  باورمند است برای این اصل تال افغان جرمن آنالین متکی به روپور – 1

 حقوق دیگران را. و سرحدی را نمی شناسد، مگر آزادی  هیچ حد و

یا برحیثیت، کرامت و  نشانه بگیرد،و اتهامات برناحق را نحوی به دیگران برچسپ، افتراء ه به آثاری ک -2

یا در امور حریم خصوصی،  لعب احاله کند و و وهل دیگران تعرض نماید، یا به افراد توهین، دشنام و شخصیت

دهد که  خود اجازه می اشخاص  مداخله کرده و چنین موادی را به نشر بگذارد، این پورتال به شخصی و فامیلی

 نشر ننماید. و آنالین نکرده  چنین آثاری را

اعتقادات  ارزش های عمومی مانند اصول حقوق بشر و ه بهکنند تحقیر مطالب اهانت آمیز و آثاری که حایز -3

 شود. عمومی باشد قطعا  به نشر گذاشته نمی

در  اند، بدون دریافت معلومات مؤثق مشاجره آمیز آن آثاری که حس شود حاوی موضوعات جنجال بر آنگیز و -4

 رسمی موصوف به نشر ایمیل حقیقی و نمرۀ تیلفون و محل سکونت و آن، ایجاد گر بارۀ هویت اصلی مؤلف و

 گذاشته نخواهد شد.

 معلوماتی مقاالت یک امر مثبت و خصیصۀ فرهنگ محتوای علمی و و مبادلۀ پرسش پاسخ پیرامون متن  نقد و -5

مورد نقد سازنده قرار بگیرد یعنی منتقد با رعایت کامل  تواند معۀ دیموکراتیک وعلمی است، هر اثری میجا

 نشان بدهد. مشخص و د را نیزقراه اصلی و راه اصالح مطلب زیر ن حرمت به مؤلف اثر، نقد را انجام داده و
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به ما ارسال شده باشد ما آنرا  شده وعفت نگارش نوشته  دور از آداب وه دی که صرف به تعرضات شخصی بقن -6

 سازیم. یمنتشر نم

با عین صالحیت ها  باشد و نوشتۀ منتقد دارا می دفع نقد را در برابر نظر و مؤلف اثر زیر نقد کامال  حق ابراز -7

 کند. موازین و مکلفیت ها اقدام می و

 مشخص را که حایز رفع عقده های شخصی میبی نتیجۀ  مشاجرات بی مفهوم و نشر نالینآ رمنج فغانپورتال ا -8

 نمی گذارد که صفحات پورتال با چنین نشراتی لطمه ببیند. و جلو گیری نموده  باشند جدا  

 آثار لیت( عواقب نشروحال هرگونه مسؤ) لیتودارد که مسؤ کید اذهان میافغان جرمن آنالین به تأپورتال  -9

        گیرد. ن پورتال هیچگونه مسؤلیتی را در زمینه برعهده نمیباشد، ای مؤلف آن می منتشرۀ آن بر عهدۀ

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 

  


