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 18/10/2015 غنی جلیل

 بیان آزادی و مرزی بیرون نشرات بر تاملی
 

ریب کاری ها و ویران گری های بی امنیتی، تشدید تخ ناشی ازک بحران عمیق ان با یدرین ایامی که افغانست
مجبور ساختن ساکنین محالت به  و ها  داراییو چپاول  و غارتو تجاوز بر حریم خانواده ها بار مخالفین  وحشت

مخصوصاً امسال در مناطق  ، ناههر روز شاهد قتل و قتال مردم بیگ فرار از خانه و کاشانۀ شان مواجه است و
دیگر شامل  پیر و جوان قربانی  بی گناهاناز زنان و کودکان و  هستیم و روزی نیست که تعدادی ،شمالی افغانستان

، قشر آگاه و تحصیل کرده است در روشنگری اذهان مورخینافغان وطن دوست مخصوصاً  وظیفه ای هر نگردند،
 آینده ایحب و بغض به نسلهای موجود و را بدون تحریف و سته را انجام داده و حقایق عامه سهم شایسته و بای
 افغانستان باز گو نمایند.

تکرار ریخ هر کشور رهنمای ملت ها برای جلو گیری از وقایع گذشته و آموختن از اشتباهات در تابر رسی 
بهتر با در نظر داشت تجارب و ارزیابی های کار کرد های گذشتگان  و پیشرفت بسوی یک آیندۀاشتباهات گذشتگان 

صاً اگر چنین قابل قدر است مخصو ند بی نهایتشمیک است. زحماتی که درین راستا تحلیل گران و تحقیق کنندگان 
تتبعات جنبۀ نقد گونه داشته باشد تا نسل های کنونی و آیندگان از آن پند بگیرند و بیاموزند. ولی پیچیدن تحقیقات و 

م امکان احیای چنان نظام های ه به چگونگی نوع رژیم ها و نظام های که نه دیگر در افغانستان وجود دارد و نه
متصور است، در چنین مرحله ای از اولویت بر  قه و نظام های مطلق العنانلمطهای و پادشاهی ها مثل امیر نشینی 

مورد به این سو دراز  سالیاننظام ها و شخصیت ها نه تنها جزء تاریخ هستند بلکه از  ن. چنیخور دار نخواهد بود
ر نامه های کاتکرار رده است و نیازی به خود را در بارۀ آنها ک قضاوتگرفته اند و تاریخ  قرار ارزیابی و تدقیق

. این بدان معنی نیست که تاریخ گذشتگان دیگر از اهمیت افتاده است  و نباید به آن توجه آنها احساس نمی شود
نمود. بر عکس همین تاریخ ملتها و گذشتۀ آنهاست که آیندۀ این ملت ها را میسازد. نویسندۀ نا آگاه از گذشته و 

از ارزشهای عقیدتی و عنعنوی و رسم و رواجها ی جامعه اش اثر بی اثری  بجای خواهد گذاشت. فرهنگش و بدور 
ارجحیت وضع کنونی افغانستان  در، که شدیداً به آن نیاز احساس میشود ،بر رسی وضع کنونی افغانستان تحلیل و

قندوز و جنایاتی که طالب درانجا مخصوصاً در هفته های اخیر بعد از سقوط واهد داشت  چنانچه دیده میشود، خ
اینها  رسالتمند روشنی انداخته شده است. بر زوایای مختلف این حادثۀ المناک از طرف نویسندگان  ،مرتکب شد

نقشی عمده خواهد داشت و بر مبنای همین گزارشات مستند تاریخ یخ فردای افغانستان نوشتن تار آثاری است که در
 د شد. واقعی این ملت نگاشته خواه

بر رسی اوضاع و  بمنظورنشر مقاالتی  بجایپورتالها و ویب سایت ها تلویزیونها، برخی از جانب دیگر 
نا رسائی ها و علل آن و رهنمائی جامعه  برای بیرون رفت از  امعۀ  امروزی و بر رسیروشنگری های الزم  ج

نشر میکنند  ، مقاالتی رابه پردازند را دوام میدهداین ملت بال کشیده لم ماتم رانی که هر روز قربانی میگیرد و گبح
به اصطالح به جان همدیگر افتاده اند و بعضاً با استعمال الفاظ و کلمات و عبارات  بعضی از نویسندگان  که

یا به منظور انتقام گیری های ناشی  بوده باشد، هم مستهجن و دور از عفت کالم و احترام به انسان ولو اشتباه کننده
اختالف عقیده با با  و یا هم ،با عناد های شخصی و قومی تعصبات قومی و نژادی و مذهبی و سمتی و یا هم از

پورتالها و  تلویزیونها، این و با تاسف سقوط میکنندها حتی تا سرحد ابتذال و رد و بدل دشنام نامه   مقاالتمحتوای 
چنین دشنام نامه ها را  ،و اهدافی که اعالن کرده اند بدون در نظر داشت پالیسی های نشراتیویب سایت ها هم 

به زعم خود شان مقاالت را سانسور نکرده باشند. سانسور و  اینکه، برای بدون کم و کاست و ویرایش نشر میکنند
از  یه در هر نقطۀتفتیش عقاید چیزی و دشنام و بی ُحرمتی و تجاوز به حقوق  دیگران چیز دیگریست. هر نشر

پالیسی نشراتی از خود دارد و خودش باید خود را مکلف به تطبیق این پالیسی نماید و هر نشریۀ که مخالف  جهان 
و صرف با اصول نشراتی این نشریه میباشد یا از نشر آن خود داری نماید و یا هم بعد از اصالح آنرا نشر نماید. 

نویسندگان آنها را برائت نمی دهد. « ر نامه است مسؤلیت محتوای این برنامه بدوش مجری ب» اعالن این جمله که 
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نیز باید قناعت داشته باشند تا چنین اصولی را که یقیناً گردانندگان هر نشریه و نهاد نشراتی  با در نظر داشت 
ت کالم و انتقاد سالم و ابراز نظر متفاوت در محدودۀ عفرعایت نمایند. ه، اصو.ل آزادی بیان و عقیده وضع نمود

یکی از اصول پسندیدۀ آزادی بیان است  که زمینۀ رشد  ،بدون تجاوز و هتک ُحرمت، و بیانام به آزادی عقیده احتر
نا موجه  و انکشاف فکری و بروز حقایق را در موضوعات مورد بحث فراهم میسازد که به هیچ وجه نباید قیوداتی

آن وضع گردد ولی باید تکرار نمود که ابراز بر  و تنگ نظرانه و بر مبنای ذهن گرائی و تعصبات  از هر نوع 
نظر ها به معنی خصومت و دشمنی و عناد نیست بلکه روشنی انداختن و ابراز نظر متفاوت  در جهت تثبیت حقایق 

مزایای چه منکشف و چه در حال انکشاف یکی از  دموکراتیکۀ باز و وضوع مورد بحث است که در هر جامعم
  این نظام است. 

همواره توجه  بر شناخت مخاطب و یا   ،چه رادیوچه تصویری و  خطابه ها و نشرات،نویسندگی، لیزم و در ژورنا
نامه و یا نشرات عالقه میگیرند. عدم شناخت از به چه تعداد به چنین برکی ها هستند و ه است که شنونده و بینند

موجب آن میگردد که برنامه و یا نوشته و مطالب نشر شده نا    Audience خاطبین و یا به اصطالح انگلیسی آنم
 از مخاطب وچنان  کام و نا شنیده و نا خوانده بماند و درین صورت جز ضیاع وقت نویسنده و تهیه کننده و هم 

در هر  ،چه زن و چه مرد افغان ،مثالً اگر همین حاال از هر طفل و جوان و پیر .شنونده و بیننده چیز دیگری نیست
آن عالقه زی در افغانستان اهمیت دارد و به کجائی از جهان که زندگی میکند پرسیده شود که برایش مطالب امرو

میگیرد یا مثالً به کار نامه های دورۀ امیر شیر علی خان؟ بی درنگ جواب خواهد داد که  بحرانی که امروز 
و خاصتاً چند هفتۀ اخیر در شمال افغانستان وارد شده و ر اخیافغانستان به آن مواجه است. مصیبتی که در چند ماه 

افغانستان انتقال داده  طالب و داعش و هر دهشت افگن و خونخوار و آدم کش دیگری از حد اقل ده کشور به شمال
و دهشت منطقه و جهان را با کشتن و بستن و نسل کشی داف و منافع قدرت های خورد و بزرگ تا اه اند شده

ایجاب میکند تا هر قلم بدست با دردی تا جائیکه مقدور است چنین  ،آورده سازندربهراس افگنی  افروزی و
و  تگی و اتحاد بین اقوام و نژاد هااوضاعی را مورد بر رسی و تحلیل قرار دهد و در راه ایجاد تفاهم و همبس

تاریخ خود این ملت با شهامت به  که یگانه راه مبارزه با چنین مصائب است و درب مختلف ملت افغانستان، همذا
با اتحاد و همبستگی خنثی ساخته است، به اثبات رسانیده که هر گونه دسیسه و توطئۀ دشمنان داخلی و خارجی را 

 بکوشد. دن مثبت و تزریق اندیشه های ملی پردازد و در بیداری و اندیشه دا
بی حصر و حد نیست و از  است  و این آزادی ع که آزادی بیانبه اصل موضو گردمبر می با این تذکر مختصر 

که هر نشریه چه صوتی و چه تصویری و چه چاپی به رعایت این اصول مکلف  خود اصول و مقرراتی دارد
 میگردد. 

حقوق انسانی شناخته شده است. سوابق حق آزادی بیان  کن اساسیک ناپذیر و یک ریکی از حقوق انفکا آزادی بیان
 مترادف عقیده آزادی با که بیان آزادی فده و هجده میالدی بر میگردد و برای نخستین بار مفهومو عقیده  به قرون ه

سند  درو  ،در سند آزادی بیان در پارلمان 1689الیحه ای حقوق مدنی انگلستان در سال  در، شود می داده تذکر
آزادی بیان و  مسجل شد. این اعالمیه 1789در جریان انقالب فرانسه در سال  باشند گانو  حقوق مدنی شهر وندان

 عقیده را در مادۀ یازدهم چنین قید میکند:
 بر تواند میشهروند  هر. است انسان حقوق ارزش ترین با از یکی نظریات و ها مفکوره آزاد مکالمه   و مفاهمه»

 قانون در طوریکه آزادی این از استفاده سوء مسؤول باید ولی نماید چاپ و بنویسد، بزند، سخن آزادانه مبنای آن
 «باشد تعریف میگردد،

زادی رسید حق آ به تصویبدر مجمع عمومی ملل متحد  1948سال  در که بشر حقوق جهانی اعالمیه   نزدهم مادە   
 بیان و عقیده را چنین تضمین میکند:

 این دارد را بیان آزادی حق کس هر برآن بنا و دارد، مداخله بدون را عقاید و نظریات آزادانه   ابراز حق کس هر»
 مستلزم حقوق این تعمیل. باشد می دیگری رسانه   هر طریق از یا و )هنر( آرت بشکل چاپی، یا و تحریری حق

 احترام برای ها محدودیت برخی به معروض ضرورت مواقع در بران بنا و است خاص های مسؤولیت وجایب و
  «بود خواهد عامه روحیه   یا و عامه صحت یا و عامه نظم یا و ملی امنیت حفاظت یا و دیگران حقوق اعتبار به

وقتی به این تعریف ها دقیق شویم می بینیم که آزادی بیان هم مثل همه آزادی های دیگر محدودیت ها و قوانین و 
مکلف به احترام به این قوانین و یا مقامی که قرار دارد،  در هر موقعیت ،که هر فرد جامعه رامقرراتی دارد 

شور این میسازد و مطابق به عرف و مقررات و قوانین و فرهنگ هر جامعه و منافع ملی و مصالح علیای هر ک
 . محدودیت ها هم فرق میکند
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دستگاه های  ی مخصوصاً انترنت، ویب سایت ها وبا انکشاف تکنولوژی و دسترسی به وسایل نشراتی همگان
ژورنالیستان با رسالت  نشراتی تلویزیونی و رادیوئی فرصت نادری به دسترس همه اهل قلم و آگاه افغان مخصوصاً 

 نمایند. ل وجیبۀ ملی و تاریخی خود را ایفا تا با استفادۀ معقول و مسئوالنه از این وسایقرار گرفته 
چه در شرق و در هر نقطه ای از جهان احترام به در عصر حاضر خاصتاً در جوامع پیشرفته چه در غرب و 

حقوق انسانی و بشری افراد یکی از وجایب و مکلفیت های هر دولت، هر نهاد و هر انسان است ولی آزادی های 
فردی و اجتماعی در هر جامعه مطابق به قوانین هر کشور با پیروی از اصل احترام به حقوق حقه و مشروع افراد 

تنی بر قوانینی که با در نظر داشت ارزشهای عقیدتی، فرهنگی، عنعنوی و اجتماعی همان جامعه همان جامعه و مب
تثبیت حقوق فردی  بمنظور  ی از اصول اساسی یک جامعه مترقی در جهتاین یکوضع گردیده، باید رعایت گردد. 

  تامین عدالت اجتماعی است. 
 :بر آزادی بیان وضع می گردد ردی که محدودیت هاامو 
 ؛کسی به خیانت دادن نسبت دروغ به زدن، تهمت ( افترا و تهمت گوئی، تشهیر، )بد 

 بیانات تهدید آمیز علیه اشخاص
 دروغ گفتن در محکمه و بی احترامی به محکمه

 بیانات نفرت انگیز بر مبنای نژاد، مذهب و یا ترجیحات جنسی
 رایت ( عالیم تجارتی و افشای اسرار تجارتی تخلف از حق طبع و نشر آثار علمی و هنری ) کاپی

 افشای اسرار دولت و یا اطالعات محرمانه
 گردد؛ مردم سراسیمگی باعث که دروغی

 کند تحریک را آرامش و صلح زدن برهم که « لفظی جنگ»
 بیانات فتنه جویانه، خائنانه و تشویق دهشت افگنی

 آلودگی صدا
 کفر گوئی و توهین به مقدسات، ارتداد و الحاد، کوشش برای تغییر دادن عقیدۀ یک شخص

 توزیع تبلیغات مذهبی در جایئکه مجاز نیست
 وقاحت و بی حرمتی  به مقدسات و انتشار صور قبیحه

 سخنرانی بدون اجازه در بعضی جای ها
 بیانات نژاد پرستانه

  ر نیتنشر اطالعات انتقاد از ملیت کسی در انت
این وجیبه و وظیفه را بر آورده  را انکشاف دادند کهعمده و اساسی اصل (  9) ژورنالیستها با گذشت زمان نه 

 .توضیح شود، میباشد « تئوری و نظر ژورنالیزم» این اصول مرکب از آنچه که ممکن است بحیث  .میسازد
ه پیشتاز جامعۀ غرب پیروی میشود جامعۀ کبه معیار ارزشهای عقیدتی و فرهنگی و قوانین اصولی است که ابن ها 

 هو لجام گسیختدارد  ی همعین حال این حقوق حدودمدافع این حق در جهان است ولی درقیده و آزادی بیان و ع
 نیست.

که یک کمیته  مرکب از ژورنالیستهای نگران این « پروژە  برتری در ژورنالیزم» سازمانی بنام  1979در سال 
مسلک است یک مفاهمه و نظرپرسی ملی را در بین باشندگان و دست اندرکاران نشرات براه انداختند تا اصولی را 
تشخیص و روشن سازند که زیر بنای ژورنالیزم خوانده شده است. بعد از چهار سال تحقیق و تدقیق بشمول دایر 

همگانی برای ابراز نظر ها در ایاالت متحده، قرائتی از تاریخ ژورنالیزم، سروی ملی از  کردن بیست مجمع
انتشار داد که  «بیانیه  اهداف مشترک  »دیگر، این گروه سندی را زیر نام ژورنالیستها و یک سلسله اقدامات مرتبط 

ژور  ارکان» تشکیل داد تحت عموام کتابی اساسی را برای   ،اصل( 9) اصل را تشخیص میدارد. این نه( 9)  نه
ران و مشاور ، تام روزنتل، و رئیس کمیته  ژورنالیستهای نگ»پروژە  برتری در ژورنالیزم این که آمر « نالیزم

در سه که  پر محتواستمختصرولی بسیار هاین بیان د.بل کواچ, تالیف نمودن ،ورنالیزمتری در ژعالیرتبه  پروژە  بر
 :متن این بیانیه شته شدهنگاپارا گراف کوتاه 

پس از بر رسی گسترده توسط ژورنالیستان در بارە  خصوصیت و نوعیت ژورنالیزم در پایان قرن بیستم، ما این  »
قابل عات درست و ال. هدف اصلی ژورنالیزم تهیه  اطما را تعریف میکند، پیشنهاد میکنیممشترک را، که کارتفاهم 

این هدف در بر  د. شان در یک جامعه  آزاد نیاز دارنمؤثق به مردمی است که در فعالیتها و کار های اعتبار و
گیرندە  هزاران نقشی است که در تعریف جامعه، ایجاد زبان مشترک و دانش مشترک کمک میکند، اهداف یک 
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حالت از خود راضی بودن ز جامعه، قهرمانان و شرارت پیشگان را مشخص میسازد و مردم را به فراتر رفتن ا
تشویق میکند. این هدف همچنان شامل سائر مکلفیت ها نیز میگردد مثل سرگرم نمودن دیگران، ناظر بودن اوضاع 

 «و صدای بی صدا ها بودن
گرداننده  ،گیردا افتخارات ملی مورد بحث قرار میگاهی که موضوع منافع ملی و یجهان غرب هر گذشته از آن در 

   که منافی این اصول باشد جلو گیری می نماید.  اظهاراتیهر برنامه توقف میکند و از هر گونه  یا گویندۀ
ال مسؤول گفتار خود است ولی شکی نیست که هر کس حق ابراز نظر را در موضوعات مختلف دارد و در عین ح

ی از مخالف یک افق وظریات موبرای متوازن ساختن صحبت و ارائۀ ن زن و داشتن نظر متفاوتتوااصل 
و یا تحقیق و نویسندگی  یژورنالیستاساسی هر گزارش، مصاحبه، تحقیق و ارائۀ معلومات در هر کار  اتموضوع

و  و یا قلم را بر میداردوقتی کسی پای صحبت یک گرداننده و یا مصاحبه کننده ای یکی از رسانه می نشیند   .است
 ، گرداننده و مسئول نشریۀاینجاست که نقش یک ژورنالیست و می نویسد،میگوید « هر چه دل تنگش میخواهد»

  .مطرح میگردد ،و نویسندۀ  بیطرف و مبرا از ذهن گرائی و تعصبات و تعلقاترسالتمند و آگاه 
نه رهبر سیاسی وجود دارد که از منافع ملی  یک بحران عمیق همه جانبه قرار دارد، ردافغانستان که  درین مرحله

نه تنها جواب تبلیغات و تخریبات دشمنان داخلی و  ی کهافغانستان صمیمانه و صادقانه دفاع نماید و نه هم حکومت
از جان و مال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی  دفاع نماید و زمینۀ یک زندگی آرام و عاری خارجی را بدهد بلکه 

ۀ پاکستان میگردند  فراهم نماید، نقش را برای مردمی که هر روز قربانی مداخالت بی شرمان از ترس و بیم
 نویسندگان، تحلیل گران، کردانندگان وسایط نشرات همگانی و روشنفکران برازنده تر و مسئوالنه تر است.

رات ملی، منافع ملی، دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان از هیچ وسیله و ابزاری برای تخریب هویت ملی، افتخا
وحدت ملی، توامیت ملی، تاریخ و فرهنگ افغانی دریغ نمی کنند و از هر موقعیتی و فرصتی برای وارد کردن 

 بر پیکر به خون خفتۀ این سرزمین مرد خیز و با افتخار و این ملت آزادی دوست و با شهامت  ضربۀ دیگری
است که در چنین شرایط و اوضاعی تمام تعلقات قومی، لی این وظیفۀ هر افغان وطن دوست گردان نیستند ورو

از منافع ملی و  نژادی، سمتی، منطقوی، زبانی و گروهی  و تنظیمی خود را کنار بگذارد و به حیث یک افغان
و افتخارات آن به  افتخارات خود دفاع کند و دیگر نگذارد هر کس و ناکسی هر توهینی که بخواهد بر این ملت

       نماید. 
 پایان
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