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و شميره   3 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٠١/١٠/٢٠١٠           ايمل خان فيضی 

  
 »بينوا« به انسداد سايت  حقوقینگاهيک 

  
 صدا و  سر،سوی حکومت از" بينوا"انسداد سايت مشهور انترنيتی فيصلۀ 
اين   همتعداد کثريریو   را بلند کرده است و بيان مدافعان آزادی قلم  های 
محمد مارشال  ی، خبریهاه رسان  به نقل از.اند تقبيح نموده  شديدًا راعمل

اخير خود به  بازگشت از سفر قسيم فهيم، معاون اول رئيس جمهور، بعد از
و کميسيون رسانه های همگانی، تحت رياست سيد  ارنوالیبه لوی کشور، 

در   بدليل نشر خبرمرگ وی  را"بينوا"مخدوم رهين، وظيفه سپرد تا سايت 
  .١ نمايندمجازاتآلمان، 

 مذکورميگويند که دفتر معاون اول رئيس جمهور همچنان سيونياعضای کم
   ٢.نيز اقدام نمايند" ول افغان"از آنها خواسته است تا عليه سايت 

  
 نشرات سايت فيصلۀ وزارت اطالعات و فرهنگ در ارتباط به قطعچگونگی 

 نشان ميدهد که اين کار در تضاد با قانون رسانه ها و شيوۀ کاری ،"بينوا"
برای روشن شدن اين  .سانه های همگانی صورت گرفته استکميسيون ر

موضوع، مکث روی چند ماده از قانون رسانه ها و نورم کاری کميسيون 
  .رسانه های همگانی، ضروری ميباشد

  

  ی همگانیتضاد با قانون و کارکميسيون رسانه ها
 مطبوعاتقانون در چوکات نه ئی،  تخلفات رسارسيدگی به شکايات و  وبه منظور تنظيم بهتر فعاليت رسانه ها

ی خاصِ  متشکل از نمايندگان اکادمی علوم افغانستان،  کمسيونافغانستان، سيون مستقل حقوق يژورناليزم، کم پوهن
سيون مذکور، در يکم. ميباشد وزير اطالعات و فرهنگ دوش به  آنرياستاتحاديۀ ژورناليستان وجود دارد که  بشر و
وليت نظارت از فعاليت رسانه های همگانی، احاله تخطی مسؤ، حيت های کاری خود و صال وظايف ديگرپهلوی

 را، آنها یهای جرمی رسانه ها به مراجع عدلی و رسيدگی به شکایات از رسانه های جمعی و حل منازعات حقوق
انی يک ی همگ برای رسيدگی به شکايات از رسانه ها و حل منازعات حقوقی آنها، قانون رسانه ها.داردبه عهده 

  .ت کميسيون رسانه هاچوکات حقوقی است برای اجراآ
طلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات و . هر شخص حق آزادی فکر و بيان را دارد" ، مطبوعاتبه اساس قانون

  ٣." شامل اين حق استلين دولتیؤوبدون مداخله از طرف مسنظريات در حدود احکام قانون 
. دولت آزادی رسانه های همگانی را حمايت، تقويه و تضمين می نمايد"عات آمده است که در قانون مطبوهمچنان، 

انه های خبری یا معلوماتی هيچ شخص حقيقی یا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی نمی تواند فعاليت آزاد رس
گانی و معلوماتی مداخله تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری در امور نشرات رسانه های هم، را منع
  ٤".مگر مطابق احکام اين قانون .نماید

ولين ات دولتی و مسؤ، اداربه شمول دولتوع مداخله اشخاص حقيقی و حکمی در مادۀ فوق از قانون مطبوعات، هر ن
ق مطاب "خالف رفتاری يک رسانه،مگر اينکه مداخله در صورت ، شده استمربوط به رسانه ها منع   در اموردولتی
  . باشدرسانه هاقانون " احکام

 يعنی، مارشال قسيم فهيم، بحيث يک شخص حقيقی "بينوا" در قضيۀ سايت باتوجه به اين مادۀ در قانون رسانه ها،
  چگونه؟. اقدام نمايد" بينوا" ميتواند عليه سايت رسانه ها" مطابق احکام قانون"معاون رئيس جمهور، تنها 

، به شکل "بينوا"توسط سايت ) افتراء(خبر نادرست مرگ وی   نشر بدليل رات خودمعاون رئيس جمهور، بايد شکاي
کتبی، به کميسيون رسانه های همگانی وزارت اطالعات و فرهنگ ارسال ميداشت و کميسيون متذکره، در چوکات 

صورت نونی آن  به شکل قا کار به نظر ميرسد که اين اما ظاهرًا چنين.قانون، در زمينه اجراآت الزم را مينمود
                                            

1 http://topics.wsj.com/article/SB20001424052748703793804575511941412671572.html 
2 http://topics.wsj.com/article/SB20001424052748703793804575511941412671572.html 
 مادۀ چهارم فصل دوم، قانون مطبوعات  3 
 مادۀ چهارم فصل دوم، قانون مطبوعات 4



 
 

 
و شميره   3تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليپه افغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يک سوی  از کهکاری کميسيون رسانه های همگانی، زماني نويسنده از شيوۀ معلومات تجربه و نظر به. نگرفته است
 به آن رسانه اخطاريه  مذکور يک يا چند بار به شکل کتبی کميسيون، درقدم اولرسانه تخطی صورت ميگيرد

در مرحلۀ .  ميشوندت کميسيون برای توضيحات دعوتسالين رسانۀ مورد بحث، به يکی از جل و يا مسؤوميفرستد
قضيۀ مربوطه را با کميسيون نهائی، زمانيکه کميسيون در اقدامات ابتدائی خود به نتيجۀ مطلوب نميرسد، آنگاه 

  .ت نهائی، معرفی مينمايدآا، برای اجرارنوالینظريات و تصاميم خود به لوی 
يون رسانه های همگانی چنين بوده است که در فوق به آن اشاره صورت در جريان سالهای گذشته، نورم کاری کميس

 دفاع از خود داده نشده ميگويند که برای آنها فرصت گفتگو و" ول افغان"و " بينوا"ولين سايت های  مسؤگرفت، اما
  .است

  

  مخالف احکام قانون عمل نموده است؟" بينوا"آيا 
هتک حرمت، تحقير و " موجب که مطالب نشر و توليد، تکثير، چاپ   قانون رسانه ها، چهل و پنجمۀمادنظر به 

 يا حکمی  به اشخاص حقيقیءافترامطالبی که " همچنان،. ، مجاز نيست گردد"توهين به اشخاص حقيقی و يا حکمی
  ".نشر آن ممنوع است"  دضرر شدن شخصيت و اعتبار آنان گردو سبب مت بوده 

، با همين مادۀ چهل و پنجم قانون "بينوا "معاون اول رئيس جمهور در آلمان توسطمرگ رسمًا ناتأئيد شدۀ ِ  نشرخبر
ميگويند که آنها اين خبررا بزودی بعد از " بينوا"ولين سايت معلوماتی ؤ اگرچه مس.رسانه ها در تضاد قرار ميگيرد

مخالف احکام " بينوا" گرفته است و سايت  صورت"افتراء به شخص حقيقی"نشر آن تصحيح نموده اند ولی بازهم 
 بايد فورًا بعد از تصيحح خبر، با نشر" بينوا" درچنين يک حالت، اصوًال ادارۀ  .قانون، در خطا، عمل نموده است

وليت پذيری ؤت برای تقويت اعتبار نشراتی و مسميتوانسيکسو  اين کار از. رت خواهی مينمود اعالميه معذيک
 ی دفاع از خود، که متأسفانه، تاجا برای باشد و مسلکیقوی ِ دليل يک ديگرمؤثر واقع شود و ازسوی " بينوا"سايت 

 سنگين نبوده است که جزای تخطیکدام ميتوان گفت که اين کار  اما بازهم .، اين کارصورت نگرفترسيدهکه اطالع 
ده، متأسفانه انترنيتی نشر شایعات و مطالب ناتأئيد ش -در نشرات رسانه های برقی .باشد  سايتآن قطع نشرات

 جوالی سال روان، يکی از سايت های انترنيتی در فرانسه، خبر ٣١بتاريخ بطور تازه ترين مثال،  !وجود دارد
جبهۀ ملی "، سياستمدار کهنه کار و رهبر حزب راستگرای  Jean Marie Le Pen مرگ ژان ماری لوپننادرست
 دقيقه به عمر ۴۵ و ١١ جوالی، ساعت ٣١ی لوپن، امروز ژان مار"دراين خبر آمده بوده که . را نشر نمود" فرانسه
به سمع تعداد  اين خبر نادرست به بسيار زودی به ديگر رسانه ها و٥." سالگی در پی يک حملۀ قلبی وفات نمود٨١

تاآنکه باالخره، سخنگوی لوپن با رد اين خبر گفت که لوپن، صحت و سالمت، در حال سپری  از مردم رسيد، زيادی 
   ... تعطيالت خود و آمادگی برای سفرآينده اش به جاپان ميباشدننمود

 و بيشتر در رسانه ،کمتر) روزنامه، راديو و تلويزيون" (سنتی"مثال فوق يکی از شايعاِت است که در رسانه های 
نيتی اين است که چنين شايعاِت در رسانه های انتر حقيقت .های انترنيتی جهان امروز گفته و يا نشر ميگردند

داخل " سنتی"همه ميدانند که در رسانه های . ه است و در آينده هم خواهد داشتکشورهای بزرگ هم وجود داشت
برخی از رسانه های کشور . حکمی توهين، تحقير و هتک حرمت صورت ميگيرد روزانه به اشخاص حقيقی  کشور،

 و تاريخی  هور گرفته تا چهره های ملی جممطالب افتراء آميز را در ارتباط به شخصيت های کشور، از رئيس
ابتدائی به فراموشی سپرده ته ميشوند و يا بعد از يک بررسی کشور، نشر مينمايند، ولی يا اين تخطی ها ناديده گرف

  .پس ميتوان گفت که فيصلۀ وزارت اطالعات و فرهنگ غالبًا به اساس داليل ديگربوده است. ميشوند
  

  !الیل دیگرد
باعث قطع نشرات آن گردد و اين موضوع را افراد مسلکی که آنقدر مهم نبوده است " بينوا"قسميکه تذکر يافت، جرم 

فاکولته  در تشکيل آن، استادان  زيرااطالعات و فرهنگ به خوبی ميدانند،در کميسيون رسانه های همگانی وزارت 
 ازسوی . اتحاديۀ ژورناليستان افغانستان قراردارندم و اکادمی علو حقوقدانان و اعضایژورناليزم پوهنتون کابل،

ديگر، کميسيون رسانه های همگانی در جريان سالهای گذشته، موارد از تخلفات بسيار حساس و ضد منافع ملی 
 تاخيرين تالش های خود را به کاربرده است آ و کشور از سوی برخی از رسانه ها را تحت برسی قرار داده است

 است ولی در اثر مداخالت قوی شدهراجع هم  ارنوالی لوی بهيه های داغ تخلفات برخی از رسانه ها باالخره دوس
  .ناپديد شده اند ارنوالیکشورهای خارجی و زورمندان داخلی، چنين دوسيه ها در لوی 

ل نظام ـر کانه ها و د رسکاردر کشور، شيوۀ  موجود سياسی  بحران وهای خارجینفوذ و مداخالت بی سابقۀ کشور
در يک  ٢٠٠٨درسال  ، معاونت ملل متحد برای افغانستان هيئت.أثير قرار داده استمطبوعاتی کشور را تحت ت

برخی از رسانه های افغان در خدمت سازمان های اطالعاتی خارجی و یا شدیدًا به نفع «که نوشته بود گزارش 
  ٦ ».پاليسی های کشور های بيگانه نشرات دارند
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و شميره   3تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليپه افغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

همسایه گان رسانه های افغان . رسانه های افغان بين حمايت از ايران و پاکستان تقسيم شده اند«، ن گزارشايبه قول 
و تقویت متحدین داخلی خود با ایجاد حساسيت داخلی مورد استفاده  را جهت استحکام موقف شان عليه یک دیگر

  »  ...قرار ميدهند
ران و پاکستان از برخی از رسانه های کشور برداشته است، ولی اين گزارش، اگرچه تا حدی پرده از حمايت قوی اي

 و به نقش همچنان هگزارش در چوکات سازمان ملل متحد صورت گرفته است، يکطرفه بوداين بدليل اينکه تحقيقات 
  . قدرت های غربی در قبال رسانه های افغانستان، نه پيچيده است و قابل سوالقوی

هم تأکيد ميشود که کميسيون رسانه های همگانی وزارت اطالعات ور نرويم، بازی دبرای اينکه از موضوع اصل
 مطرح در موارد که واقعًا منافع ملی کشور  نظربه داليل فوق،و ديگر ارگان های دولتی، ارنوالی لوی فرهنگ،

 "بينوا"ه قضيۀ در ارتباط بت جدی و عاجل صورت گيرد، ناکام مانده اند ولی آاايجاب ميکرد تا اجر بوده است و
  .ند ه ابسيار جدی و عاجل اقدام نمود

 يکی از داليل  اساس به"بينوا"چنين بنظرميرسد که فيصلۀ وزارت اطالعات و فرهنگ در قبال با درک مطالب فوق، 
  :استبوده ذيل 

 ودر نادانی و غفلت از محتوای قانون ) مارشال محمد قسيم فهيم( ايشان کهنفوذ و قدرت مارشال صاحب،  •
را نموده " بينوا" نامشروع از قدرت سياسی و مقام خود امر انسداد سايت فعاليت های رسانه ئی، با استفادۀ

 .باشند
 "بينوا"برخورد سياسی و سليقه ئی وزارت اطالعات و فرهنگ با سايت  •
  فوقدو مورد يا هم ترکيب از هر •

  
د مخدوم رهين، منحيث وزير اطالعات و  تحت سوال است، زيرا سي دراينجاموقف وزارت اطالعات و فرهنگ
وليت کاری ، نظربه مقام، تجربه و مسؤن رسانه های همگانی، ميتوانيست تا حدیفرهنگ و همچنان رئيس کميسيو

  ...تغيير آورد) حکم مارشال صاحب( در مورد اول خود،
  

زمينۀ چنين فيصله های سياسی  قانون رسانه های همگانی نيز  که کاستی ها در برخی از موادهمچنان، ميتوان گفت
  .بعضی ها مساعد ميسازدبرای و سليقوی را 

  

   رسانه هاکاستی ها در قانون
و غيره، " توهين"، "هتک حرمت"، "افتراء"در مادۀ چهل و پنجم قانون رسانه های همگانی، برخی از کلمات چون 

هتک "، "افتراء"دم تعريف مفاهيم چون چنين يک حالت، يعنی ع .مبهم بوده و تعريف مشخص از آنها وجود ندارد
  . باعث برداشت های متضاد گردد"... توهين"، "حرمت

ميت جزاء در قانون برای محکوف احکام قانون عمل نمايند، نوعيت  در صورتيکه رسانه ها مخالازسوی ديگر،
 . متخلفين مشخص نگرديده است

" بينوا"ای سياسی و سليقوی صورت گيرد که قضيۀ پورتال خالصه اينکه از چنين کاستی های قانون، ميشود استفاده ه
  .مثال خوب آنست

  
 تغييرخواهد داد و نشرات "بينوا"اينکه، وزارت اطالعات و فرهنگ فيصلۀ خود را باالخره به نفع پورتال  حرف اخير

 در داخل و خارج از باعث شهرت بيشتر نام آن" بينوا" انسداد پورتال . دوباره آزاد خواهد گرديد در کشور"بينوا"
رسانه اما . بعد ازين بيشتر خواهند گرديد) بينوا( و يقينًا که تعداد خوانندگان وعالقمندان اين پورتال کشور گرديده است
 رسانه های کشور بايد .ل، بخصوص رسانه های انترنيتی، بايد ازچنين درس ها تجربۀ خوبی بردارندهای افغان در ک

 اگر رسانه های معتبر .داف پنهان و سياسی قدرت های جهان درارتباط به افغانستان نگردندوسيله غيرمستقيم نشر اه
د و يا يک و يکبار تمام رسانه های غربی ند و بعدًا به زمين ميزننغربی يکبار رئيس جمهور ما را با آسمان ها ميرسان

ز گرفته تا واشنگتن پوست و بی بی سی و در انتخابات ما ميگردند و يا هم از نيويارک تايم" تقلب گسترده"متوجه 
ولين رسانه ما نويسندگان و مسؤ. خود را دارندرا بلند ميکنند، آنها اهداف سياسی " کابل بانک"گاردين يکدم موضوع 

ما رسانه های  .آنها شويماهداف سياسی احساساتی شده به ترجمه و بسط دادن " عشق وطن در سر"ها نبايد يکدم بدليل 
 فراموش نکنند و" آزادی بيان و انديشه" وليت عظيم اجتماعی را که برشانه های خود دارند هرگز آنرا بناميد مسؤبا

 . وليت اجتماعی یک رسانه، مهمتر ازآزادی آنستؤمس وليت پذير باشند زيرادراين زمينه مسؤ
 

  پايان


