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  ،یانب یکه به آزاد یی، رسانه هایهنیم و یمل ی، رسانه هارسانه ها م ازیدار یسخن»

  قلم اعتقاد دارند ده ویعق

 «)بهار( یشیروشن اند و یون روشنگریزیبه تلویم کن یم یوست به آن مروریپ و

م و نگرانی نداشته ید خود بیاز داشتن عقا ن حق مستلزم آن است که کسییان دارد و ایده و بیهر فردی حق آزادی عق

رزی آزاد ــدون مالحظات مــان و بیل ممکن بیافکار، به تمام وسا افت و انتشار اطالعات ویباشد و در کسب و در

 .باشد

برند.  یسر مه مطلع کردن ما در زندان ب فه خود وینگار برای انجام وظروزنامه  1٣0هم اکنون در سراسر جهان 

دولت روزنامه  ٣0ک به یدر جهان تعدادی نزد ر کرده است. ییتغ ر کمتریهای اخ سال یمتاسفانه در طرقم ین ا
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زنان  مردان ون کشورها زندان تنها پاسخ به انتقادات یکنند، برای رهبران واپس گرای ا یم ینگاران مخالف را زندان

 مستقل یاز جامعه و رسانه ها یبخش یرا به رو یك طرف آزادیم كه از یهست یدر کشور ما  .ست یمطبوعات

 و جبارانه به زندان ها را ظالمانه و ، دست اندرکاران رسانه هامحاکم و یتیگر ادارات امنیبندند و از طرف د یم

 .یندنما یاعدام محکوم مبه  ه ویب، تنیرعادالنه کشاندهغ یمحاکمه ها

جز بالهت ندارد.  ییچ معنایه شان حاكمند كه اعمال یمقدرات ما بر در كشور یدهد كسان یعملکردها نشان منیا

 یحال ن حكومت است كه بر مطبوعات نظارت دارد، دریما ا ۀدر جامع والن است.ؤمطبوعات زبان مردم و چشم مس

 آن ها ناظر بر حكومت باشند.ن است كه یمطبوعات ا یكه فلسفه اصل

 

 آزادی بیان

 

دارد حق برخورداری از آزادی از بنیادی ترین حقوق بشر است که به صورت طبیعی و بالقوه وجود آزادی بیان 

دیگر آزادی ها و حقوق رسانه ای مثل دسترسی به اطالعات حق  ، بنیادی ترین حق وسایل ارتباط جمعی است. بیان

، منع سانسور و حق انتشار آزاد، ریشه در آزادی بیان دارد و تکثر گراییانتقاد، حق استقالل رسانه ای، حمایت از 

 ثر است.أاثیر آن قرار دارد و یا از آن متبه شدت تحت ت

ء و تفسیر قوانین و مقررات رسانه ای یا به عبارتی دیگر حقوق پس جایگاه آزادی بیان آثار بسیاری بر وضع اجرا

 رسانه ها دارد.

 .جایگاه برخورداری از آزادی بیان یک حق قلمداد می شود 

 اساسی و بشری می باشد.آزادی بیان یک حق طبیعی ، 

  آزادی بیان به مثابه یک حق طبیعی:الف( 

خود آنها را کشف می کند و در مقابل آن حقوق موضوعه می حقوقی است که انسان به حکم طبیعت دارد و با عقل 

در مکتب حق طبیعی آزادی و آزادی بیان برای بشر یک موهبت  باشد )قوانینی است که توسط انسان وضع می گردد(
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الهی است و بر این اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بیان است از حق خود استفاده می کند یعنی نیازی نیست که 

 کسی اجازه بگیرد بر مبنای این نظر و در نظام حقوقی انگلستان قانونی در مورد مطبوعات وجود ندارد. از

 در برخی از کشورها نحوه اعمال آزادی بیان در قانون وضع شده مشخص شده است.

 آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق اساسی (ب

زیاد است که در قوانین اساسی همه کشورها به آن تصریح حق برخورداری از آن به اندازه ای  اهمیت آزادی بیان

بعضی از قوانین اساسی صرفاً به آزادی مطبوعات اشاره کرده اند و برخی به آزادی بیان و برخی نیز   شده است.

 آزادی اطالعات را به آن افزوده اند.

 

 اساسی چنان . حقوق مندرج در قانونابه یک حق اساسی آثار بسیار مهمی به دنبال داردسشناسایی آزادی بیان به م

 س نظام حقوقی یک کشور قرار دارد.أاهمیتی دارد که در ر

انون . قنون عادی نمی تواند آنرا حذف کندشناسایی آزادی بیان به منزله یک حق اساسی به این معنی است که هیچ قا

 تتثنائات خارج گردد.اساسی محدوده استثنائات را بر شمرده و قوانین عادی نمی تواند از آن اس

 

 درافغانستان یریتصو یضرورت رسانه ها

 یها یها و آوارگ یرانیو دهه جنگ را با تمام وجود تجربه كرده اند و از خسارت ها، مردم افغانستان حدود چهار

 یهااز كشور ین نرفته و مداخالت برخیزم از بیترور برنگشته است و خطر یآنان به حالت عاد یاز آن، زندگ یناش

با  یان حقوق بشر، و حلقات عقده مند و تنگ نظر داخلیهنوز دوام دارد، مدع مملكت ما تا یدر امور داخل یخارج

را برهم زده و  جامعه یت نسبیخواهند آرامش و امن یگر میكشور بار د یمل یت هایبر شخص یاتهامات واه بستن

 .سازند گر مواجهیان دده افغانستان را با بحریر و رنج دیب پذیمردم آس

ت یو حاكم یكردند، عزت، شرافت، كرامت انسان یاحساس م كه در گذشته، هرگاه یطور افغانستان همان وریمردم غ

 یستادگیا یرونیو ب یزدند و در مقابل دشمنان درون یم یو مل یبه اقدامات جمع شان به خطر افتاده است، دست یمل

آزاد، مستقل و كثرت گرا در كشور  یها ش رسانهیدایپ یبرا ینه مساعدی، زمیاسید سیبا آغاز فصل جدد.  كردن یم

در افغانستان  یا ت آزاد رسانهیفعال یبرا یاریبس یهاد و سهولتینافذ گرد یدموكراس ۀن دوریبه وجود آمد، قوان
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 یدارید یها كار رسانهس و با آغاز یتأس یریو تصو یمثبت بود كه دهها رسانه چاپ ین فضایهم ۀنیدر زم د.ش جادیا

 د.یخاص برخوردار گرد یتیتنوع و جذاب افغانستان از تب و تاب، یا رسانه یر، فضایاخ یسال ها یط

از  ین المللیت و تعهد جامعه بیش از همه، مرهون حمای، بیاسید سیافغانستان در فصل جد یا ت رسانهیفعال یآزاد

گر ید ییان و ضرورت گردش آزاد اطالعات در جامعه از سویب یآزادن یك سو و الزام دولت افغانستان بر تضمی

 یو ناتوان یفقدان قدرت دولت احتماالً  ها، وجود دارد كه عامل مهم مساعد كننده كار رسانه یبوده است، اگر چه نظر

ش ین تشویفلهذا، اكشور بوده و  در یا ت رسانهیه فعالیشتر علیب ییها تیمربوطه حكومت در اعمال محدود ینهادها

 شتریب یریرشد نكند،. ممكن است قدرت گ یدولت یها نهاد یپا به پا یهمواره وجود دارد كه اگر فرهنگ دموكراس

 بگذارد. یر منفیز تأثیها ن كه دارد، بر كار آزاد رسانه یدیفوا یدستگاه در پهلو

 

 پایان قسمت اول
 ادامه دارد

 
 
 

 

 


