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 ۴۰/۴۰/۰۴۰۲        جلیل غنی هروی

 
 به بهانهء روز جهانی مطبوعات

 
نخست از همه روز جهانی مطبوعات را به همه ژورنالیستان رسالتمند، شچاع، میهن پرست، مبارزین واقعی  
آزادی فکر و بیان، مدافعین سر سخت حق آزادی بیان و پیشگامان جهش توقف نا پذیربسوی ترقی و روشن 

تهینت گفته و به روح آن فدائیان دفاع از آزادی فکر و بیان که جام شهادت گری و رهنمونی جامعه تبریک و 
 نوشیده اند اتحاف دعا می کنم. 

مطبوعات و نشرات، با ابزار اولیه اعالم خبر ها و آگاهی دادن به مردم در زندگی انسانها، قبل از اختراع 
پی و حاال الکترونیکی از برکت ماشین چاپ و یا رادیو و تلویزیون، و نشرات تصویری و صوتی و چا

انکشاف تکنالوژی، از همان آغاز زندگی ابتدائی بشر نقش برازنده و با اهمیتی در سمت دهی و روشن ساختن 
اذهان مردم داشته  و گام به گام با زندگی ابتدائی بشر و دست به دست با انسان تا قرن بیست و یکم قدم گذاشته 

انسان دیده، این دوست وفادار انسان نیز تجربه کرده است. ولی هستند جوامعی و همه فراز و فرود های را که 
که هنوز هم انسان آن سرزمینها و ژورنالیزم رفیق همراه او، تا هنوز به مراحلی نرسیده اند که انسان جوامع 

 پیشرفته و جهان آزاد و دموکراتیک به آن نایل آمده است.
ات و مطبوعات به مسلک و حرفۀ به نام ژورنالیزم، که امروز ابعاد مطالعۀ سیرانکشافی نشرات و تبلیغ 

 گستردۀ را در بر میگیرد، مبدل شد و در تبدیل نمودن جهان امروز به یک دهکده مهمترین نقش را ایفا میکند
مطبوعات و همین رسانه های همگانی در جوامع آزاد و دموکراتیک است که  افکار عامه، به خصوص در  

ردم ساالر و دموکراتیک را، سمت و جهش می دهد، تاریکی ها و روشنائی ها، دروغ ها و راستی جوامع م
ها، صداقت ها و خیانت ها، نا رسائی ها و پیشرفت ها، و خالصه تمام زوایا و ابعاد زندگی انسانهای متعلق به 

 جوامع روشن می سازد. هر جامعه و کشور را باز تاب می دهد و فانوسی است که مسیر  تفکر آزاد را در
روی همین  برازندگی و اهمیت نقش رسانه ها بوده است که آزادی بیان و عقیده به حیث یکی از اصول  

 اساسی و انفکاک نا پذیر انسان شناخته شده است.       
ک از موضوعات عمده ولی پیچیده در هر نظام، مخصوصاً نظام های دموکراتی آزادی بیان و فکر)عقیده( یکی

و مردم ساالر است که جزئی از حقوق اساسی و بشری افراد دانسته می شود. همچنان آزادی بیان رکن اساسی 
یک نظام دموکراتیک است. هدف هر دموکراسی، تضمین آزادی های فردی به منظور تأمین عدالت اجتماعی 

ن یک نظام دموکراتیک خواند است. هر نظام و مرام دموکراتیک را که فاقد چنین اصل و هدفی باشد نمی توا
 چون مطبوعات آزاد یکی از ارکان عمدۀ یک نظام مردم ساالر است. 

در جوامع پیشرفته این حق به حیث حق فطری و اساسی اتباع در قوانین اساسی و قوانین متممۀ این کشورها 
هفده و هجده میالدی  تضمین گردیده است. سوابق شناخت حق آزادی بیان و عقیده و تضمین این حقوق به قرن
در سند "آزادی  1860بر می گردد. مفهوم آزادی بیان برای اولین بار در الیحۀ حقوق مدنی انگلستان در سال 

مسجل  1860و سند "حقوق مدنی اتباع  و باشندگان" در جریان انقالب فرانسه در سال    1بیان در پارلمان" 
پذیر انسان تایید کرد. این اعالمیه، آزادی بیان و عقیده را در شد و بطور اخص آزادی بیان را حق انفکاک نا 

 مادۀ یازدهم چنین قید می کند:  
" مفاهمه و مکالمۀ آزاد مفکوره ها و نظریات یکی از با ارزشترین حقوق انسان است. هر تبعه می تواند بر 

تفاده از این آزادی طوریکه در مبنای آن آزادانه سخن بزند، بنویسد، و چاپ نماید ولی باید مسؤول سوء اس
2باشدقانون تعریف میگردد ،

" 
آزادی بیان که با آزادی عقیده مترادف تذکر داده می شود، در مادۀ نزدهم اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که در 

نیز   2در ملل متحد به تصویب رسید، و همچنان در میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 6491سال 
 تضمین گردیده چنین حکم می کند: 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
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هرکس حق ابراز آزادانۀ نظریات و عقاید را بدون مداخله دارد، وبنا برآن هرکس حق آزادی بیان را دارد " 
این حق شامل آزادی جست و جو، دریافت و نشر هر نوع اطالعات و نظریات بدون در نظر داشت مرزها،  

( و یا از طریق هر رسانۀ دیگری می باشد . تعمیل این حقوق شفاهی ،تحریری و یا چاپی، بشکل آرت )هنر
مستلزم وجایب و مسؤولیت های خاص است و بنا بران در مواقع ضرورت معروض به برخی محدودیت ها 
برای احترام به اعتبار حقوق دیگران و یا حفاظت امنیت ملی و یا نظم عامه و یا صحت عامه و یا روحیۀ 

  3"عامه خواهد بود
آزادی  بیان که آزادی عقیده نیز مترادف با آن تذکر داده می شود، در بسیاری باور های عقیدتی نیز  به حق 

آن اشاره شده است. در قرآن عظیم الشأن صد ها سال قبل از آن که  اروپا به فکر آزادی بیان بیفتد و آنرا یکی 
عقیده داده شده بود  بیش از یک هزار و  از حقوق انفکاک نا پذیر انسان تشخیص کند، به انسان حق انتخاب

دگار عالمیان  این حق را به بندگان خویش عطا نمود و پیامبر  بزرگ اسالم اجازه رچهار صد سال قبل پرو
سوره بقره  حکم می کند :  651یافت علنی  و به تبلیغ دین مبین اسالم به پردازد و آزادانه عبادت نماید. آیه 

در دین اجباری نیست  راه درست و راه نا درست هر دو »  یعنی« قد تبیٌن الُرشُد من الغیفی اٌلدین  ال اکراه  »
درین آیۀ مبارکه به وضاحت دیده می شود که پروردگار عالمیان راه درست و نا درست را به «. روشن شد

 بندگانش نشان داده است  و این که بنده چه راهی را انتخاب میکند.
آزادی دیگر بشری بی حد و حصر و بدون محدودیت ها و مطلق نیست زیرا اگر دولت ها آزادی بیان مانند هر 

چنین آزادی های مطلق را بدهند از حقوق دیگران و آنهائیکه  مورد تجاوز بر حقوق شان قرار مگیرند، دفاع 
 کرده نمی تواند. 

و ممانعت ها نظر به جوامع در رابطه با آزادی بیان که در عین زمان حدود و ثغوری دارد و این حدود 
 مختلف و فرهنگ های متفاوت تغییر پذیر نیز هست،  می توان به این نکات تمرکز کرد:

 تشهیر( بد گوئی، تهمت و افتراء، تهمت زدن، به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن؛(  
 بیانات تهدید آمیز علیه اشخاص؛  
  بیانات نفرت انگیز بر مبنای نژاد، مذهب  
 دروغی که باعث سراسیمگی مردم گردد؛  
 جنگ  لفظی" که برهم زدن صلح و آرامش را تحریک کند؛"  
 بیانات فتنه جویانه، خائنانه و تشویق دهشت افگنی؛  
 کفر گوئی و توهین به مقدسات، ارتداد و الحاد، کوشش برای تغییر عقیدۀ مذهبی یک شخص؛  
  مقدسات و انتشار صور قبیحه؛وقاحت و بی حرمتی به  
  ،بیانات نژاد پرستانه 
 .نشر اطالعات انتقاد از ملیت کسی در انترنیت  
  اهانت به شخصیت و هویت کسی 

ولی اگر بعضی از محدودیت ها با فرهنگ و عنعنات و یا اعتقادات جامعه در تضاد قرار می گیرد، قابل 
 معتقدات حاکم بر جامعه در تضاد نباشد باید رعایت گردد.  رعایت نیست اما اصول و مواردی که با فرهنگ و 

آزادی مطبوعات یکی از بزرگترین دست آورد های نظام جدید سیاسی افغانستان بعد از سقوط دادن نظام 
دستگاه  ۰۴متحجر طالبانی است. امروزه در افغانستان یکصد و نود دستگاه نشراتی رادیوی سراسر و محلی، 

تلویزیون که از طریق ستاالیت در خارج افغانستان نیز قابل دسترسی است و  ۰۲به شمول  نشرات تلویزیونی
 آژانس خبر رسانمی فعالیت دارند.   ۲۴نشر یهء چاپی و  ۰۰۴

ویب سایت های منسوب به افغانها چه در داخل و چه خارج از افغانستان به بیش از دو صد و پنجاه ویب سایت 
 می رسد. 

ری به نشراتی که چه از افغانستان نشر میگردد و چه توسط افغانها در خارج این کشور، اما با نظر مختص
چنین معلوم میشود که عناصر عمدۀ رسالت و موازین قبول شده ای ژورنالیزم و اخالق نویسندگی، آن چنان که 

د که مختصر به باید و شایستۀ یک کار ژورنالیستیک است، رعایت نمی شود. این شیوه ها دالیل متعدد دار
 تذکر برخی از این دالیل اشاره می شود.

 در  عدم آگاهی و یا اعتنا و یا هم برداشت از اساسات و موازین دموکراسی  به خصوص دموکراسی نو پا
 افغانستان.

 .عدم رعایت قانون رسانه های همگانی  در رابطه با نشرات در داخل افغانستان 
  ،ویب سایت ها و نشرات تصویری، از موقف گیری های جریان پیروی بعضی از نشرات بیرون مرزی

 های مختلف سیاسی و حکومت در داخل افغانستان.
  تعلق و وابستگی تعدادی از این ویب سایت ها و نشرات رادیوئی و تصویری به نهاد ها و جریانهای

 سیاسی داخل و خارج افغانستان 
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 ،سمتی، و فرهنگی حاکم بر جامعه در داخل افغانستان. تاثیر نقش زیانبار باورهای قومی، نژادی، مذهبی 
 .بر داشت نا درست از اصل  آزادی بیان 
 .فرهنگ خشونت و معافیت  حاکم بر جامعه و تاثیر آن به جوامع افغانی در خارج کشور 
  عدم رعایت و یا آشنائی با فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی  و استعمال کلمات و عبارات مستهجن

نا سزا های بازاری و اهانت  به اشخاص و تجاوز بر حریم شخصی افراد و گروه های  مختلف که حتی و 
 تذکار مثالهای آن سخت نا راحت کننده است.

یکی از رسالت های یک مطبوعات سالم تدریس و یا تبلیغ مهارتهای سالم جهت سمت دهی جامعه به مسیر 
زیادی  از آنچه در داخل و یا خار ج افغانستان عرضه می گردد، سالم است. با تاسف وقتی به نشرات تعداد 

نظری انداخته می شود، چنین نقشی را، و یا ایفای چنین رسالتی را، نمی توان درانها مشاهده کرد. بجای اینکه  
رسانه ها به خصوص درین مرحلۀ حساس تاریخی افغانستان پس از چهل سال جنگ باید ایفا نمایند و اقشار و 

روه های مختلف اجتماعی، قومی، مذهبی، سمتی و عشیره ای و تباری جامعۀ افغانی را به همدیگر پذیری و گ
یکدست شدن در برابر دشمن مشترک جامعۀ افغانی تشویق کنند، هنوز هم در تشدید اختالفات جزئی و سلیقه 

 ای نقش بازی میکنند. 
چنین روشها و نشرات نه اینکه مفید واقع نمی شود و یا فکر می شود که می تواند گروه و یا شخصی را افشا 
نماید، از یک جانب مغایر اصول و موازینی است که آزادی بیان در یک جامعۀ دموکراتیک آنرا نا روا میداند، 

هانه، در مسیر همنوائی و شراکت با نویسنده و و از جانب دیگر نویسنده و یا رسانۀ گروهی، آگاهانه و یا نا آگا
عدول از اصول قبول شده و رسالتی میگردد که مغایر اخالق و موازین نویسندگی و ممانعت ومحدودیت های 

 است که در اصل آزادی بیان باید رعایت شود. 
دارند که شاید به نویسندگان و دست اندر کاران نشرات رسالتی بسیار بزرگتر از در افتادن به موضوعاتی 

 درجات بسیار پائینتر نسبت به هدف عمده و مهم رهنمون شدن جامعه، قرار داشته باشد. 
رسالت یک نویسنده، خبر نگار، تحلیلگر، مفسر، تبصره نویس، سرمقاله نویس و رساله نویس  و کتاب نویس 

ن، جنگجویان، قاتلین مردم افغانستان، افغان  گفتن حقایق مستند و افشای اخالل گران، توطئه گران، نفاق افگنا
خائنین به دین و دولت، مزدوران و ...و کسانی است که پنهان و آشکارچنین اعمالی را مرتکب می شوند نه 
اینکه به دین و مذهب، نژاد و فرهنگ و زبان، قومیت، منطقه، و سمت تمرکز شود که موضوعات فرعی در 

از بیرون دامن زده شده کامالً آشکار است. تجربۀ تلخی بود و نتیجۀ تلخ  حالت کنونی است. نتیجۀ اختالفاتی که
و ناگواری داشت و دارد که ضرورتی به توضیح بیشتر نخواهد داشت، حل تفاوتهای سلیقه ای و یا هم 
اختالفات فرعی در یک فضای صلح و دوستی و همدیگر پذیری آسانتر است تا در میدان نبرد با همه انواع 

 و ویرانگر آن.  نابکار
 

 پایان
 


