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 قانون جديد رسانه های جمعی
  

  !و حقايقی که تابحال روشن نيست
  

 ١٨عبدالکريم ُخرم، وزير اطالعات و فرهنگ کشور، يکبار ديگر از سوی نماينده گان ولسی جرگه به روزشنبه 
 خبری، تصميم استيضاح  وزير اطالعات و فرهنگ پس از به اساس برخی از گزارش های. پريل استيضاح ميشودا

عدم تطبيق قانون رسانه ها را توهين به حيثيت شورای ملی «آن اتخاذ شد که محمد يونس قانونی، رئيس ولسی جرگه، 
برخی از صاحب نظران به اين باور اند که مشکل حکومت با .   »خوانده، از وکال خواهان استيضاح آقای ُخرم شد

 اخيرًا ١)هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان(در يک مقالۀ که از سوی . آن می چرخد ١٣قانون، برنحوۀ ماده اين 
دليل رسمی عدم پذيرش قانون رسانه ها توسط رئيس جمهور کرزی، مادۀ سيزده هم «به نشر رسيد، آمده است که 

 افکارعامه شناخته و آنرا از وزارت اطالعات و قانون که راديو تلويزيون ملی افغانستان را به عنوان يک ناشر
بين قانون رسانه ها و «مقاله می افزايد که به اساس گفته های مسوولين حکومتی، . ، ميباشد»فرهنگ جدا ميسازد

 .                        »قانون اساسی کشور تناقض وجود دارد و احتمال دارد که موقف حکومت يک اساس منطقی داشته باشد
آيا واقعًا قانون جديد رسانه ها در تناقض با قانون اساسی و ساير اکنون روشنی روی اين سوالها ضروری است که 

 قانون ١٣آيا دليل رسمی عدم پذيريش قانون رسانه ها از سوی حکومت، همان مادۀ  قوانين نافذۀ کشور است؟
عامه، خارج از کنترول وزارت اطالعات و ناشر افکار است که راديو تلويزيون ملی افغانستان را به عنوان يک

آيا واقعًا قانون رسانه ها با دو ثلث آراء از سوی پارلمان تصويب فرهنگ و  وظايف مشخصۀ حکومت قرار ميدهد؟ 
                                  ؟                               شد؟ آيا راديوتلويزيون ملی کشور از زير کنترول دولت خارج ساخته شود و يا نـــه

برای پاسخ به سواالت مطروحه، ضرور است تا در ابتداء نگاهی مختصر به  پس منظر اين اختالفات ميان حکومت 
                                                             .                                      و پارلمان داشته باشيم

  :نگاهی به پس منظر اختالفات ميان حکومت و پارلمان روی قانون جديد رسانه ها
 از سوی پارلمان تصويب گرديد، اما اين قانون از جانب رئيس جمهور کرزی، ٢٠٠٨قانون رسانه ها در ماه اگست 

اساسی کشور، توشيح نگرديد و رئيس جمهور کرزی آنرا بخاطر بررسی نهايی درموارديکه به دليل مغايرت با قانون 
به قول از منابع رسمی، رئيس جمهور . در مغايرت با قانون اساسی کشور قرار دارند، به ستره محکمه ارجاع ساخت

ون مذکور دارای نواقص، کرزی، قبل از تصويب اين قانون توسط پارلمان، ياداشت های خود را مبنی بر اينکه قان
کمی ها و کاستی هايست که قانون يادشده را در تناقض با قانون اساسی و ديگر قوانين نافذه قرار ميدهد، به پارلمان 
فرستاده بود، اما پارلمان با چشم پوشی کامل ازين ياداشت ها، قانون رسانه ها را در حالی تصويب نمود که حتا 

روی همين ملحوظ، قانون رسانه ها از سوی رئيس جمهور به . يادداشت ها اگاهی نداشتندبرخی  وکال از محتوای اين 
بررسي مطابقت قوانين ، « ،  قانون اساسی  مماده يکصد و بيست و يکستره محکمه راجع گرديد، زيرا  به اساس 

تقاضاى   آنها بر اساس، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللي با قانون اساسي و تفسير فرامين تقنيني
  .  »حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صالحيت سترمحکمه ميباشد

 : اعتراض راجع به عدم تطبيق يک قانون که هنوز نافذ نيست
ظاهرًا چنين به نظر ميرسد که طوالنی شدن بررسی مطابقت قانون جديد رسانه ها با قانون اساسی توسط  ستره 

ه است تا انگشت انتقاد بسوی آقای ُخرم بلند شود و از وی تقاضای تطبيق يک قانون را کنند که محکمه، باعث شد
موقف وزارت اطالعات و فرهنگ تا بحال نيز همين بوده است که قانون مذکور از جانب رئيس . هنوز نافذ نيست

نشر در جريدۀ رسمی نافذ ميشوند، تمام قوانين افغانستان بعد از توشيح و . جمهور کرزی هنوز توشيح نگرديده است
پس چطور ميتوان به فکر عملی شدن يک قانون . که اين دوکار در قسمت قانون رسانه ها هنوز صورت نگرفته است

. شد که در چنين يک وضعيت قرار دارد؟ البته اين موضوع در مادۀ پنجاه و سوم قانون جديد رسانه ها صراحت دارد
اين قانون از تاريخ نشر در جريدۀ رسمی نافذ بوده «خ انفاذ قانون رسانه ها آمده است که در اين ماده، راجع به تاري

 هجری ١٣٨۴ جدی سال ١۵ مورخ ٨٧١و با انفاذ آن قانون رسانه های همگانی منتشره جريدۀ رسمی شماره 
  »                                   .شمسی ملغی شمرده می شود

                                            
) هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان(فشردۀ مشوره ها، عزيز حکيمی و رويا عزيز، : وضعيت آزادی بيان در افغانستان   - ١  
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          :سانه ها با قانون اساسیموارد تناقض در قانون ر
قسميکه فوقًا ذکر گرديد، حکومت در برخی از مواد، قانون جديد رسانه ها را در مخالفت با قانون اساسی و ديگر 

بعضی از منابع رسمی، در ارتباط به ماده های قانون رسانه ها که در مغايرت با قانون اساسی .  قوانين نافذه ميداند
 پورتال افغان جرمن آنالين معلومات ارايه نمودند که در اينجا مختصرًا به بعضی ازين موارد اشاره قرار دارند، به

  :مينمايم
در ماده سيزدهم قانون رسانه ها، راديو تلويزيون ملی به حيث يك ادارۀ مستقل در چوآات قوه اجرائيه پيشبينی   -١ 

 قانون اساسی طرح و تطبيق پروگرام های انكشافی، ٧۵ ماده ۵اين در حاليست  که مطابق جزء .  گرديده است
به نقل از يک منبع . اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تكنالوژيكی در سطح آشور، از وظايف مشخصه حكومت ميباشد

رسمی، روی همين مادۀ قانون اساسی، حكومت با درنظرداشت وضعيت فعلی جامعه افغانی و با رعايت قوانين نافذه، 
زيون ملی را منحيث بخشی از پروگرام فرهنگی آشور در چارچوب تشكيالت وزارت اطالعات و فرهنگ راديو تلوي

  .پيشبينی نموده است
 قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، صرف دولت و رئيس جمهور ميتوانند، حسب ١۴٢  مطابق حكم ماده -٢

ن رسانه های جمعی، ادارۀ راديوتلويزيون ملی به حيث  قانو١٣اما در ماده . ضرورت، ادارات الزم را تشكيل نمايند
  . در تضاد ميباشدقانون اساسی١۴٢يك رياست مستقل عرض اندام ميكند آه با مادۀ 

، پيشبينی شده است آه رئيس راديو تلويزيون ملی که از طرف رئيس جمعیدر ماده سيزدهم قانون رسانه های  -٣
 ١٢ و ١١اين درحاليست که قانون اساسی آشور در فقرات . ه تائيد ميشودجمهور تعيين گرديده، از جانب ولسی جرگ

 آنعده از مامورين عالی رتبه و قضات را آه تقررشان ايجاب تائيد از ولسی جرگه ميكند، قيد و تسجيل آرده ١٣ماده 
 قانون اساسی صرف تائيد يا رد مقرری هاييكه در قانون اساسی به آن اشاره شده از ٩١ ماده ٣است و مطابق جزء 

ارنوال، . صالحيت ولسی جرگه ميباشد اين مقرری ها عبارتند از وزراء، رئيس و اعضای ستره محكمه، لوی 
يون ملی با اين اصل تائيد تقرر رئيس راديوتلويز. رئيس عمومی امنيت ملی، رئيس بانك مرآزی و رئيس سره مياشت

  .احكام قانون اساسی در مغايرت قرار ميگيرد
 قانون رسانه های همگانی، پيشبينی شده آه پاليسی رسانه ها از طرف شورای عالی رسانه ها، آه در ۴١در ماده  -۴

 با اين امر نيز از يك طرف. ترآيب آن اعضای شورای ملی و ستره محكمه نيز شامل ميباشند، طرح و تدوين ميگردد
 قانون اساسی آه صالحيت پروگرام های فرهنگی در سطح آشور را به حكومت تفويض نموده ٧۵ ماده ۵حكم جزء 

در مغايرت قرار دارد و از سوی ديگر با مندرجات فصل پنجم و فصل هفتم، آه وظايف قوای قضائيه و مقننه را 
 .مشخص نموده، مطابقت ندارد

  گرديد؟ ء از سوی ولسی جرگه تصويبلث آرا با دو ثآيا قانون رسانه ها واقعًا
طرفداران قانون جديد رسانه ها، ادعا دارند  که قانون رسانه ها توسط دو ثلث آراء از سوی ولسی جرگه به تصويب 

قانون را که ولسی جرگه «ميراحمد جوينده، يکتن از اعضای ولسی جرگه، به رسانه ها گفته است که . رسيده است
ط در ارتبا»  .تصويب کند، به توشيح رئيس جمهور نياز ندارد و رسمًا به عنوان قانون نافذ می شودتوسط دوثلث آراء 

 ها با دوثلث آراء از سوی ولسی جرگه تصويب گرديده است و يا خير، از سوی ولسی رسانهبه اين که آيا واقعًا قانون 
ک منبع در رياست جمهوری، رئيس جمهور بقول ي. جرگه تا هنوز کدام وضاحت به شکل رسمی ارايه نگريده است

کرزی پس از تصويب قانون جديد رسانه ها توسط پارلمان، به وزير دولت در امور پارلمانی وظيفه سپرد تا از ولسی 
به قول از منبع، وزير . جرگه ارقام دقيق  وکال حاضر و غير حاضر را در جلسۀ تصويب قانون رسانه ها، مطالبه کند

ا را ماه ها قبل از بخش اداری ولسی جرگه بشکل کتبی نموده است اما تا هنوزهيچ جواب را در اين مذکور اين تقاض
  .مورد دريافت نه نموده است

آيا راديو تلويزيون ملی کشور از زير کنترول حکومت خارج ساخته به همه حال اکنون اين سوال مطرح می گردد که 
  شود و يا نـــه؟

  
  !شرايط کنونی کشور، بايد منوط به حکومت باشدراديو تلويزيون ملی، در 

ثر مؤاهداف اساسی چنين تلويزيون ها، انعکاس مو. در همه کشورهای دنيا وجود داردشبکه های تلويزيونی دولتی 
کارکرد های حکومت برای رفاه و آسايش عامه، اطالع رسانی به ملت راجع به وقايع و رويدادهای داخلی و خارجی، 

به پيشرفت و توسعۀ اجتماعی، حفظ هويت فرهنگی، تضمين بيطرفی و دور نگهداشتن پوشش و آموزش و کمک 
باتوجه به شرايط فعلی کشور، . محتوا خبری تلويزيون از فشار های  خارجی چون اپوزيسيون و غيره ميباشد

ر کشور، شيوۀ کار مختصرًا ميتوان گفت که نفوذ و مداخالت بی سابقۀ کشور های خارجی و بحران موجود سياسی د
هيئت معاونت (در يک مقالۀ که از سوی . رسانه ها و در ٌکل نظام مطبوعاتی کشور را تحت تـأثير قرار داده است

 اخيرًا به نشر رسيد، آمده است که برخی از رسانه های افغان در خدمت سازمان های ٢)ملل متحد برای افغانستان

                                            
)  برای افغانستانهيئت معاونت ملل متحد(فشردۀ مشوره ها، عزيز حکيمی و رويا عزيز، :  وضعيت آزادی بيان در افغانستان  - ٢  
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رسانه های افغان بين «به قول مقاله، . يسی های کشور های بيگانه نشرات دارنداطالعاتی خارجی و يا شديدًا به نفع پال
همسايه گان رسانه های افغان را جهت استحکام موقف شان عليه يک . حمايت از ايران و پاکستان تقسيم شده اند

شته می افزايد که اين نو»  .ديگرو تقويت متحدين داخلی خود با ايجاد حساسيت داخلی مورد استفاده قرار ميدهند
يک مشاور رسانه يی رئيس جمهور ايران ابراز . رسانه های محلی از کشور های همسايه پول بدست می آوردند«

آنها رسانه ها را تمويل مينمايند تا افغان ها از اشغال . نمود که ايران رسانه ها را بخاطر منافع خود تمويل ميکند
                                                                                                         »              .غربی ها رهايی يابند

، به رسانه های همگانی حق ٣مادۀ بيست و هفتم گرانی ميباشد، اينست که قانون رسانه ها دريکی از موارد که باعث ن
 قسميکه معلوم است، احزاب سياسی .مللی اعانه دريافت نمايندسسات بين المؤميدهد تا از اشخاص حقيقی يا حکمی و 

کشور شبکه های راديويی و تلويزيونی دارند، پس به اساس مادۀ بيست و هفتم قانون رسانه ها، احزاب سياسی 
دهم  اين در حاليست که به اساس مادۀ پانز. ميتوانند به نام تلويزيون، برای خود پول از منابع خارجی دريافت نمايند

شده ميتواند و هيچ نوع  قانون احزاب سياسی، اعطای کمک بالعوض به احزاب، تنها توسط شخص حقيقی داخلی
  .                                         منبع تمويل خارجی برای احزاب سياسی مجاز نيست

 نوشته را به گفتۀ داکتر حليم در فرجام، با در نظرداشت چنين گيرو دارهای سياسی و مداخالت خارجی در کشور،
راديو تلويزيون ملی افغانستان بايد منوط به «رخ کشور، خاتمه ميدهم که ميگويد ، مؤتنوير، روزنامه نگار و 

  .»حکومت باشد و به عنوان ناشر افکار عامه و دولتی عمل کند
  
  

  پايان
  
  
.  

                                . 
                         .                                         

  
  
 
  

                                            
رسانه های همگانی و موءسسات مندرج در ماده بيست و هشتم اين قانون حق دارند از اشخاص حقيقی يا حکمی، موءسسات ): اعانه برای رسانه های همگانی( ماده بيست و هفتم - ١

.انه دريافت نمايندکمک کننده ملی و بين المللی که برای انکشاف رسانه های همگانی فعاليت می نمايند، اع  


