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 مقدمه

قانون اساسی و طبق  58بر اساس ماده بشر یگانه نهاد ملی حقوق  عنوانبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 و وظایف مختلف چون نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت و شدهسیتأسنامه پاریس در اصول شدهانیبی ارهایمع

وظایف اصلی کمیسیون آن است که هم در مورد  ازجمله ی حقوق بشری در کشور را بر عهده دارد.هاارزشترویج 

موضوعات خاص حقوق بشری تحقیق نموده و گزارش تحقیقات خود را منتشر وضعیت کلی حقوق بشر و هم در 

حق آزادی بیان  دسترسی بهدر مورد ( 1395-1396) ریاخدو سال  ی تحقیقی است که درکند. این گزارش نتیجه

 صورت گرفته است.در افغانستلن 

، شودیممستقل حقوق بشر افغانستان معرفی  کمیسیون : در فصل اول: کلیات:شودیمفصل  سه گزارش شاملاین 

 وم:در فصل د .خواهد شد بیان هادادهروش تحقیق و تحلیل سپس و  هحق آزادی بیان تشریح شد چارچوب حقوقی

 ر فصل سوم:د .به بررسی گرفته خواهد شدی مردم از حق آزادی بیان مندبهرهی اصلی تحقیق در مورد وضعیت هاافتهی

 .ارائه خواهد شدپیشنهادهای کمیسیون  ی صورت گرفته وبندجمع شدهرائهااز مجموع مباحث 

سایر همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر  مطالعات حقوق بشر و گزارش حاصل تالش بخش تحقیق واین 

در افغانستان،  ی فراروی تحقیق معیاریهاتیمحدود مشکالت و رغمیعلشده است  در آن سعی است وافغانستان 

ی این هاافتهی هکاست امید  .در افغانستان ارائه شودمندی از حق آزادی بیان دقیق و واقعی از وضعیت بهره نسبتاًتصویر 

و عامه  نمحصال ،نامحقق ای،فعاالن رسانه ن حقوق بشر،ان و مدافعفعاال حکومت افغانستان، مورداستفاده گزارش

 قرار بگیرد. مردم

در  بخش نظارت و بررسیخصوص همکاران به اندگزارش ما را یاری کردهر این که د یکسانجا دارد از همه 

پاسگزاری س ،انددهیکشهمکاران بخش بانک معلومات که در تهیه و تحلیل معلومات زحمت و دفاتر ساحوی و والیتی

 .کنیم

 

  



 

 

 خالصه گزارش

، حق آزادی بیان شودیمحقوق مدنی و سیاسی محسوب  ازجملههای فردی که حقوق و آزادی نیترمهمیکی از 

= Right to Freedom of expression .برخوردارحق آزادی بیان بدین معنا است که هر انسان از این آزادی  است 

 موجببهان هم دولت افغانستئه کند. با استفاده از وسایل مختلفی که در دسترس دارد، ارا باشد تا افکار و عقاید خود را

لف به مک مواد قوانین نافذاالجرا به آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون اساسی، قبالًالمللی که معاهدات بین

 مندی شهروندانبهرهدر جهت  حالتی هربوده و باید با تمام امکانات و در  ق آزادی بیانو تحقق ح رعایت، حمایت

 ن حق تالش کند.افغانستان از ای

جرائیه که تحت رهبری ریاست ااست حاصل تالش همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  گزارشاین 

در افغانستان،  ی فراروی تحقیق معیاریهاتیمحدود مشکالت و رغمیعلشده است  سعیانجام شده و  کمیسیون

زارش یک گ . گزارش حاضر،ارائه شود حق آزادی بیانمندی از از وضعیت بهرهدر آن دقیق و واقعی  نسبتاًتصویر 

و پیامدها  هانهیمزدر برخی موارد  ، به این معنا که ابعاد مختلف حق آزادی بیان توصیف شده وتحلیلی است-توصیفی

ی به هدف انجام این تحقیق کارمندان بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر پرسشنامه .است قرارگرفتهنیز مورد تحلیل 

ی کمیسیون ارسال شد و تیوالپری به تمام دفاتر ساحوی برای خانه سؤاالتکردند. این  آمادهطرح و  عی راجام

 د.کردنمصاحبه و گفتگو  نفر 538دفتر ساحوی و والیتی با  ۱۴در  و بررسینظارت بخش همکاران 

 آن را مردان %77.5که  استمصاحبه شده  نفر 538با  درمجموع در این گزارش جامعه نمونه: یشناستیجمع

 %72.70ساله  ۴9الی  ۱9، گروه سنی %۱9.9ساله  ۱8الی  ۱5سنی، گروه  ازنظرداده است.  تشکیل زنانآن را  %22.5و 

دیگر نامعلوم  %2.80 سن را تشکیل داده است. در این میان شوندگانپرسشاز  %۴.60ساله  50و گروه سنی باالتر از 

 افغانستان والیت 3۴والیت از مجموع  28در ی معلومات این تحقیق آورجمعها به هدف ی فورمپرخانهاست.  شدهثبت

نگرفته  صورت میدان وردک و نورستان است. مصاحبه تحقیق در شش والیت ارزگان، سرپل، کنر، لوگر، شدهانجام

در سطح بکلوریا  %2۱.6 و در سطح لیسانس %59.3سطح سواد باالتر از لیسانس،  %5.2 هاشوندهمصاحبهاز میان  است.

 ازنظر دیگر نیز نامعلوم بوده است. %۱.9و سطح سواد  اندبوده سوادیب %3از بکلوریا و  ترنییپا %9. اندداشتهسواد 

فعال حقوقی یا  %۱7.3ی، ارسانهفعال  %39.8 مصاحبه شده است، هاآناشتغال به کار از مجموع افرادی که با  وضعیت

 .اندبودهبیکار( شغل )فاقد  فعالًدیگر نیز  %9.۴و تحصیل  در حال شوندگانمصاحبهاز  %33.5. دانبوده حقوق بشری

ی اجتماعی و دیگر اقشار مرتبط با فعالیت هاشبکهای، فعاالن نفری از فعاالن رسانه 538در کنار این جامعه نمونه 

دریافت شده  شانیهاپاسخاز آنان پرسیده شده و  شدههیتهمشتمل بر سؤاالت بسته  نامهسؤالای و آزادی بیان که رسانه
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و برخی از مسئوالن حکومتی نیز  هارسانهنهادهای حامی  مسئوالنای، رسانه شدهشناختهده نفر از فعاالن است، با 

 است. شدهاستفادهی آن در گزارش نهایی هاپاسخو از  مصاحبه مکتوب و مفصل صورت گرفته

 بررسی وضعیت

های امنشان داده است که بر رغم گحق آزادی بیان  دسترسی شهروندان افغانستان بهاین تحقیق در مورد  یهاافتهی

 وجود دارد.این زمینه های مهمی در مهمی که در این زمینه از سوی دولت تاکنون برداشته شده است هنوز چالش

اند که تا کنون هایترنی چالشلت، از مهمای از سوی دوسانسور، تهدات امنیتی و عدم حمایت الزم فعاالن رسانه

 ای بوده است.دامنگیر فعاالن رسانه

 مسئوالنهای مختلف وجود دارد؛ در حالی دیدگاه هارسانهدر مورد وضعیت سانسورِ  سانسور و خودسانسوری:

ی معتقدند که برخی از مقامات ارسانه، برخی از فعاالن کنندیمحکومتی هر نوع سانسور و اعمال محدودیت را نفی 

ز مصاحبه ا آمدهدستبهمعلومات  .اندکردهاقدام  هارسانهبه اعمال فشار علیه  میرمستقیغحکومتی مستقیم و عمدتاً 

های سانسور در رسانه اشکالی از اِعمال به موجودیتاز آنان  %80.6همکاران ما با اصحاب رسانه نشان داده است که 

نظری خاصی  %2.6ی جمعی وجود ندارد و هادر رسانهکه سانسور  اندگفته %۱6.7 در مقابل اند.جمعی اذعان نموده

 اند.در این مورد نداشته و به این پرسش پاسخ نداده

 %۴9.2،اندهای جمعی پاسخ مثبت دادهنفر که به پرسش مربوط به اصل موجودیت سانسور در رسانه ۴33از میان 

ها به فساد اداری، امنیت، سیاست و رفتارهای ضد حقوق بشری افراد که موضوع آن هایمهاند که برنااظهار داشته

های اجتماعی و تفریحی که برنامه انداذعان داشته %۱3.2. بوده استای جمعی با سانسور مواجه هدر رسانه مربوط باشد،

قیق ی این تحهاافتهی .با سانسور مواجه است ای جمعیهها در رسانهاز برنامه دودستهاند که هر تأیید نموده %37.6و 

ای در صدر جدول عامالن سانسور در سطح افراد فعال رسانه %35.5از دید  که دولت و مقامات دولتینشان داده است 

از نظریات به خودش در مرحله دوم و  %30.9و صاحب نفوذ با اختصاص دادن  قدرتمندملی قرار داشته و افراد 

 اند.در مرحله چهارم قرار داشته %۱۱.2از نظریات در مرحله سوم و خودسانسوری با  %۱۱.5دولت با  های مخالفگروه

ی به دلیل ترس از تعقیب و پیگیری یا تهدید دست فعاالن رسانه %60 بیشتر ازنتیجه این تحقیق گویای آن است که 

جامعه  و خانوادهو رفتار خود در  پوششدر نحوه  یحتبه خودسانسوری زده و در گفتار و نوشتار خویش و در مواردی 

بیشتر موارد خودسانسوری مربوط به موضوعات است.  شانیدرونبرخالف خواست ورند که آمی به وجودتغییراتی 

پاسخ خویش در  %۴8.5اند، سوری را تأیید نمودهی که خودسانفعال رسانه 330امنیتی و سیاسی بوده است. از میان 

 %9.۴و اند که در بیان موضوعات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشته %20.9امنیتی،  در موضوعات سیاسی و که اندگفته
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در موضوعات قومی و زبانی  %۱3.9. ندی هستخودسانسوراند که در موضوعات دینی و مذهبی مجبور به تأکید نموده

 هستند. یخودسانسورمجبور به  موضوعات مربوط به فساد اداریدر  %7.3بوده و 

 %۴0.۱ا ام انسوری هستندمجبور به خودس های اجتماعیدر شبکه اند کهتأیید نموده شوندگانمصاحبهاز  55.6%

توانند در یم ،خواسته باشنداجتماعی نبوده و هر موضوعی را که  یهاشبکهدر اند که مجبور به خودسانسوری گفته

انسوری که مجبور به خودس کسانیاز  %22.7 اند.سخ مشخصی ندادهپابه این پرسش  %۴.3 به نشر برسانند. هایشبکهاین 

به دلیل ترس  %۴0.۱و  به دلیل ترس از تعقیب و تهدید دولت و افراد مربوط به دولت های اجتماعی هستند،در شبکه

 ترس از %20.۴هستند. اجماعی  هایشبکهی در خودسانسورو صاحب نفوذ مجبور به  قدرتمنداز تهدید افراد 

خودسانسوری  علت عنوانبهرا  ها و افراد مسلح مخالف دولت، ترس از گروهماندهیباق %۱6.8و  تماعیهای اجواکنش

 انونحاکمیت ق دهنده نبود احساس امنیت و ضعفاین نتیجه نشان اند.اجتماعی بیان نموده هایشبکهخویش را در 

 محروم شوند. شانیبشری از مصادیق حقوق یک عنوانبهمردم از آزادی بیان  شده استاست که باعث 

تی امنی داتیو تهدی ناامنی، ارسانهچالش فراروی فعاالن  نیترمهمی: ارسانهی فعاالن وفرار یهاچالش

است ای که با آنان مصاحبه گردیده فعال رسانه 538دهد که از میان نشان میهای این تحقیق کمیسیون است. یافته

 ماندهیباقنفر  9 تیدرنهااند که تهدید علیه آنان وجود نداشته و نموده دییتأ %۴۱.3. اندقرارگرفتهمورد تهدید  57.۱%

، نشان اندودهب ای با تهدیدات امنیتی روبروز فعاالن رسانهبیشتر از نیمی ا اینکهاند. به این پرسش پاسخ نداده (۱۱.7%)

 تی جدی مواجه است.ای با مشکالوضعیت امنیتی فعاالن رسانهکه  دهدیم

در  %۱6.9، در رابطه به نشر موضوعات مربوط به سیاست و امنیت %50.8 دهدیمنشان  شوندگانمصاحبهپاسخ 

در  %9.۱در رابطه به موضوعات مربوط به دین و مذهب،  %۱۱.۱رابطه به موضوعات مربوط به فرهنگ و اجتماع، 

ر رابطه به موضوعات مربوط به فساد اداری مورد تهدید د %۱2.۱ و رابطه به موضوعات مربوط به قوم و زبان

 تهدید و خشونت عامل عنوانبههای محلی افراد وابسته به دولت و حکومت ،%۱9.9دید از  .اندقرارگرفته

عامل تهدید و افراد نامعلوم را  %۱5.6و  نیروهای مخالف مسلح %۱5.۴و  رمسئولیغافراد مسلح  %2۴.3. اندشدهشناخته

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ماندهیباق %25. اندکردهتلقی  ایخشونت علیه فعاالن رسانه

 عنوانبهوکوب از لت %37.7قتل آنان است.  ،ایتهدید علیه فعاالن رسانهنوع  تریناند که عمدهباور داشته 3۱.8%

را  توقیف و تخریب اموال %5.۴و  ییرباو آدمارعاب، تهدید  %۱9.9. اندگرفتهنامای تهدید جدی علیه فعاالن رسانه

 اند.به این پرسش پاسخ نداده %5.2 .اندکردهای مطرح ید علیه فعاالن رسانهترین تهدمهم عنوانبه

اجه با تهدید و خشونت مو که یکسان اندگفتهی امنیتی دهایتهددر مورد پیامدهای  شوندگانمصاحبهاز  27.3%

ای مورد تهدید و خشونت فعاالن رسانه باور دارند که %2۱.7کنند. میبرای نجات جان خویش از وطن فرار  ،گردندمی
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باور دارند که  %22.9کنند. محدود می را شانیهاتیفعال آنان که دندمعتق %22.3. کنندیموظیفه خود را ترک  صرفاً

 اند.به این پرسش پاسخ نداده %5.8ند. کنآنان مقاومت می

 گونهنیا باور دارند که %35.9. گیردرد تعقیب و پیگیری قرار نمیمو اصالًقضایا  گونهنیااند که باور داشته 27.9%

اند داشتهباور  %28.3ها در این مورد عادالنه نخواهد بود. ولی فیصله ردیگیممورد تعقیب و پیگیری قرار  احتماالًقضایا 

 %۴.6ماند. تنها یباقی م نشدهحلو دوسیه  مه نیافتهپیگیری ادایب آغاز گردد، اما قضایا تعق گونهنیادر  است ممکن که

یدگی قرار یب، پیگیری و رسعلیه آزادی بیان با جدیت مورد تعق جرائماند که قضایا و تأیید نموده شوندگانمصاحبه

 اند.دهند به این پرسش پاسخ ندادهرا تشکیل می %3.3که  ماندهیباقنفر  ۱8د. گیرمی

اند که هتأیید نمود ،اندقرارگرفتهاجتماعی مورد تهدید  یهاشبکهپست خاصی در  خاطراز کسانی که به  ۱8.8%

و صاحب  قدرتمنداند که عامل تهدید افراد گفته %3۱.۴تهدید از سوی دولت و نهادهای مربوط به دولت بوده است. 

اند که عامل گفته %3۱.8 تیدرنهاهای مخالف دولت بوده و اند که عامل تهدید گروهاظهار داشته %۱8نفوذ بوده و 

اند تأیید نموده ،انددادهاز کسانی که در مورد اصل تهدید پاسخ مثبت  %29.۴است. تهدید افراد و نهادهای نامعلوم بوده 

. اندرارگرفتهقاجتماعی مورد تعقیب عدلی و قضایی ی هاشبکهنوشته در  های گذشته به دلیل نشر یکن سالکه در جریا

 اند.تهمورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرف در فضای مجازی به خاطر پست خاصی تاکنونکه  اندگفته دیگر 70.6%

در ارتباط به که داشتند  انیب ،اندقرارگرفتهکه مورد تعقیب عدلی و قضایی  اجتماعی یهاشبکهکاربران  3۱.8%

مربوط به  یانوشتهو  دیگر به خاطر %2۱.6. اندقرارگرفتهموضوعات سیاسی و امنیتی مورد تعقیب عدلی و قضایی 

به دلیل  %۱2.5 ،گرفتبه خاطر پست که به موضوعات دینی و مذهبی ارتباط می %25وعات اجتماعی و فرهنگی، موض

( دیگر به دلیل نشر مطالب مربوط به موضوع فساد %9نفر ) 8 تیدرنهاقومی و زبانی و  مسائلنشر موضوعات مربوط به 

 .اندقرارگرفتهاداری مورد تعقیب و پیگرد نهادهای عدلی و قضایی 

عاالن بسیاری از ف مورد اذعانبه یک چالش جدی تبدیل شده و این واقعیت  هارسانهنداشتن استقالل مالی برای 

 خصوصبهها که وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور سبب وابستگی رسانه قدندمعت %۱6.9 است. قرارگرفتهای رسانه

ها باور دارند که وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور سبب وابستگی رسانه %3۱.6های آزاد به دولت گردیده است. رسانه

اند که وضعیت اذعان نموده %30.5گردیده است.  المللی و نهادهای غیردولتی داخلیبین کنندهبه نهادهای حمایت

اند که گفته %۱7.۱است.  آزادشدههای رسانه خصوصبهها باعث محدودیت نشراتی رسانه نامطلوب اقتصادی کشور

گردیده  های آزاد در سطح ملیرسانه خصوصبهها وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور سبب متوقف شدن فعالیت رسانه

 است. نداده ( به این پرسش پاسخ%3.9) ماندهیباقنفر  2۱است. 
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تند. ی به آن مواجه هسارسانهی است که فعاالن هاچالشنداشتن مصونیت شغلی، بیمه صحی و بیمه کار، ازجمله 

 %3.5ونیت شغلی ندارند. اند که مصگفته %72.9 در مقابل ونیت شغلی دارند ولیاند که مصتأیید نموده %23.7 صرفاً

از  %90به  اکثریت نزدیک که ی تحقیق گویای آن استهاافتهی اند.نمودهبه این پرسش پاسخ نداده و سکوت دیگر 

یشتر در این ب کند که دولت افغانستانایجاب می این وضعیت دسترسی نداشته و بیمه صحی حق ای بهفعاالن رسانه

ی اند رسانهتأیید نموده %85.3د. ولی نبیمه کار داری ارسانهکه فعاالن  اندگفته %۱۱در مورد بیمه کار، زمینه تالش کند.

 اند.به این پرسش پاسخ خاصی نداده %3.7 بیمه کار ندارد. ،کنندکه آنان در آن کار می

نشان  شوندگانمصاحبهپاسخ  ،هارسانهدر مورد صدور جواز  :هارسانهدولت در حمایت از  یهابرنامه

مشروط به پرداخت هزینه خاص ها از سوی دولت افغانستان باور دارند که صدور جواز فعالیت رسانه %3۴.۴ دهدمی

 کنترلها برای رسانه اور دارند که دولت تخصیص بودجه راب %۱۴.9دارد.  هایی وجودمحدودیت جهتنیازابوده و 

دارند که مجوز فعالیت مشروط به تعیین باور  %3۱دارد. مالحظات خاص خودش را  هارسانهدر زمان تأسیس  نموده و

 ها مطابقاند که مجوز فعالیت رسانهاذعان نموده شوندگانمصاحبهاز  %۱3.9 انیمشود. در این ی صادر میراتشنخطوط 

 .اندنداشتهنظر خاصی در این مورد  %5.8شود. آزادی بیان صادر می محدودکنندهی هاشرطشیپبه قانون و بدون 

ران حکومت در دومعتقدند که  مصاحبه شده است، هاآنی که با ارسانهفعاالن  :یارسانهفعاالن امنیت  نیتأم

 نگارانوزنامهربه قضایای خشونت علیه  یدگیروند رسو حکومت  هارسانهوحدت ملی پس از تشکیل کمیته مشترک 

 هاآن ازنظر یا تحت بررسی است. البته شدهیبررسخشونت  یهاپروندهبخش وسیعی از  و خبرنگاران سرعت گرفته و

 صورت بگیرد. تریجدو باید اقدامات  هنوز ناکافی بوده اقداماتاین 

 %۱0ط فقها، ی اقتصادی دولت از رسانههاتیحمامربوط به  سؤالدر پاسخ به  :هارسانهحمایت اقتصادی از 

رفع نیازهای  در حد %60و اکثریت  یناکافکم و  %26و بسیار خوب،  حمایت اقتصادی را کافی شوندگانمصاحبهاز 

 موعدرمج هارسانهی مالی و اقتصادی حکومت به هاتیحماتاکنون  نتیجه گرفت که توانیمبنابراین  .دانندیماولیه 

 دولتی نیاز است.تر منسجمو  تریجدی هاتیحمانبوده است و به  بخشتیرضا

انون ق 5 مادهقانون اساسی و  50ماده  2در بند به اطالعات  دسترسی: دسترسی به اطالعات در افغانستان

است. عالوه بر آن، به دلیل اهمیت دسترسی به معلومات، در افغانستان قانون  شدهگنجاندههای همگانی افغانستان رسانه

وزه حاکنون در افغانستان ضعف و کاستی که وجود دارد نه در  است. شدهبیتصومستقل در این خصوص تدوین و 

ر دی اذعان دارند که ارسانهی اجرا و تطبیق این قوانین است. بسیاری از فعاالن نهیدرزموضع قوانین و مقررات بلکه 

شده  تروعمتن ی قانونی از آزادی بیان و دسترسی به اطالعاتهاتیحمای بیشتر و ارسانهی اخیر تعداد قوانین هاسال

 ناقص بوده و شماری از قوانین اصالً ضمانت اجرایی ندارند. هاتیحمابر این باور است که این  حالنیدرعاست، اما 
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 ی و بدون مشکلسادگبه بر این باور هستند که از مردم %۱۴.3که در حال حاضر تنها  دهدیمی تحقیق نشان هاافتهی 

ولی  ند که دسترسی به اطالعات ممکنانموده دیتأک %۴3.7.دسترسی پیدا کرد ازیموردنالزم و  به اطالعات توانیم

روسه طوالنی دارد، تنها پترسی به اطالعات دشوار بوده و اند که دساظهار داشته %30.7. است کنترلمحدود و تحت 

خاصی در این  نظر %۱.5اند که دسترسی به اطالعات ساده و آسان بوده و با مشکلی خاصی روبرو نیست. گفته ۱۴.3%

 یا نخواسته به این پرسش پاسخ دهند. مورد نداشته

ی، عالوه بر مواد از قانون ارسانهی هاتیو فعالی آزادی بیان هنیدرزم: دستاوردهای حکومت افغانستان

ی همگانی و قانون دسترسی به اطالعات. هارسانهاساسی، دو قانون خاص تصویب شده است که عبارت است از قانون 

به نهادهای ذیل اشاره  توانیم مثالعنوانبهاست که  شدهسیتأس، نهادهای حمایتی متعددی شدهوضعدر سایه قوانین 

، ات در افغانستانبه اطالع یقانون حق دسترس قینظارت بر تطب ونیسیکمی، همگان یهانظارت بر رسانه ونیسیکم کرد:

 .و حکومت هارسانه یمشترک هماهنگ تهیکم ی،او تخلفات رسانه اتیشکا یبررس ونیسیکم

 ارزشمنددر فضای آزادی که در دوره بعد از سقوط طالبان به وجود آمده است، بدون شک دستاوردهای 

ون اکن جهیدرنت. است هاآن ازجملهی بدون فشار حکومت، ارسانهی هاتیفعال و آزادی بیاناست که  شدهحاصل

پالیسی  یک عنوانبه نگارانروزنامهرد سیاسی پیگاست که در آن سانسور و  یی منطقهنادر کشورهاافغانستان از 

احه انتقال افغانستان از ساحه سرخ به س ای دولت وحدت ملی،حکومتی وجود ندارد. به گفته برخی از مسئوالن رسانه

 دستاورد بزرگ برای افغانستان است. ی سازمان یونسکو، نتیجه اقدامات اخیر حکومت ودر بررس سبز

 آزادی بیان وجود دارد. ینهیدرزمی جدی هاچالشهنوز هم : آزادی بیان یهنیدرزمموجود  یهاچالش

الی م در سال .ها موفق نبوده استامنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه نیتأم ینهیدرزم اما دولت افغانستان مثالعنوانبه

 بارتعداد حوادث خشونت مورد قتل بوده است و ۱۴خشونت به شمول  مورد ۴۱5 آمار خشونت علیه خبرنگاران ۱395

 است. دهیرسمورد قتل  2۱ مورد ازجمله ۱66 به ۱396مالی در سال  ایعلیه فعاالن رسانه

ی رساناطالعها و در برابر کار رسانه هاچالش نیتریاز جدمشکالت مالی و بودجه یکی ی ارسانهبه گفته فعاالن 

. این مشکالت سبب شده است که شماری از ان ندارندیشهاتیفعالها بودجه کافی برای است و بسیاری از رسانه

مقامات  یاز سو دیو تهد تیمحدود جادیدر مورد اعمال فشار، ارا متوقف کنند.  تشانیفعالی پسین، هاسالها در رسانه

عاالن به گفته ف .است منتشرشدهاز سوی نهادهای مدنی  ییهامخالفان، گزارش یبه هدف خاموش ساختن صدا یدولت

ین دیگر ا چالش است. به خرج داده و در مواردی هم موفق شده هارسانه کنترلحکومت تالش زیادی برای ای رسانه

 .برندیمی رنج کارکماست، از کمبود امکانات و  جادشدهیااست که نهادهای حمایتی که 
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ها آزادی رسانه موضوع ازجملهکه  واحد تحقیقات اکونومیستن گزارش تحقیقی ، در آخرینکته پایانی اینکه

ی شده است و ندبمیتقسبسته و بسته  عمدتاًآزاد،  نسبتاً، کشورها به چهار دسته عمده: آزاد، قرارگرفتهی موردبررس

 قرارگرفتهجهانی  7۱امتیاز در رتبه  6کسب بسته محسوب شده و با  عمدتاًیکی از کشورهای  ی،بندردهافغانستان در این 

یآزادو دستاوردهای ارزشمند، هنوز در عرصه  هاتالشکه با وجود برخی  دهدیماست. این ارزیابی جهانی نشان 

 آزادی بیان راه طوالنی در پیش است. ازجملهی مدنی ها



 

 

 

 

 

 

 

 کلیات: اولفصل 

حقوقی تحقیق و روش  چارچوبو سپس  شدهیمعرفدر این فصل ابتدا کمیسیون مستقل حقوق افغانستان 

 بیان خواهد شد. در انجام تحقیق و تهیه این گزارش مورداستفاده

 مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون مأموریت

مفاد  مبنای بر ۱6/3/۱38۱تاریخ  درنهاد ملی حقوق بشر،  عنوان یککمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

 اختصاص و ۱382با تصویب قانون اساسی در سال  .افغانستان تأسیس گردید جمهورسیفرمان رئ لهیوسبه بن توافقنامه

 .شد رخوردارب مبنای محکم قانونی مستقل حقوق بشر افغانستان از ونیسیکم یک ماده آن به این نهاد حقوق بشری،

هبود و ب منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت به»بیان داشته است:  58قانون اساسی جدید در ماده 

 «.دینمایمستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس محمایت از آن، کمیسیون 

مبنای ، «انتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس یهاتیقانون تشکیل، وظایف و صالح»با تصویب  ۱38۴ سال در

 5ه بر اساس ماد .و مشخص شد تعریف واضح صورتبه ت کمیسیونالو تشکی هاتیصالحوظایف، عمل، اهداف، 

تعمیم و حمایت از حقوق بشر،  -2نظارت بر رعایت حقوق بشر،  -۱: ، اهداف کمیسیون عبارت است ازقانون مذکور

 -5بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و  -۴نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری،  -3

 در کشور. و انکشاف وضعیت حقوق بشر منظور بهبوداتخاذ تدابیر به

پاریس از میان  این اعضا باید مطابق اصول .شودیکه هرکدام به نام کمیشنر یاد م است عضو 9کمیسیون دارای 

تعیین جمهور برای پنج سال از سوی رئیس و باورمند به حقوق بشر انتخاب شوند. کمیشنران شدهشناخته یهاتیصشخ

موجود در  و جنسیتی فرهنگیتنوع قومی، زبانی،  که کندیم به نحوی انتخاب اعضا را جمهورسیرئو  دنشویم

اما  ،شودیجمهور تعیین ممیان اعضا از طرف رئیس. رئیس کمیسیون از افغانستان در آینه کمیسیون بازنمایی شود

ور اداری، ام شبردیمنظور پن کمیسیون بهیگردد. همچنانتخاب می هاآنتوسط خود  ا،از میان اعض کمیسیون معاون

 .قرار داردیه که در رأس آن رئیس اجرائاست دارای داراالنشاء 



 ۱۴.........................................................فصل اول: کلیات......................................................................

 

 .شودیم اجرا و تنظیم آن و برنامه عمل کیبرنامه استراتژ ون،قان بر مبنای این نهاد ملی، مستقل بوده وهای عالیتف

در  یون، این کمیسکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی هاتیصالحتشکیل، وظایف و  قانون 2 بر اساس ماده

 یهاتیو در انجام فعال دینمایطور مستقل فعالیت مبه است، شدهسیمی افغانستان تأسچوکات دولت جمهوری اسال

از سال  ونیسیکم .دهدیک عمل قرار مکشور را مال ویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذخ

برنامه  .شودمی ۱393-۱397های سال شامل ،برنامه استراتژیک فعلی داشته است و کیاستراتژبرنامه  ،تاکنون ۱383

 .گرددتهیه می کیساالنه بر اساس برنامه استراتژ نیز عمل کمیسیون

نظارت  -2، آموزش حقوق بشر -۱ی ذیل فعالیت دارد: هابخشحمایتی، کمیسیون در اداری و  یهابخشعالوه بر 

حمایت  -5اطفال، حمایت و انکشاف حقوق  -۴، حمایت و انکشاف حقوق زنان -3،های حقوق بشریو بررسی تخطی

نظارت بر نیروهای امنیتی آمبودزمن ) -7،عات حقوق بشرتحقیق و مطال-6، و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت

 هابرنامهاین  .یدهگزارشبخش نظارت، ارزیابی و  -9( و بشردوستانه بخش نظارت ویژه )رعایت حقوق -8، و دفاعی(

 .شودتوسط دفتر مرکزی در کابل، هشت دفتر ساحوی و شش دفتر والیتی در سطح کشور اجرا می هاتیفعال و

ن انجام کی از وظایف آر ساختار تشکیالتی خود بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر را دارد که یکمیسیون د

 .است هخاص و برجست حقوق بشری کلی و موضوعات صورتبهدر مورد وضعیت حقوق بشر  تحقیق و تهیه گزارش

های بخش ی یکی از تحقیقات کمیسیون در موضوعات خاص حقوق بشری، حاصل تالشنتیجه عنوانبه این گزارش

 تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون است.

 حق آزادی بیانحقوقی مبانی 

نسل اول حـقوق  اصطالحبهزمره حـقوق مدنـی و سیاسی و  که درترین حـقوق بشر ترین و بنیـادییکی از مهم

یان و سپس ی مرتبط با حق آزادی بالمللنیباسناد  حق آزادی بیان است. در این قسمت در ابتدا، ودشی میبنددستهبشر 

مفهوم،  روشن شدن هرچه بیشتر موضوع، و در پایان به هدف شدهیبررس مقررت داخلی افغانستان در قبال این حق

 قرار خواهد گرفت. موردبحثی حق آزادی بیان هاتیمحدودابعاد و 

 یالمللنیبعد و مقررات الف: قوا

 معاهداتدر مورد حقوق  ۱969مصوب  وین ونیدر کنوانس ازجملهکه  المللنیباساس مفاد قواعد عام حقوق  بر

در  هادولتعضویت بنابراین  .دارندی مسئولیت المللنیبی عضو در قبال مفاد معاهدات هادولتاست،  شدهانیب

ق بشری در ی حقوهاارزشو رعایت  هاآنحقوق بشری، به معنای اعالن تعهد به تطبیق مفاد  یالمللنیب یهاونیکنوانس

ی المللنیبدر بسیاری از اسناد  هادولتی حقوق بشری از سوی هاارزش. این تعهد به رعایت است تشانیصالحقلمرو 

، تحت عنوان اهـداف مـلل متحد لل متحدم نشورمـ ۱ماده  3در بـند ، مثالعنوانبه حقوق بشر نیز بازتاب یافته است.



 ۱5.........................................................فصل اول: کلیات......................................................................

 

 ـای، زبان نژاد، جنس ثیحاز  زیهمگان بدون تما یبرا یاساس یهایآزاد و احـترام بـه حـقوق بشر قیو تشو شبـردیپ

 و اجتمـاعی ـقوق بشر از وظایف شورای اقتصادی، ترویج حمـنشور 68طبق مـاده  .قرارگرفته است دیمورد تأک دین

(ECOSOC)  به  2006نهادی که از سال بشر )است و شورای اقتصادی و اجتماعی به همین منظور، کمیسیون حقوق

در صورت نیـاز به  تواندیمنموده است و  سیتأسرا  بعد منحل شده و شورای حقوق بشر جایگزین آن شده است(

مـنشور نیـز به احـترام جـهانی و رعایت  56و  55مواد  طورنیهم. هـای دیگـری هم ایجاد نمایدهمین منظور کمیسیون

 .الزم در این زمینه اشاره نموده است ریتدابها برای اتخاذ اساسی و تعهدات دولت یهایو آزادحـقوق بشر 

رعایت  نیز گیفرهن وحقوق اقتصادی، اجتماعی ی المللنیبکنوانسیون  و سیاسی والمللی حقوق مدنی بین کنوانسیون

ن اصول مندرج در ای موجببه. ه استتضمین نمود اجرائی هایضمانتهای عضو را با وضع ولتحقوق بشر توسط د

شر ، حمایت و توسعه حقوق باحترامهای عضو، مکلف به مامی دولت، تربطذیالمللی بین اسناد سایر و ۱هاکنوانسیون

 .شودیمحق آزادی بیان  ازجملهی بشری هاحقی عضو شامل تمام هادولت جانبههمهاین تعهد  هستند.

، در بسیاری از شودیم انیبضمنی شامل حق آزادی  صورتبهکلی در مورد حقوق بشر که  داتیتأکعالوه بر  

اعالمیه جهانی حقوق بشر  ۱9در ماده  مثالعنوانبهاست.  شدهمطرحخاص صورت بهاسناد حقوق بشری آزادی بیان 

بدون دخالت  حق شامل آن است کهاین و بیان دارد و  نظرس حق آزادی هر ک»در مورد حق آزادی بیان آمده است: 

اطالعات و افکار را جستجو، دریافت و  مرزهاو بدون توجه به  هارسانهو از طریق  نگه داردو آزادانه نظرات خود را 

، با هادهیا اطالعات وتوجیه اِعمال محدودیت بر دریافت و یا انتقال  عنوانبهی سرزمینی مرزهاصریح  نفی «بیان کند.

 اندبودهنکته واقف  ی به اینخوببهاعالمیه  کنندگانمیتنظتوجه به حساسیت این مسئله صورت گرفته است. در حقیقت 

ی مرزهامحور است که -کشور المللنیبی نظام ی ناموجه در مورد آزادی بیان، نتیجههاتیمحدودکه بسیاری از 

محور بر -ی کشورالمللنیبتالش اعالمیه در جهت تقلیل نظام  رونیازاواحدهای آن است.  کنندهکیتفکی نیسرزم

 2ی بنیادین انسانی بوده است.هایآزادتحدید 

دارد.  یانهر کس حق آزادی ب»است:  شدهانیبحقوق مدنی و سیاسی نیز در این مورد  ونیکنوانس ۱9ماده  2در بند 

در  شفاهی، صورتبه اطالعات و افکار، بدون توجه به مرزها،هر نوع  و اشاعه جستجو، دریافت این حق شامل آزادی

این  2ماده  ۱در بند  .«شودیمی انتخابی دیگر هنری یا از طریق هر رسانه صورتبهی، چاپ قالب نوشته، به شکل

 کاررفته است.به کردن نیتضم به معنای (Ensure، عبارت )در قبال حقوق بشر هادولتکنوانسیون در مورد تعهدات 

 و یـجابیاقدامات ا یکسریملزم هستند تا  ثاقیعضو م یهاکه دولت داللت دارد بر اینکه یخوبواژه به نیااستفاده از 

                                            
 است. قرارگرفته موردبحث 2. در هر دو کنوانسیون این موضوع در ماده ۱

حقوقی،  یهاپژوهشمطالعات و  ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحقحقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از  ،محمد قاری سید فاطمی. 2

 .۱32، چاپ دوم، ص ۱389
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در کنوانسیون انجام دهند. بنابراین صرف ممانعت نکردن دولت کافی  شدهتیتـحقق کـامل حقوق حما یمثبت را بـرا

 مندی عملی شهروندان از این حق بشری، بخشی از تکالیف دولت است.ی بهرهی براسازنهیزمنیست بلکه 

المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای المللی حقوق کودک و کنوانسیون بینکنوانسیون بین

های عضو کنوانسیون حقوق طفل، دولت ۱2های آنان نیز به این حق بشری پرداخته است. بر اساس ماده خانواده

ت تأثیر ای وضعیت کودکان را تحگونههایی هستند که بهنوانسیون برای کودکانی که قادر به سامان دادن دیدگاهک

این کنوانسیون همان محتوای مواد  ۱3ها را تضمین خواهند کرد. در ماده دهد، حق بیان آزادانه آن دیدگاهقرار می

ز بار دیگر تکرار شده است. کنوانسیون حمایت ااسی یکاعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سی

بند اول( و حق بر آزادی ) گرانیدحق آزادی اندیشه و دیدگاه بدون مداخله  ۱3حقوق کارگران مهاجر نیز در ماده 

 بند دوم( را به تفکیک بیان کرده است.) انیب

 نیدر و ۱993 جونکـه در  بود حـقوق بشر یکنفرانس جهـان یکه نتیجه ۱و برنامه عمل حقوق بشر وین اعالمیه در

 کنفرانس، در خصوص ـنیا در. شده استشمول اشارهجهانارزش  کیعنوان به ـانیب یبرگزار شد، به آزاد اتریش

و  تیکه تقو دیگرد دیوفـاق عام حاصل شد و تا ک ـانیب یساالر با آزادو مردم کیجـامعه دموکرات کیارتبـاط 

 مبتنی است. هاشهیو اند آزادانه اراده، عقاید، بر ابراز یدموکراس شبردیپ

شده و حکومت مطلوب اشاره یدموکراس تحـت عـنوان حقوق بشر، 2000سـپتامبر  8مصوب  2هـزاره هیاعالم در

نـقش  یاجرا یها بـرارسانه یآزاد .میکن تیو از آن حما میحقوق بشر احترام بگذار یجهان هیبه تمام اعالم»که  است

ای حقوق برخی از اسناد منطقه (۱۱بند ) «.میکن نیرا تضم اطالعات به یدسـترس یحق مـردم برا زیها و نـآن یاسـاس

 ونیکنوانس ۱۴ماده  و حقوق بشر ییاروپا ونیکنوانس ۱0ماده در  مثالعنوانبهبشر نیز به این موضوع اشاره داشته است. 

 است. شدهپرداختهآزادی بیان  حق بهحقوق بشر  ییکایآمر

ی حقوق بشری سازمان ملل متحد، حق آزادی بیان از جایگاه برجسته و مهمی برخوردار هاتیفعالدر چارچوب 

کمیسیون حقوق بشر و سپس شورای حقوق  تاکنون ۱993ی که به آن اشاره شد، از سال المللنیباست. عالوه بر اسناد 

 3آقای داوید کایه تاکنون 20۱۴از سال  دی عقیده و بیان داشته است.گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزا بشری

 ۴است. دشدهیتمدبرای سه سال  20۱7در سال  تیمأموردر این سمت فعالیت دارد و آخرین بار این 

                                            
۱. Viena Declaration And Program of Action 

2. Miilenuim declaration 

3. David Kaye 

۴. http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx
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 ب: قوانین ملی

 شری رابی حقوق هاونیکنوانساعالمیه جهانی و مفاد  کشورهاالمللی حقوق بشر، برخی از معاهدات بین در کنار

انستان دولت افغ مثالًی کرده است. نیبشیپ آن رای مهم برای اجرای هاضمانتدر قوانین اساسی خویش گنجانیده و 

دولت » :تمقرر داشته اس فعلیماده ششم قانون اساسی در در قبال حقوق بشر،  خود المللیتعهدات بین داشت نظربا در 

عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق  اساس بربه ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی 

 مناطق کشور، مکلف یهمهو انکشاف متوازن در  قبایل واقوام  یهمهوحدت ملی، برابری بین  تأمیندموکراسی، 

بین منشور ملل متحد، معاهدات»اساسی، دولت مکلف به رعایت  ماده هفتم قانون موجببهبه همین ترتیب .« باشدمی

 شده است.« جهانی حقوق بشر اعالمیه والمللی که افغانستان به آن ملحق شده بین هایمیثاق، الدول

ایب فصل دوم قانون اساسی که به حقوق و وج ،شودیمی بشری مربوط هاحقفوق که به تمام  داتیتأکعالوه بر 

 را رسمیت داده و تضمین نموده است. شود، فهرستی از حقوق بنیادین بشرماده می 38و شامل  یافتهاختصاص اتباع

 .تعرض مصون است زآزادی بیان ا»است:  ذکرشده قانون اساسی در مورد آزادی بیان 3۴در ماده  ازجمله

با رعایت احکام مندرج این قانون  یا وسایل دیگر ویر وا، تصارگفتار، نوشت یلهیوسهر افغان حق دارد فکر خود را به

 قاماتم به آن قبلی ارائه بدون مطالب، نشر و طبع به قانون احکام به مطابق دارد حق افغانهر  اساسی اظهار نماید.

یکی از عناصر و  عنوانبهقانون اساسی افغانستان در مورد حق دسترسی به اطالعات  50در ماده « .بپردازد دولتی،

اطالعات از ادارات دولتی را در حدود  اتباع افغانستان حق دسترسی به»های اصلی حق آزادی بیان، آمده است: مؤلفه

 «. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.باشندیماحکام این قانون دارا 

سال اخیر دولت افغانستان برخی از قوانین جدیدی را تصویب  ۱6برای اجرایی شدن مواد فوق قانون اساسی، در طی 

ی همگانی و قانون دسترسی به هارسانهبه قانون  توانیم ازجملهکرده است که ارتباط مستقیم با حق آزادی بیان دارد. 

منتشر شد،  986در جریده رسمی شماره  ۱388سال  همگانی که دری هارسانهاطالعات اشاره کرد. در ماده اول قانون 

میثاق  نوزدهمماده  تیو رعااز حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی  یتأساین فرمان به »آمده است که:  حاًیصر

گردیده ور وضع همگانی در کش یهارسانهفعالیت  میتنظو بیان و  فکر یآزادحق  نیتأم منظوربهحقوق بشر،  یالمللنیب

و  ستانیژورنالزادی فکر و بیان، دفاع از حقوق ترویج و حمایت از حق آ»در ماده دوم این فرمان تقنینی نیز، « است.

ل آزادی گرا و رعایت اصی همگانی آزاد، مستقل و کثرتهارسانهو ترویج و انکشاف  هاآن آزادشرایط فعالیت  نیتأم

از  بخشی عنوانبه« حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسالممسجل در اعالمیه جهانی  هاو رسانهبیان 

هر شخص حق آزادی فکر »است:  شدهاضافههمان قانون  ۴است. در ماده  شدهانیبقانون  اهداف تدوین و تصویب این
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این  شاملو بیان دارد. طلب، حصول، انتقال معلومات و نظریات بدون مداخله و محدودیت از طرف مسئولین دولتی 

 .«باشدیمحق بوده و دربرگیرنده آزادی بیان و وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز 

 26/7/۱393 خیدر تاریکی دیگر از قوانین داخلی مرتبط با حق آزادی بیان، قانون دسترسی به اطالعات است که 

در ماه جدی همان سال نشر شد.  ۱۱56و مشرانوجرگه تصویب و در جریده رسمی  جرگهیولستوسط هیئت مختلط 

کشور  اتباعحق دسترسی  نیتأم ۱از:  اندعبارتاهداف این قانون »در ماده دوم قانون دسترسی به اطالعات آمده است: 

در مورد حق آزادی ) یاسیسی حقوق مدنی و المللنیبرعایت ماده نوزدهم میثاق  -2به اطالعات از ادارات دولتی 

در ماده چهارم همین قانون تحت عنوان حق دسترسی به اطالعات آمده « بیان( با رعایت ماده سوم قانون اساسی کشور.

اند طبق . ادارات مکلفباشدیدارا م ادارات قانون از نیاطالعات را طبق احکام ا بهی حق دسترس ،یمتقاض»است: 

 «.دهند مردم قرار ۀو عام یبه دسترس متقاض را قانون، اطالعات نیا مندرجاحکام 

انون ه و هم بر اساس اصول قبه آن ملحق شد قبالًالمللی که معاهدات بین موجببهدولت افغانستان هم  بنابراین

و در  بوده و باید با تمام امکانات ق آزادی بیانو تحقق ح مکلف به رعایت، حمایت و دیگر قوانین نافذاالجرا اساسی

 مندی شهروندان افغانستان از این حق تالش کند.بهرهدر جهت  حالتی هر

 ج: مفهوم و حدود حق آزادی بیان

 ذیل الزم است:توجه به چند نکته  فهوم، حدود و ابعاد حق آزادی بیانبرای روشن شدن م

زمره حـقوق مدنـی  که درحـقوق بشر  مصادیق ترینترین و بنیـادییکی از مهم حق آزادی بیان: فیتعر .1

 Right حق آزادی بیان است. حق آزادی بیان معادل اصطالح، شودی میبنددستهنسل اول حـقوق بشر  و سیاسی و

to Freedom of expression  انگلیسی است. کلمهExpression  افکار و  یآشکارسازدر لغت به معنای

تعریف شده است:  گونهنیا Freedom of Expressionدر فرهنگ دیگر اصطالح  ۱.شودیماحساسات استفاده 

های خود از طریق سخن گفتن، نوشتن یا دیگر اشکال برقراری ارتباط بدون اینکه با حق بیان آزادانه افکار و دیدگاه»

آزادی بیان مفهوم وسیع و  2«عمدی به شخصیت و اعتبار دیگری زیان وارد کند. صورتبهاظهارات دروغ یا انحرافی 

به  ی، حق دسترس5به اطالعات یحق دسترس ۴(ها)رسانه، آزادی مطبوعات 3آزادی سخن گفتن ازجملهام داشته و ع

را در  به ماهواره یحق دسترس ی وخـبر یهاشبکه ـگریو د نترنتیازجمله ا یرساناطالع دیجد یهایتکنولوژ

                                            
۱. https://en.oxforddictionaries.com/definition/expression 

2. http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html 

3. Freedom of Speech 

۴. Freedom of Press 

5. Access to Information 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/expression
http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html
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در حق افراد نسبت به اظهار  از تعدی حکومت -مانند آزادی سخن گفتن و آزادی مطبوعات -آزادی بیان» گیرد.برمی

ی مرزهااین بیانات از  کهیوقت. در یک جامعه متکثر تمام اعضا تا کندیمممانعت  شانیفرهنگافکار سیاسی، هنری، 

، باید از آزادی بیان افکار و دیدگاه زندیمی نباشد که به دیگران آسیب هادروغنجابت عبور نکرده و یا مشتمل بر 

 ۱«رخوردار باشند.خود ب

ی هالوهجبه گفته برخی از کارشناسان حقوق بشر، امروزه آثار هنری از قبیل نقاشی، کاریکاتور، فیلم و موسیقی از 

. بنابراین نباید در کنندیمی هنری منتقل هاقالبی عمیق و قبل تأملی را در هادهیابارز آزادی بیان است. اهل نظر 

ی اقهیرطبیان عبارت از  تر،ی هنری تردید کرد. در یک تعریف وسیعهافراوردهشمول مفهوم آزادی بیان نسبت به 

، خواه این دیدگاه یک دیدگاه سیاسی کنندیمو اندیشه خود را به دیگران منتقل  آن دیدگاه لهیوسبه هاانساناست که 

 2ه هنری.و اجتماعی باشد خواه یک اید

، احساس و خرد صاحببرابر با دیگران  صورتبهاستوار است که هر انسانی  فرضشیپحق آزادی بیان بر این 

 3به دیگران منتقل کند. گذردیمبرابر با دیگران حق دارد آنچه در ضمیر و اندیشه  صورتبه جهیدرنتاندیشه است و 

 بدون ترس و نگرانی از تعقیب و باشد تا برخوردارز این آزادی حق آزادی بیان بدین معنا است که هر انسان باید ا

ته و در مفهوم عام آن بکار رف« بیان»در اینجا  مجازات، افکار و عقاید خود را با استفاده از وسایل مختلف ابراز کند.

 کثر موارد،در ا. شودای(، نوشتاری و غیر نوشتاری می)مانند بیان تصویری یا اشاره یرزبانیغهای زبانی و شامل بیان

 جزبه بیان آزادی مباحث. کندیم بیانی وضع تیکه محدود اشاره دارد حکومتی قانون یا پالیسی به نبود بیان، یآزاد

 از آزادی از انتومی نمونه عنوانبه که شودمی هم دیگریمتفرقه  موارد شامل «بیان محدودکننده و پالیسی قانون نبود»

 شریهنهای ویرایشی یک از دست رفتن تجارت، یا شغل(، سیاست دیا تهدیدهای اقتصادی )ماننی اجتماعی و فشارها

 ۴نام برد.، یفروشعلمی، سیاست خرید کتاب یک کتاب

 است: دهدهنلیتشکو شامل دو مؤلفه و عنصر  شدهلیتشکیک حق مهم بشری از دو بخش  مثابهبهآزادی بیان 

کسی  نطقاًماست.  هاشهیاندحق برآزادی بیان، حق بر جستجو و کسب اطالعات و افکار و  دهندهلیتشکبخش اول  

وی اطالعات کسب و جستج جهیدرنتبیان داشته باشد که پیش از آن چیزی در ذهن و اندیشه خود داشته باشد.  تواندیم

                                            
۱. Maddex, Robert L., International Encyclopedia of human rights: freedoms, abuses and 

remedies, Wshington D.C., CQ press, 2000, P.134. 

 
حقوقی،  یهاپژوهش مطالعات و ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحق، حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از محمد قاری سید فاطمی. 2

 .۱۱8-۱۱9، چاپ دوم، ص ۱389

 ۱65، ص ز نوری، حقوق بشر، کابل: دانشگاه کاتب. عبدالعزی3

 .۱99-200، ص ۱396. مختار حسین حیدری، حقوق بشر، کابل: نشر واژه، ۴
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ده گفته ش صراحتبهنی و سیاسی نیز کنوانسیون حقوق مد ۱9در ماده  ۱بیان آزادانه است. شرطشیپو افکار، مقدمه و 

. بنابراین بر مبنای این حق باید شهروندان بتوانند باشدیماست که این حق شامل جستجو و کسب اطالعات و افکار 

 یاورد.ی به دست باماهوارهی هاشبکهو  نترنتیای مختلف را به هر شکل ممکن مانند استفاده از هاشهیانداطالعات و 

هر شهروند حق دارد با استفاده از »بازتاب یافته است.  50زادی بیان در قانون اساسی افغانستان در ماده این بُعد از آ

مطبوعات، ابزارهای جدید نشر عقاید و افکار به اخبار داخلی و خارجی و تحوالت جهان دسترسی داشته باشد و 

وعات و فیلم یا انداختن پارازیت روی امواج مقامات عمومی حق ندارند با ندادن اجازه چاپ و نشر یا سانسور مطب

 2«رادیو و تلویزیون مانع جریان اخبار، اطالعات و افکار شوند.

از  تواندیمو محتویات ذهنی به دیگران است. این انتقال  هاشهیاندبخش دیگری آزادی بیان، ابراز و انتقال آزادانه 

این بُعد از حق آزادی بیان در مواد مرتبط  هنری صورت بگیرد. ی مختلف چون نوشتار، گفتار و ابزارهایابزارهاطریق 

 است. شدهگنجاندهقانون اساسی افغانستان نیز  3۴و در ماده  ذکرشده صراحتبهالمللی حقوق بشری اسناد بین

عضو  یمشهور، تعهد کشورها یبندمیتقس کیبر اساس در قبال حق آزادی بیان:  هادولت. تعهدات 2

به  تعهد ،به احترام تعهد :شودیشامل سه نوع تعهد م حق آزادی بیان ازجمله حقوق بشرهمه مصادیق  تیدر قبال رعا

حترام ا یدارد به مفاد مقررات حقوق بشر فهیبر اساس تعهد به احترام، هر دولت عضو، وظ، تعهد به اجرا. حفاظت

را نقض نکند. تعهد به  زادی بیاندر اینجا آ -یبشر یهاحق میرمستقیو غ میصورت مستقگذاشته و خود به

 زجملها از حقوق بشر یمنددر بهره گرید یاز مداخله افراد و گروها یریدولت در جلوگ فیبه تکل ت،یحفاظت/حما

ی و رمردم از حقوق بش یمندتالش کند که بهره دیدولت با فاء،یبر اساس تعهد به اجرا/ا .شودیمربوط م آزادی بیان

 شود. نیفراهم و تضم ل،یتسه یصورت عملبهی شهروندان مثالً آزادی بیان هایآزاد

 است. شدهمیستق مثبتدر قبال حقوق بشر به دو نوع تعهد منفی و تعهد  هادولتی دیگر، تعهد بندمیتقسدر یک 

ی و یکی سلب :دولت در حقیقت در قبال حق آزادی بیان دو تکلیف دارد»گفت:  توانیمی بندمیتقسبا توجه به این 

 وظفمتحدیدکننده جز در موارد موجه است و از سوی دیگر  مداخلهعدمدولت مکلف به  سوکدیگری ایجابی. از ی

 3«ی احتمالی است.دهایتهدی الزم در جهت تضمین حق شهروندان در برابر ابزارهاگیری از به بهره

حقوق  نیمردم از ا یمندتا در بهره کندیر مدارد و دولت عضو را وادا یمنف تیماهتعهد منفی و سلبی دولت، 

تعهد منفی  ود.نش آزادی بیاننقض  سازنهیو عملکرد دولت، سبب و زم یسینداشته و قانون، پال یمنف ریو تأث التدخ

                                            
 ۱65. عبدالعزیز نوری، حقوق بشر، کابل: نشر واژه، ص ۱

 .99ص و حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران،  یعموم یهایآزاد ،یمؤتمن ییطباطبامنوچهر . 2

حقوقی،  یهاپژوهشمطالعات و  ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحقحقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از  . محمد قاری سید فاطمی،3

 .۱2۱، چاپ دوم، ص ۱389
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 بـا وضع یو حکومت یدولت و ادارات هادستگاهکه  شودیمو این تعهد در صورتی انجام  مداخله دولتعدم یعنی

 .نشوند انیب ی، مانـع اعمال حق آزادی دیگروهیبه هر عـنوان و ش ـای محدودکننده نیقوانها و پالیسی

، فقط رفع مانع است و رفـع تعهد سلبی دولت و رعایت حق آزادی منفی مردم اذعان داشت که حاًیصر دیاما با

بودن، احترام و عدم  طرفی، صرفاً بدولتتعهد کامل  انجام یبرا. ستین یکاف وجهچیهبهالزم است اما  اگرچهمانـع 

تعهد،  نیا انجام دهد. طبق زین ثبتاقدامات م حق آزادی بیانز ا تیدر حما دیبلکه دولت با ست،ین یدخالت دولت کاف

دارد از  فهیدولت وظ شود،یم شانیمردم از حقوق بشر یمندمانع بهره گر،ید یهااشخاص و گروه کهیدرصورت

یان بالفعل قربان در کنار اقدامات حمایتی از کند. تیقرار دارد، حما عییدر معرض تض ای شدهعیحق آنان ضاکه  یافراد

 تین، رعاآ جهیکه نتو سازنده در دستور کار خود داشته باشد  دار اقدامات مثبترت دوامصوبه دیباو بالقوه، دولت 

 .مردم باشد یحقوق بشر یعمل

 کردن نیتضم به معنای (Ensure، عبارت )کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی یسیمتن انگل 2ماده  ۱دربند 

 یـجابیاقدامات ا یکسریملزم هستند تا  ثاقیعضو م یهاکه دولت کندیم حیتصر یخوبواژه به نیکاررفته است. ابه

 دیاظهار نما یدولت ستین یکافـ جهیانجام دهند، درنت ثاقیتحت م شدهتیتـحقق کـامل حقوق حما یو مثبت را بـرا

ررات و مق نیننموده است، بلکه دولت مکلف است هم با وضع قوان داخلهنکرده و م ـجادیحق مانع ا نیدر اعمال ا که

 یها و راهکـارهاروش یریکارگبه و اتکاو قابل کارا ییقضا ستمیس کی تیو تقو جادیهم با ا عرصه و نیدر ا یضرور

 .دیفراهم نما هابیان آزادانه افکار و دیدگاه به بـتنس شهروندان احقاق حـق یبرا را الزم یهانهیزمدیگر مناسب 

به حقوق مطلق و  توانیمکلی حقوق بشری را  یبندمیتقسیک  دری حق آزادی بیان: هاتیمحدود .3

را محدود و مشروط  هاآن توانینمحقوق مقید و غیر مطلق تقسیم کرد. حقوق مطلق آن دسته از حقوق است که 

 درد. مصادیق حقوق مطلق هستن ازجملهی و شکنجه داربردهی، جنایت علیه بشریت، کشتارجمع مثالعنوانبهکرد. 

 یتوافق دیگر طرف از، حقوق بشری المللنیبو در نظام  بیان در جهان امروز آزادی مفهوم عمومی پذیرش کنار

بنابراین آزادی بیان بخشی از حقوق مقید و  کرد.مشخص  حدومرزیان ود دارد که باید برای آزادی بوج نیز عمومی

 ذکرابلق البتهی قرار بگیرد. برداربهرهمورد  هنجاری و قانونی شدهشناختهی هاچارچوبخارج از مشروط است و نباید 

است و اِعمال ی از آزادی بیان و نبود محدودیت، یک اصل و قاعده برخورداراست که مانند هر حق بشری دیگر، 

 محدودیت باید جنبه استثنایی داشته باشد.

 ۱9واد م خصوصبهاست  ارتباطحقوق بشری که با آزادی بیان در  المللنیببا مطالعه و تحلیل موادی از اسناد 

 برای اعمال محدودیت آزادی بیان، دو شرط اساسی قائل شد: توانیمکنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، 

، آزادی بیان ممکن است تابع ۱9اِعمال محدودیت باید قانونی باشد. طبق فقره سه ماده  شرط اول اینکه 

در  آزادی بیان باید ٔ  نهیدرزماست. بنابراین ایجاد هر نوع محدودیت  شدهحیتصریی شود که در قانون هاتیمحدود
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ی این حق را محدود کنند. این اقهیسلخودسرانه و  صورتبه توانندینمقانون بیان شده و مقامات حکومتی و اداری 

برخی  توانندیمبعد از طی مراحل قانونی  صرفاً هاحکومتشرط، بیشتر یک شرط شکلی است و متضمن آنکه 

 ی استبدادیهاحکومتی برخورداری از حق آزادی بیان وضع کنند. اما برای اینکه هنیدرزمی الزم را هاتیمحدود

، به اِعمال محدودیت گسترده آزادی بیان بپردازند، در برخی از اسناد حقوق شدهنییعتی هاهیرونتوانند با استفاده از 

 دهشانیبکلی  صورتبهاعالمیه جهانی حقوق بشر  29در ماده  ازجملهاست.  شدهاضافهدیگر نیز  طیو شرابشری قیودات 

قانون منحصراً  لهیوساست که بهی یهاتابع محدودیت ، فقطی خودهاحقوق و آزادی یریکارگدر بههر کس » است:

نظم عمومی و  ،اخالق الزامات درستهای دیگران و برای رعایت حقوق و آزادی احترامی و یشناسا نیتأم هدفبه 

 اندازهبهآزادی بیان رامی توان  ازجمله هایآزادبنابراین « است. شدهمشخص، رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک

 ا اقتضائات یک جامعه و نظام دموکراتیک مناسب باشد.و حدی محدود ساخت که ب

بر آزادی بیان است. طبق این شرط، اعمال محدودیت در  شدهاعمالی هاتیمحدودشرط دوم مربوط به محتوای  

رای جنگ یا ب غیتبلبرای تأمین برخی از اهداف خاص امکان دارد و محتوای بیانات نیز نباید  صرفاًحوزه آزادی بیان 

اعمال حق آزادی بیان، مستلزم حقوق ی حقوق مدنی و سیاسی، المللنیبمیثاق  ۱9ماده  3 بند طبقپراکنی باشد. نفرت 

برای امور ذیل ضرورت داشته  ی معینی بشود کههاتیمحدودی خاصی است و لذا ممکن است تابع هاتیمسئولو 

ر ماده د .نظم عمومی یا سالمت یا اخالق عمومیحقوق یا حیثیت دیگران. ب. حفظ امنیت یا به باشد: الف. احترام 

. هر نوع قانون ممنوع است موجببهاست که هر نوع تبلیغ برای جنگ  شدهانیبکنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی  20

. با قانون ممنوع است موجببهحمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، دشمنی یا خشونت باشد، 

گفت هر نوع اظهار و بیانی که محتوای مملو از تبلیغاتِ جنگ، خشونت و نفرت پراکنی  توانیمده توجه به این ما

 محدود شود. تواندیمباشد، بر اساس هنجارهای حقوق بشری 

 هادادهو تحلیل روش تحقیق 

وصیف ت، به این معنا که ابعاد مختلف حق آزادی بیان تحلیلی است-یک گزارش توصیفی تحقیقی این گزارش

 ز طریقدر آن عمدتاً ا مورداستفادهاست. معلومات  قرارگرفتهو پیامدها نیز مورد تحلیل  هانهیزمدر برخی موارد  شده و

به هدف انجام این تحقیق کارمندان بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر  .است شدهیآورجمع نامهسؤالتکمیل 

ون ارسال ی کمیسیتیوالپری به تمام دفاتر ساحوی برای خانه االتسؤکردند. این  آمادهطرح و  ی جامعی راپرسشنامه

 در طی این گفتگو د.کردنمصاحبه و گفتگو  نفر 538دفتر ساحوی و والیتی با  ۱۴همکاران نظارت ساحوی در شد و 

تحقیق  این زایموردن تو معلوما شده پریخانه، بود شدههیتهبا ابعاد مختلف آزادی بیان  ارتباطدر  که یانامهسؤال

ی هادهداو سپس  بندی شدفتر مرکزی توحید و دستهها در بانک معلومات دنامهتمام پرسش. دریافت شده است
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کارمندان بخش دیتابیس و بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر در دفتر مرکزی مورد تحلیل  لهیوسبهو  شدهیگردآور

ای، مسئوالن ی متعددی با برخی از فعاالن رسانههامصاحبه، است. برای غنامندی بیشتر تحقیق قرارگرفتهو بررسی 

ی در ی دریافتهاپاسخنیز صورت گرفته و از  هارسانهو برخی از مقامات حکومتی مرتبط با  هارسانهنهادهای حامی 

 است. شدهاستفادهها تحقیق تحلیل یافته

ی ناامناز طرفی به دلیل  است؛ مشکل کنونی افغانستان کار تیوضع ر تحقیق معیاری درکه انجام کادیگر این نکته

ی برای و از سوی دیگر ظرفیت انسان است ناممکنکارمندان کمیسیون حقوق بشر  برخی از مناطق برایدسترسی به 

بازتابانتظار داشت که گزارش حاضر  توانینمبنابراین  به وجود نیامده است. معیاری هنوز کامالًانجام تحقیقات 

، ان داردیی که امکتا جاشده است  سعی حالنیدرع ی از آزادی بیان در افغانستان باشد،مندبهرهکامل وضعیت  دهنده

 .به تصویر کشیده شود ی شهروندان از حق آزادی بیانمندبهرهتصویر واقعی و دقیق از وضعیت 

 ی جامعه نمونهشناستیجمع

ی هایژگیو هایبندگروهبوده است، الزم است تعداد،  نامهسؤالابزار گردآوری اطالعات این تحقیق،  ازآنجاکه

 به تفکیک تشریح شود. شوندگانمصاحبه

 شوندگانمصاحبهجنسیت 

( %22.5نفر ) ۱2۱و  ( مردان%77.5نفر ) ۴۱7 هاآناز میان  و استنفر مصاحبه شده  538با  درمجموع در این گزارش

 .دهدیم تشکیل زنانآن را 

  

 شوندگانسن مصاحبه

77.50%

22.50%

جنسیت مصاحبه شونده ها

زن

مرد
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در طبقات مشخص  شوندگانمصاحبهبودند و آمار  شدهیبندطبقهشوندگان در سه دسته کالن سنی مصاحبه ازلحاظ

 است: شدهدادهدر نمودار ذیل نمایش 

 

 مناطق جغرافیایی تحت پوشش

 افغانستان والیت 3۴والیت از مجموع  28افراد در  این مصاحبه با منظوربهحقوق بشر  بخش نظارت یهاتیمأمور

نگرفته  صورت میدان وردک و نورستان است. مصاحبه تحقیق در شش والیت ارزگان، سرپل، کنر، لوگر، شدهانجام

 .است شدهدادهشونده در هر والیت نشان افراد مصاحبه است. در نمودار زیر به تفکیک

,  ساله15-18

19.90%
,  ساله19-49

72.70%

,  سال باالتر50از 

4.60%
%2.80, نامعلوم

نمودار سن مصاحبه شونده ها
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 هاشوندهسواد مصاحبهسطح 

در سطح  نفر ۱۱6 در سطح لیسانس و نفر 3۱9نفر سطح سواد باالتر از لیسانس،  28 هاشوندهمصاحبهاز مجموع 

نفر دیگر نیز نامعلوم بوده  ۱0و سطح سواد  اندبوده سوادیبنفر  ۱6از بکلوریا و  ترنییپانفر  ۴9. اندداشتهبکلوریا سواد 

 است.

 .دهدنشان میدر صد  صورتبهرا  شوندگانمصاحبهسواد سطح  سهیمقانمودار زیر 

2.00%

3.70%

5.40%

2.80%

5.40%

2.40%

3.50%

1.50%

2.60%

2.80%

2.20%

1.90%

2.40%

1.30%

2.00%

0.60%

2.60%

3.90%

1.30%

3.70%

24.20%

1.10%

0.90%

2.00%

7.60%

0.60%

6.10%

0.00% 3.50% 7.00% 10.50% 14.00% 17.50% 21.00% 24.50% 28.00%

بادغیس

بامیان

بدخشان

بغالن

بلخ

پروان

پکتیا

پکتیکا

پنجشیر

تخار

جوزجان

خوست

دایکندی

زابل

سمنگان

غزنی

غور

فاریاب

فراه

قندهار

کابل

کاپیسا

کندز

لغمان

ننگرهار

نیمروز

هرات
فیصدی
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 هاشوندهمصاحبه وضعیت اشتغال به کار

نفر فعال  88ی، ارسانهنفر فعال  203 مصاحبه شده است، هاآناشتغال به کار از مجموع افرادی که با  وضعیت ازنظر

. اندبودهبیکار  فاقد شغل و فعالً نفر دیگر نیز  ۴8و تحصیل  در حال شوندگانمصاحبهنفر از  ۱7۱. اندبوده حقوق بشری

 مانده است. نامعلومنفر دیگر نیز  28در این میان وضعیت اشتغال 

، در نمودار ذیل تشریح شده است.انددادهدرست  ی که پاسخشوندگانکار مصاحبهفیصدی وضعیت اشتغال به  

 

5.20%

59.30%

21.60%

9%

3.00% 1.90%

سطح سواد مصاحبه شونده ها

باالتر از لیسانس

لیسانس

بکلوریا

کمتر از بکلوریا

بی سواد

نامعلوم

39.80%

17.30%

33.50%

9.40%

وضعیت اشتغال به کار مصاحبه شوندگان

فعال رسانه ای

فعال حقوقی

در حال تحصیل

(بیکار)فاقد شغل 



 

 

 

 

 

 

 بررسی وضعیت فصل دوم:

 کیدموکرات و نظام جامعه صخا یهاارزش یبوده و ازجمله یبشر ینادیو حقوق بن هایآزادیکی از  انیب یآزاد

قش ن نظام حاکم یهاو برنامه هااستیس لیکه در تعد لیدل نیبه ا شتریب انیب ی. آزاددیآیحساب مساالر بهو مردم

 و استحاکم  یهاها و قدرتدر برابر دولت مردم مورداستفادهابزارهای  نیترامروز از مهم یایدن دردارد،  تأثیرگذار

به دلیل جایگاه . شودیم، تهدید و محدودیت مواجه با چالش معموالً از سوی نظام حاکم انیب یآزادبه همین دلیل نیز 

 ای دستیابی آنان به ابزاری است کهبه معن انیب یشهروندان به آزاد یدسترسگفت  نتوایمویژه حق آزادی بیان 

ساالر، در توسعه نظام مردم حقوق بشری خود دادخواهی نموده و نیتریاساستوانند با استفاده از آن برای شهروندان می

 و مشارکت جدی داشته باشند. سهم

 حداقل و به سانسور نبودو  ازیموردن به اطالعات ی مردمدسترس یبا دو عنصر اساس انیب یآزادمندی از حق بهره

ی خودسانسوری، ارتباط نزدیک دارد. در کنار آن نبود تهدیدهای جدی و گسترده علیه فعاالن هانهیزمرسیدن 

ی زادشرایط الزم برای برخورداری از حق آ ازجملههای های حمایتی حکومت از فعاالن رسانهای و وجود برنامهرسانه

ی و حقوق یمبان ینتبیمستقل حقوق بشر افغانستان تالش کرده است تا عالوه بر  ونیسیکم قیتحق نیا در بیان است.

ده از قرار داده و با استفا یموردبررس زیبه معلومات را ن یدسترس ینیع تیوضع چارچوب مفهومی حق آزادی بیان،

 آمدهدستبه هارسانهای و مقامات حکومتی مرتبط با ن رسانهبرخی از فعاال وبا مردم  مصاحبه جهیمعلومات که درنت

و  ه با مردمی تحقیق از مصاحبهاافتهدر این فصل ی .دیبه معلومات ارائه نما یدسترس تیاز وضع یروشن ریاست، تصو

 .شودیمی در چهار قسمت تحقیق و ارائه ارسانهفعاالن 

 سانسور و خودسانسوری

یا  سانسور و ردیگیمدر معرض خطر قرار  و مختلف عوامل متنوع اثر درآزادی بیان برخورداری از حق 

علت اینکه یک شهروند عمالً  .ی آزادی بیان استدکنندهیتهداین عوامل خطرآفرین و  ازجملهخودسانسوری 

اعمال فشار  یجهیدرنت گاهی باشد: دو حالتها و افکار خود را آزادانه بیان کند، ممکن است یکی از تواند دیدگاهنمی

بپردازد به ابراز نظر  تواندینم، شخص و صاحب اقتدار یا مخالفان دولت قدرتمندافراد  دولتی،های مستقیم دولت و نهاد
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تحت شرایطی خاصی مثل ترس از پیگیری و تهدید دولت و نهادهای مربوط به دولت یا تهدید  سانسور( و گاهی)

ینم ی خود را بیانهاشهیاندی زده و بخشی از افکار و کارپنهانشخص دست به  خودافراد و اشخاص،  میرمستقیغ

 )خودسانسوری( .کند

 گریدعبارتبهی و خودسانسورمستقیم از سوی حکومت یا شرایط وادار کننده به  سانسور نبود هرحالبه

ارج بدون ترس و خ ینترنتیو ا یصوت ،یریتصو ،یچاپ یهاقالبدر  نشر و پخش معلومات آزادی در از یبرخوردار

برای  .دهدیمحق آزادی بیان را تشکیل  دهندهلیتشکبخشی از عناصر کننده، حلقات کنترل ریها و سااز کنترل دولت

تر شدن موضوع، در ابتدا سانسور و خودسانسوری تشریح شده و سپس وضعیت سانسور و خودسانسوری در روشن

 .شودیمی به بحث گرفته ارسانهفعاالن  ازنظرشرایط فعلی افغانستان 

 و خودسانسوری تعریف سانسورالف: 

، هالمیفی، تفتیش و مراقبت از طرف دولت در ریگخردهجویی، به معنای انتقاد، عیب فارسی سانسور درکلمه 

دهخدا سانسور به  لغتنامه در ۱.شودیماستفاده  هاآنو سایر مطبوعات پیش از انتشار  هاروزنامه، مطالب هانامهشینما

و مطبوعات و حذف برخی مطالب به  هاها، مطالب روزنامهها، نمایشنامهتفتیش و مراقبت از طرف دولت در فیلم

ر به معنای توقیف در فرهنگ آکسفورد آمده است که سانسو 2تعریف گردیده است. ها پیش از انتشاردید آنصالح

هدید امنیتی تلقی یا ت قبولرقابلیغسیاسی  ازنظرو غیره است که ناپسند، ی از کتاب، فیلم، اخبار هابخشیا ممنوعیت 

 ۴.است ادشدهیمهار فرد، انتقاد و بازرسی  به معنی سانسوراز ها در بعضی کتاب 3شده است.

بر رهای زیادی از زندگی را دجنبهتر تعریف نموده است که بسیار کلی صورتبهبرخی از منابع سانسور را 

 ،دهندمی انجام بینند یاخوانند، میشنوند، مینویسند، میگویند، میکنترل کردن آنچه مردم میاساس،  نیبرا گیرند.می

اب، تواند روی کتشود. سانسور میهای اجتماعی اعمال میشود. این نظارت از سوی دولت یا گروهسانسور گفته می

سازی و... صورت گیرد، سانسور حتی ی، نقاشی، مجسمهها، موسیقروزنامه، مجالت، رادیو، تلویزیون، سخنرانی

 5.ی لباس پوشیدن مردم نیز مؤثر باشدتواند روی نحوهمی

                                            
 ،۱372 ، صفحه2جلد  ،۱386، ریرکبیام. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، تهران: موسسه انتشارات ۱

2.https://www.vajehyab.com/?q=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1 
3. https://en.oxforddictionaries.com/definition/censorship 

 .۱۱0، ص ۱37۱ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، موسسه :بریجانیان، ماری؛ فرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماعی، تهران .۴

، ۱380زاده، احمد؛ ممیزی کتاب، تهران، انتشارات کویر، به نقل از: رجب (World Book Encyclopediaورلدبوک ) المعارفدائره. 5

 .۱7ص 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/censorship
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د تحمیل ها و افرارسانهاجباری بر  صورتبهو  شار مستقیم نهادها و افرادف جهیدرنتیا  های جمعیدر رسانه سانسور

پیگیری و تهدید توسط دولت و افراد و نهادهای مربوط به ترس از  ای است که به علتگونهگردد یا شرایط بهمی

نتیجه این دو حالت زیاد تفاوت  .کنندیم خودسانسوریبه  اقدام ، افرادو صاحب نفوذ قدرتمنددولت یا سایر افراد 

 درواقعخودسانسوری . بنابراین شودیممحدود  جدی صورتبهمندی از حق آزادی بیان ، بهرهدرهرصورتندارد و 

به تعاریفی که از سانسور ارائه  با توجه. شودیسانسور دانسته م یارمجموعهیز ر و بخشی ازدیگری از سانسو یگونه

صوتی  ،یا نشر موضوعات چاپی ابراز از فرد یا یک رسانه یک ی کردنخوددارتوان به ی را نیز میخودسانسورشد، 

 .تعریف کرد ،ون اعمال مستقیم فشار بیرونیبدیا تصویری 

ی ریگشیپ ترس از تعقیب و پیگیری توسط خود شخص به هدف جهیدرنتی است که خودسانسوری درواقع عمل

ردد، ی متوجه او گردولتیغ قدرتمندکه ممکن از سوی دولت یا نهادی مربوط به دولت و افراد و نهادهای  یاز تهدیدات

شد ر برخورداری از حق دسترسی به آزادی بیان و مانعساز ناکامی در دسانسوری زمینهخو بیترتنیابه شود.اعمال می

های غیر دموکراتیک که با خودسانسوری بیشتر در دولت .شودیمدی حقوق شهرونگسترش و توسعه دموکراسی و 

 واخذهمبه دلیل ترس از تعقیب و  کشورها نیاحاکمیت دارند، رایج بوده و شهروندان  بر مردم و استبداد دیکتاتوری

ان یترین دالیل یأس و ناامیدی در مزنند. خودسانسوری از مهمدست به خودسانسوری می یگر زورمندان،حکومت و د

کند، حس مانند یک شبح ترسناک پیوسته شهروندان جامعه را تعقیب می آلودترسفضای  مردم یک جامعه بوده و

 ند.کی میریجلوگهای آنان واناییصدمه زده و از رشد استعدادها و ت شهروندان نفساعتمادبهترسناکی که به 

 های جمعی افغانستانسانسور در رسانهب: 

طه دیدگاه و نق هارسانهو وضعیت سانسور در  افغانستانمانند هر موضوع دیگر، در مورد جایگاه آزادی بیان در 

نظرات مختلف وجود دارد. اما از بررسی 

و  هارسانههای فعاالن مجموع دیدگاه

توان به نقاط می شوندگانمصاحبه

مشترک رسیده و به درکی از 

شاه . افتیدستی کنونی هاتیواقع

سر پرست دفتر  حسین مرتضوی

در مورد سخنگوی ریاست جمهوری، 

ز نشر وجود ا و بعدنوع سانسور قبل  چیهدر افغانستان »وضعیت سانسور و خودسانسوری در افغانستان گفته است: 

در  هاانهرسرسانه برای سانسور اعمال فشار نکرده است. شاید مواردی بوده باشد که خود  چیهالی ندارد. حکومت با
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 یاجرائرئیس  ورئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات  اکرام افضلی .«زده باشد یامن دست به خودسانسورمناطق نا

ی به هارسانهه در عرص یظرفیت بشری خوب در افغانستان بیان داشته است که اشمصاحبهدر  دیدبان شفافیت افغانستان

ورد آزادی بیان دستا نیتربزرگکه  دهدیمان نشان دیدبان شفافیت افغانست یهاپژوهشوجود آمده است. به گفته او 

یس رئ چه به لحاظ سمتی و یا تباری، شهر و قریه، ثروتمند و یا فقیر. شودیمبلند  صداهاتمامی  باًیتقراین است که 

احبان ص کمترین سانسور از سوی حکومت است، اما احتماالًبر این باور است که  افغانستاندیدبان شفافیت  اجرائی

هایی که از سوی در ضمن سانسور در اثر تهدید .زنندیمم مصونیت کاری دست به خودسانسوری ها به دلیل عدرسانه

اطالعات روز اما دیدگاه  رمسئولیمد ذکی دریابیشود، وجود دارد. مکن است اعمال میمحلی م قدرتمندان

ضارهای آقای دریابی اح ازنظربوده است.  هارسانهبر  کنترلمتفاوت داشته و معتقد است که دولت در مواردی در پی 

ه و خشونت علی وکوبلتتوسط ادارات مختلف و در مواردی  هارسانهبار مسئوالن و نویسندگان وقت یک هرچند

از برخورداری از حق آزادی بیان است.  ز مصادیق اعمال کنترل دولت و تالش برای ممانعتا هارسانهخبرنگاران و 

ی در این موضوع دارد. به عقیده او، دولت در ظاهر و ترکالیرادی، نگاه ارسانهیکی دیگر از فعاالن  جوینده عابد

است و به همین علت  هایدولتتلخی برای باور دارد، اما در عمل این آزادی زهر  هارسانهدر حد شعار به فعالیت آزاد 

ی اخیر انواع اهسالداشته باشد. به عقیده او دلیل اینکه در  کنترل هارسانهی وجود دارد که دولت بر فعالیت مندعالقه

 بیشتر شده، همین نکته است. هارسانهی در خودسانسورمختلف سانسور و 

بعد در  و شدهپرداختهی جمعی هارسانهبه وجود سانسور در  نیز شوندگانمصاحبهاز  تحقیق نامهپرسش بخش از در

های جمعی بحث عوامل سانسور در رسانه مورد

نخستین پرسش در این زمینه به اصل  ه است.شد

جمعی مربوط های موجودیت سانسور در رسانه

های جمعی وجود که آیا سانسور در رسانه. ایناست

نوعی از  بوده و کدام چگونهدارد؟ اگر بلی، 

از  آمدهدستبهمعلومات  د؟شوها سانسور میبرنامه

مصاحبه همکاران ما با اصحاب رسانه نشان داده 

 شوندگانمصاحبهکل  %80.6نفر که  ۴33است که 

نفر که  90 در مقابل اند.های جمعی اذعان نمودهسانسور در رسانه اشکالی از اِعمال دهند به موجودیترا تشکیل می

را تشکیل  %2.6که  ماندهیباقنفر  ۱5ی جمعی وجود ندارد و هادر رسانهکه سانسور  اندگفته دهند،ا شکل میر ۱6.7%

 اند.نظری خاصی در این مورد نداشته و به این پرسش پاسخ نداده ،دهندمی

433

90
15

80.5%

16.7%
2.8%

آیا سانسور در رسانه های جمعی وجود دارد؟

بلی خیر نامعلوم
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. پاسخ شده است پرسیده ای جمعی با سانسور مواجه هستند،ههای که در رسانهبرنامه نوعهمچنین از  این تحقیقدر 

نشان داده است که  شوندگانمصاحبه

نفر که به پرسش مربوط به  ۴33از میان 

های اصل موجودیت سانسور در رسانه

نفر  2۱3 ،اندجمعی پاسخ مثبت داده

و ها اند که برنامه( اظهار داشته۴9.2%)

فساد ها به ی که موضوع آنهاگزارش

اداری، امنیت، سیاست و رفتارهای ضد 

رفتار  خصوصبهقوق بشری افراد ح

نفر  57. همچنین بوده استای جمعی با سانسور مواجه هدر رسانه بشری منسوبان دولت مربوط باشد،ضد حقوق 

 ۱63. و استربا سانسور روبهلم، سریال، موسیقی یهای اجتماعی و تفریحی شامل فاند که برنامه( اذعان داشته۱3.2%)

 .ای جمعی با سانسور مواجه استهها در رسانهاز برنامه دودستهاند که هر أیید نموده( ت%37.6) ماندهیباقنفر 

 هاکه سانسور در چه نوعی از برنامه معلوم کردروشن نموده و را  موضوعتر این کوچک توان ابعادکه ببرای این

و میزگردها  های تفریحی، طنزکدام بخش از نشرات شامل خبر، برنامه»پرسش دیگری با عبارت  ،گردداعمال می بیشتر

 پرسیده شده است. شوندگانمصاحبهاز  «هستند؟ مواجه سانسورها بیشتر با در رسانه

نفر  ۴7که سانسور بیشتر در خبرها معمول بوده و  اندبودهبه این باور  دهندگانپاسخ( از %53.9نفر ) 290در پاسخ 

که  باور داشتند( %6.9نفر ) 38، همچنین قراردادندمورد سانسور  بیشتر های تفریحیاند که برنامهقد بوده( معت8.7%)

49%

13%

38%

چه نوع برنامه ها سانسور می شوند؟

برنامه های مربوط به فساد، امنیت، سیاست و رفتارهای ضد حقوق بشری

برنامه های اجتماعی و فرهنگی

هر دو دسته از برنامه ها 

خبرها برنامه های تفریحی طنز میزگردها نامعلوم

تعداد 290 47 37 58 106

فیصدی 53.90% 8.70% 6.90% 10.80% 19.70%

در چه موضوعات بیشتر سانسور صورت می گیرد؟
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نفر  ۱06اند. های میزگرد حرف زده( از سانسور در برنامه%۱0.8نفر ) 57اند و های طنزی با سانسور مواجه بودهبرنامه

 ت.ها نظر خاصی نداده اس( در پاسخ به این پرسش۱9.7%)

. اندهای جمعی را تأیید نمودهموجودیت سانسور در رسانه شوندگانمصاحبهاز  %80.6قبلی نشان داده که  یهاافتهی

های مربوط به موضوعات مثل فساد، امنیت، سیاست و رفتارهای ضد حقوق بشری تعدادی باور داشتند که برنامه

همچنین برخی  .فرهنگی با سانسور مواجه هستند ای اجتماعی وهگردد و تعدادی نیز معتقد بودند که برنامهسانسور می

در این بخش به این موضوع . شوندیممعی با سانسور، روبرو های جها در رسانهاز برنامه دودستهباور داشتند که هر 

ی هاافتهی. هستندهای جمعی عامل یا عوامل سانسور در رسانه ی چه کسانیارسانهفعاالن  ازنظر است که شدهپرداخته

اند که دولت و افراد و نهادهای مربوط معتقد بوده شوندگانمصاحبه( از %35.5نفر ) ۱9۱نشان داده است که این تحقیق 

 قدرتمندافراد  ،( باور داشتند که عامل سانسور%30.9نفر ) ۱66اند. های جمعی بودهعامل سانسور در رسانه ،به دولت

های جمعی عامل سانسور در رسانه عنوانبههای مخالف دولت ( از گروه%۱۱.5) نفر 62اند و و صاحب نفوذ بوده

ه فعاالن ی است کاگونهبهداشته و شرایط  میرمستقیغ ریتأثعوامل خارجی  داشتند که ( باور%۱۱.2نفر ) 60و  ادکردهی

اند که تمامی موارد اشتهد اظهار شوندگانمصاحبه( از %0.7نفر ) ۴. زنندیمخودسانسوری  ای خود دست بهرسانه

نظر خاصی در این  شوندگانمصاحبه ( از%۱0.2نفر ) 55باشند و های جمعی میاز عوامل سانسور در رسانه مذکور

ای در صدر افراد فعال رسانه %35.5از دید  ، دولتهاپاسخباتوجه به این اند. مورد نداشته و به این پرسش پاسخ نداده

از نظریات  %30.9و صاحب نفوذ با اختصاص دادن  قدرتمندسطح ملی قرار داشته و افراد جدول عامالن سانسور در 

در  %۱۱.2از نظریات در مرحله سوم و خودسانسوری با  %۱۱.5های مخالف دولت با به خودش در مرحله دوم و گروه

 اند.مرحله چهارم قرار داشته
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 خودسانسوری در افغانستانج: 

اخیر روبه وخامت گراییده  یهاسالآزادی بیان طی روزنامه هشت صبح معتقد است  رمسئولیمد کاوهپرویز 

 ویر هارسانهاقداماتی نیز در راستای بهبود شرایط کاری  ،هرچند طی دوران حکومت وحدت ملی به باور او است.

اعمال  ززیادی ا یهامونهن حالنیدرع است، شدهارائهحمایت از آزادی بیان  منظوربهو تعهداتی نیز  شدهگرفتهدست 

ها را و رسانه شودیمخیلی مخفی اعمال  این فشارها به گفته او . البتهاست شدهگزارشآزادی بیان  انیبر حام فشار

که وضعیت  دهدیمنشان  هارسانهخودسانسوری کند و این ادی بیان وادار به خودسانسوری میپیشگامان آز عنوانبه

 محدودکنندهسانسور و سیاست رسمی  کاوهآقای  ازنظرتر شده است. چند سال قبل وخیم در مقایسه باآزادی بیان 

ی بیشتر ناشی از ترس و تهدیدی است که از سو فراگیر بوده و هارسانهخودسانسوری در در افغانستان وجود ندارد، اما 

 .تروریستی وجود دارد یهاگروهحکومت و 

از  بوده و بانیرگبهدستبا این مشکل  داده است که شهروندان کشورشان ن از مردم نیز نتایج تحقیقات کمیسیون

وامل عبخش قبلی در تحلیل پاسخ به سؤالی که در مورد . در ، متأثر هستندشودیمفضای که به خودسانسوری منجر 

 عامل سانسور یاد نموده بودند. عنوانبهاز خودسانسوری  شوندگانمصاحبهاز  %۱۱.2که بود، نیز اشاره گردید  سانسور

35%

31%

12%

11%

1%
10%

عوامل سانسور

افراد و نهادهای مربوط به دولت

افراد قدرت مند و صاحب نفوذ

مخالفان مسلح دولت

خودسانسوری

تمامی موارد فوق

نامعلوم
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که  دهدیمنیز نشان  کمیسیون های دیگریافته

 عمالً وجود داشته و  نیز در افغانستان خودسانسوری

 شدهلیتبدهای جدی در سطح ملی نیبه یکی از نگرا

ی که با آنان نفر فعال رسانه 538است. از میان 

را  %6۱.3نفر که  330مصاحبه صورت گرفته است 

ی خودسانسوراند که اظهار داشته ،دهندیل میتشک

تأیید  ،دهندرا تشکیل می %37که  نفر ۱99کنند. می

نفر باقی  9کنند و ی نمیخودسانسوراند که نموده

پاسخ مشخصی در  ،دهندتشکیل می %۱.7ماده که 

ی به دلیل ترس از تعقیب و پیگیری فعاالن رسانه %60 بیشتر ازنتیجه این تحقیق گویای آن است که  اند.این زمینه نداده

تواند زندگی و سالمتی آنان را به مخاطره اندازد، دست به خودسانسوری زده و در گفتار و نوشتار یا تهدید که می

الف برخورند که آمی به وجودو جامعه تغییراتی  خانوادهو رفتار خود در  پوششدر نحوه  یحتخویش و در مواردی 

 است. شانیدرونرضایت و خواست 

این تحقیق همچنین نشان داده است که بیشتر موارد خودسانسوری مربوط به موضوعات امنیتی و سیاسی  هاییافته

 اندگفتهپاسخ خویش در  (%۴8.5نفر ) ۱60اند سوری را تأیید نمودهی که خودسانفعال رسانه 330بوده است. از میان 

 69 ا بنویسند.یند یبگو ،توانند آنچه را که بایدکه در موضوعات سیاسی و امنیتی مجبور به خودسانسوری بوده و نمی

وری خودسانسنداشته و مجبور به  بازدستاند که در بیان موضوعات فرهنگی و اجتماعی اظهار داشته (%20.9نفر )

61%

37%

2%

آیا خودسانسوری می کنید؟

بلی خیر نامعلوم

موضوعات سیاسی و 

امنیتی

موضوعات فرهنگی و 

اجتماعی

موضوعات دینی و 

مذهبی

موضوعات قومی و 

زبانی

موضعات مربوط به 

فساد اداری

تعداد 160 69 31 46 24

فیصدی 48.50% 20.90% 9.40% 13.90% 7.30%

در چه موضوعاتی خودسانسوری می کنید؟
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نفر  ۴6. ندی هستخودسانسورات دینی و مذهبی مجبور به اند که در موضوعتأکید نموده( %9.۴)نفر  3۱ند. هست

ی در خودسانسور( مجبور به %7.3نفر ) 2۴ی در موضوعات قومی و زبانی بوده و خودسانسور( مجبور به ۱3.9%)

 موضوعات مربوط به فساد اداری هستند.

 اجتماعی هایی در شبکهخودسانسور د:

قشر  خصوصبهبه بخشی جداناپذیری از زندگی شهروندان  های اجتماعیدر عصر کنونی فعالیت در شبکه 

بستر  و و جوان کردهلیتحص

ن برای تمرین آزادی بیامناسب 

البته مانند دیگر  است. شدهلیتبد

ای، ی فعالیت رسانههاعرصه

ی هاشبکهفعالیت در عرصه 

اجتماعی نیز خالی از تهدید و 

خطر نیست، بلکه بسیاری از 

های اجتماعی نیز با فعاالن و شبکه

 .شوندیمتهدیدات جدی مواجه بوده و در بسیاری از اوقات وادار به خودسانسوری شده و 

 شدهگزارشتر یو تو بوکسیفدر  شانیهانوشتهبه دلیل  ی اجتماعیهاشبکهموارد زیادی از تعقیب و تهدید فعاالن 

ی بوکسیفاحضار و بازجویی چند تن از خبرنگارانی بود که به ظن مدیریت یک صفحه  است. یک نمونه مشهور آن،

بعد از نشر مطالب طنز در مورد برخی از مقامات بلندپایه دولتی چند  ۱39۴به نام کابل تکسی صورت گرفت. در سال 

 ۱.شده و مورد بازجویی قرار گرفتندبه امینت ملی احضار ای تن از فعاالن رسانه

                                            
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/08/150823_k03_nds_follows_reporters. ۱ 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/08/150823_k03_nds_follows_reporters


 36ی تحقیق در مورد آزادی بیان........................................................................................هاافتهفصل دوم: ی

 

 

ی هاشبکهبه هدف بررسی وضعیت خودسانسوری در 

ی هارسانهن تحقیق نیز از برخی فعاالن در ایاجتماعی، 

است که آیا  شده دهیپرساجتماعی  یهاشبکهجمعی و 

اجتماعی مجبور به  هایشبکهدر نشر مطالب خود در 

نفر  299 در پاسخ یا خیر؟ی هستید خودسانسور

انسوری در اند که مجبور به خودس( تأیید نموده55.6%)

یمتوانند آنچه را که و نمی های اجتماعی هستندشبکه

اند که مجبور ( گفته%۴0.۱)نفر  2۱6بنویسند.  ندهخوا

اجتماعی نبوده و هر  هایشبکهدر به خودسانسوری 

را تشکیل  %۴.3که  ماندهیباقنفر  23 به نشر برسانند. هایشبکهتوانند در این می ،خواسته باشندموضوعی را که 

 اند.به این پرسش پاسخ مشخصی نداده و نظر خاصی نداشته ،دهندمی

در مصاحبه با ی آزادی بیان است. نهیدرزم، از دیگر موضوعات مهم اجتماعی هایشبکهدالیل خودسانسوری در 

؟ پاسخ شوندیم چرا مجبور به خودسانسوریده است که به اجتماعی این پرسش نیز مطرح گردی هایشبکهفعاالن 

های انسوری در شبکهنفر که مجبور به خودس 299( از میان %22.7نفر ) 68نشان داده است که  شوندگانمصاحبه

به دلیل ترس از تعقیب و تهدید دولت و نهادها و افراد مربوط به دولت، دست به خودسانسوری در  اجتماعی هستند،

و صاحب نفوذ مجبور به  قدرتمند( به دلیل ترس از تهدید افراد %۴0.۱نفر ) ۱20زنند اجتماعی می هایشبکه

دلیل  عنوانبههای اجتماعی را ( ترس از واکنش%20.۴نفر ) 6۱. هستنداجماعی  هایشبکهی در خودسانسور

56%

40%

4%

وری آیا در صفحات اجتماعی خودسانس

می کنید؟

بلی خیر نامعلوم
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ها و افراد مسلح ، ترس از گروهماندهیباق( %۱6.8نفر ) 50و  های اجتماعی یادآوری نمودهدر شبکه خودسانسوری

 اند.اجتماعی بیان نموده هایشبکهخودسانسوری خویش را در  علت عنوانبهرا  مخالف دولت

 هایبکهشترین دالیل خودسانسوری افراد در و صاحب نفوذ یکی از مهم قدرتمندشود که ترس از تهدید افراد دیده می

است که باعث شده است ترس از  حاکمیت قانون بود احساس امنیت و نبوددهنده نماعی است. این وضع نشاناجت

 عنوانهبقدرتمند همچنان در ذهن شهروندان جامعه باقی بماند و باعث شود که مردم نتوانند از آزادی بیان افراد  تهدیدِ

 محروم شوند. شانیبشریکی از مصادیق حقوق 

 ایهای فراروی فعاالن رسانهچالش

روی فعاالن ی فراهاچالشعی که ارتباط نزدیکی با بحث آزادی بیان دارد، مسئله وجود و گستردگی دومین موضو

ی در افغانستان است. بدون شک در شرایط کنونی افغانستان، در صدر این فهرست، ناامنی و خشونت قرار دارد ارسانه

عاالن ف خصوصبهبشری شهروندان  نقض حقوق ی بیان بوده و سببداآزی حق محدودساز که یکی از عوامل اصلی

ی هاچالشچالش اصلی و دیگر  عنوانبهی، تهدید و خشونت ناامناست. در ادامه  شدهانیبی در عرصه آزادی ارسانه

 .شودیمی به بررسی گرفته ارسانهفراروی فعاالن 

 الف: ناامنی و خشونت گسترده

 ،شودیمای ی رسانههابرنامهکاهش کیفیت  جهیدرنتو  ای در عین اینکه باعث خودسانسوریتهدید فعاالن رسانه

 رازنظها محدود شدن فعالیت اصلی عامل ،اشخانوادهوجود تهدیدات امنیتی علیه فرد و اعضای  ،در مواردی زیادی

به همین دلیل  یا مهاجرت آنان به خارج از کشور بوده است. یاترک وظیفه فعاالن رسانه زمانی و مکانی و حتی
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ش را در هر حالتی تأمین نمایند، موظف هستند که امنیت شهروندان خوی دارند فهیوظکلی  صورتبهها که دولت

 داشته باشند. مضاعفامنیت فعاالن رسانه توجه  نیتأمنسبت به 

 اکنونت در افغانستاندهند که نشان می به نشر رسیده هارسانهو در  شدههیتهکه توسط نهادهای مربوط های گزارش

. بر در حال افزایش بوده است مرورزمانبهای وجود داشته و خشونت علیه فعاالن رسانهمشکالتی زیادی در این زمینه 

خبرنگار و کارمند  85تاکنون، بیش از  200۱از سال که  های آزاد افغانستانرسانه کنندهتیحمانهاد نی؛  اساس گزارش

ها در افغانستان اتفاق افتاده و رسانهنگاران مورد خشونت علیه روزنامه ۱20۴مجموعاً  وداده جانشان را ازدست یارسانه

 دهیرسمورد قتل  2۱ مورد ازجمله ۱66 به ۱۱396ال مالی در س ایعلیه فعاالن رسانه بارتعداد حوادث خشونتت. اس

خواهد حکومت افغانستان میدهنده خوانده و از تکان این سال در  ها علیه خبرنگاران راخشونت رآما این نهاد است.

آمار خشونت  ۱396سال مالی  در 2.را بگیرد نگارانروزنامهها و جلو خشونت علیه رسانه ا با استفاده از هر ابزار قانونیت

 ۴بوده است. مورد قتل ۴به شمول  مورد 95 ،۱39۴ در سال 3مورد قتل ۱۴خشونت به شمول  مورد ۴۱5 علیه خبرنگاران

( که مورد تهدید و خشونت %56ای )بیشتر از نیمی خبرنگاران و فعاالن رسانهبر مبنای تحقیقات این نهاد 

مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرد. دلیل این  ای آنان در نهادهای عدلی و قضاییهخواهند پروندهنمی ،اندقرارگرفته

 دهیردگنان و نداشتن فرصت کافی برای پیگیری عنوان مندی امکان افزایش خطر و تهدیدات بیشتر علیه آعدم عالقه

ای نسبت به دولت و نهادهای دولتی در رسیدگی به قضایای آنان نیز یکی بی باوری و عدم اعتماد فعاالن رسانه .است

 5.ای به پیگیری قضایای خویش تمایل ندارنده تعداد از فعاالن رسانهاز دیگر دالیلی است ک

 

 

 و تخریب رادیو سرحد والیت غور یسوزآتش: 1قضیه  

رادیو سرحد در اثر حمله افراد ناشناس به آتش کشیده شد و در آن وسایل ارتباطی و امکانات  2/۱0/۱396در تاریخ 

از مردم، نهادها، شوراها و مسئولین رادیو سرحد والیت غور، چند روز پس از  تعدادی رادیو حریق گردید. یارسانه

، اندفتر والیت غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست به یانامهدر  آتش گرفتن این رادیو از سوی افراد ناشناس،

                                            
تن سال میالدی به سال مالی خورشیدی در . دوره گزارش نهاد نی، سال میالدی است اما برای اینکه در گزارش از یک سالنامه مشابه استفاده شود، در م ۱

 افغانستان تبدیل شده است.

2. http://nai.org.af/dr/category/news/ ۱396 تاریخ نشر ۱۱ جدی 
3. http://nai.org.af/files/documents/mw/Nai%20Monthly%20Report%20Dari_139.pdf 

۴. http://nai.org.af/files/documents/mw/Media%20Watch_Monthly%20Report_127_Dari.pdf 

5. http://nai.org.af/dr ۱396 تاریخ نشر ۱6 قوس 

http://nai.org.af/dr/category/news/
http://nai.org.af/files/documents/mw/Nai%20Monthly%20Report%20Dari_139.pdf
http://nai.org.af/files/documents/mw/Media%20Watch_Monthly%20Report_127_Dari.pdf
http://nai.org.af/dr
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 شبر نق دیتأکضمن  ارزیابی کرد و صدای آزادی بیان در والیت غور یسازخاموشحمله به این رادیو را به هدف 

ا مخصوصاً کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاض هارسانهحامی  ینهادهااز  گذشته، یهاسالمثبت این رسانه در 

تان مردم افغانس خوردهقسممجدد این رسانه همکاری نموده و اجازه ندهند تا دشمنان  یسازفعالتا در قسمت » اندکرده

 «آزادی بیان را خاموش کنند.برسند و صدای  اهدافشانبه 

 عکس نامه مسئوالن والیت غور ب دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر

 

 آبادجالل: حمله به دفتر رادیو و تلویزیون ملی در 2قضیه 

شته و ک دو نفرو در اثر آن  قرارگرفته موردحمله آبادجاللدفتر رادیو و تلویزیون ملی در شهر  ثور  27در تاریخ 

 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. ۱۴
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 حمله بعدازآن آبادجاللعکس از ساختمان دفتر رادیو و تلویزیون ملی در شهر 

 
 

 به بامیان جمهورسیرئخبرنگاران در جریان سفر  وکوبلت: 3قضیه 

غنی و برخی از مقامات حکومتی به بامیان پولیس بامیان تالش  جمهورسیرئدر جریان سفر  ۱395سنبله  8در تاریخ 

درفتاری یی از بهاگزارشدر جریان این سفر  کرد مانع برگزاری تجمعات و تظاهرات طرفداران جنبش روشنایی شود و

دفتر بر اساس گزارش  ۱ای و معترضان جنبش روشنایی منتشر شد.و خشونت نیروهای امنیتی بامیان با فعاالن رسانه

به  ۱395سنبله  8روز دوشنبه،  بعدازظهرشهروندان بامیان »ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

دست  نعلیه معترضاریاست جمهوری  و گارد. نیروهای امنیتی متشکل از پولیس، امنیت ملی دهندیمادامه  تظاهراتشان

ا زی برقی، غیربرقی و مواد دودهادندهاز  در تظاهراتگان و برای متفرق ساختن اشتراک کنند زنندیمبه خشونت 

، اندگرفتهیمیلم و از جریان تظاهرات عکس و ف . در این میان خبرنگارانی که در محل رویداد بودهکنندیماستفاده 

یم شکستانده ضبط و شانیهالیموباو وسایل خبرنگاری و  رندیگیمقرار  وکوبلتامنیتی مورد  یهایروینتوسط 

به اداره  ۱395سنبله  ۱0اعمال خشونت علیه خبرنگاران، ریاست جمهوری به تاریخ  یهاگزارشبازتاب  یدر پ. شود

با اداره محلی بامیان، قضیه را مورد بررسی و تدقیق قرار داده  یدر هماهنگتا  دهدیممحلی دستور  یهاارگانمستقل 

 .«ردمتخلفین برخورد قانونی صورت گیتا بر اساس آن با  را به ریاست جمهوری بفرستند شانیهاافتیدرو نتایج 

                                            
۱. http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/08/160829_k02-bamian-ghani-protests 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/08/160829_k02-bamian-ghani-protests
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خشونت و  قیو مصادتن از خبرنگاران  ۱3مشخصات گزارش آن اسم و  و در شدهلیتشککمیسیون بررسی 

دودیت در کار ، توهین و تحقیر، ایجاد محوکوبلتاز  توانیم مثالعنوانبهبدرفتاری علیه آنان به نشر رسید و 

ای سانسور و حذف اطالعات و ایجاد فض خبرنگاری، تهدید و تخویف، ضبط و شکستن لوازم خبرنگاری، بازداشت،

 یاناز خبرنگاریکی  خبرنگار رادیو سالم وطندار(،) یطاهرالیاس  مثالعنوانبهرعب و وحشت یادآوری شده است. 

ط کرده ضب وکوبلتاست. ایشان صدایی از جریان  گرفتهقرارگارد ریاست جمهوری  وکوبلتاست که خود مورد 

، اما نیروهای دهندیمهویت خود را نشان کارت  هستیم و ما خبرنگار ندیگویماست که خبرنگاران به نیروهای امنیتی 

به  .دهندیمقرار  وکوبلتند و آنان را مورد زنمی رکیک یهاحرفبه خبرنگاران  جمهورسیرئ و محافظانامنیتی 

 خنرانیزمانی که مراسم س»: نوشته است جمهورسیرئخطاب به الیاس طاهری گزارش دفتر ساحوی بامیان کمیسیون، 

ها و صحبت یبندجمعخواستم به خاطر می از چاشتپس  ۱:20پایان یافت، حوالی ساعت  ازحدشیببا محدودیتی 

کی شدم. این شهروندان در نزدی روروبهبامیان  شهرونداناز تهیۀ گزارش به دفتر خود بروم که در مسیر راه با شماری 

کیلوولت اعتراض  500طرح انرژی  ژهیوبههای اخیر حکومت شما بودند و نسبت به سیاست گردآمده« الکین»چوک 

 عنوانبه .خواستند به شما نشان بدهند که به خاطر این موضوع از حکومت وحدت ملی رضایت ندارندکرده بودند و می

را برداشتم  وتمصضبطو  یبردارعکسدوربین  ئاًکردم و بنامی یخبررسانمردم نیز  ترنگار باید از جریان اعتراضاخب

انک در پیش ت« چونی»تر از کوتل و از چندوچون قضیه مواد خام گزارش را تهیه کردم، اما چند قدمی جلوتر؛ پایین

کابل به بامیان آمده بودند به من حمله کردند، دوربین عکاسی و  که از محافظان شما و مأموران امنیتی «میرهاشم»تیل 

هایی که از جریان تظاهرات و سخنرانی شما جمع کرده بودم را پاک ضبط صوتم را گرفتند و تمامی صداها و عکس

این  .های تیلفونم را بررسی کردام شد و تمامی اطالعات و پیامیکی از این افراد وارد حریم خصوصی یحتکردند، 

یروها با کردند. یکی از این ن وکوبلتنیروها که باید حافظ جان و مال شهروندان باشند به این هم اکتفا نکرده و مرا 

قد میانه و اندام گرد که شلوار و واسکت سفید/خاکی به تن داشت، نخست مرا دشنام داده، جاسوسم خواند و چندین 

ن محافظان شما که قدش نسبتاً بلند بود و لباس نیروهای امنیتی ویژه را به ت. یکی دیگر از کردحوالهسیلی به صورتم 

 «کوبید و چندین لگد هم نثارم کرد.داشت، با مشت و سیلی به پشت سرم می
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تهدید و  های این تحقیق کمیسیون در موردیافته

دهد که از میان ای نشان میفعاالن رسانهعلیه  یناامن

با آنان مصاحبه گردیده است ای که فعال رسانه 538

مورد  دهد،تشکیل میرا مجموع  %57.۱نفر که  307

 دیی( تأ%۴۱.3)نفر  222. اندقرارگرفتهتهدید 

اند که تهدید علیه آنان وجود نداشته و نموده

نیمی از  زبیشتر ا تاکنون ی تحقیقهاافتهبر اساس یاند. به این پرسش پاسخ نداده (%۱۱.7) ماندهیباقنفر  9 تیدرنها

ای با مشکالتی جدی وضعیت امنیتی فعاالن رسانه گفت که توانیمبنابراین  ای با تهدید مواجه بوده وفعاالن رسانه

 مواجه است.

ای که با آنان مصاحبه از فعاالن رسانه %57 قبلی، سؤالی پاسخ به هاافتهبر اساس ی موضوعات باعث تهدید:

مورد تهدید  که یکساناز  دیگر سؤال. در اندقرارگرفتهمورد تهدید به شکلی از اَشکال  تاکنون ،صورت گرفته است

 شوندگاناحبهمص؟ پاسخ اندقرارگرفتهپرسیده شده است که در رابطه به کدام موضوعات مورد تهدید  ،اندقرارگرفته

نفر  52اند. دهش امنیت تهدید( در رابطه به نشر موضوعات مربوط به سیاست و %50.8نفر ) ۱56که  دهدیمنشان 

( در رابطه به موضوعات مربوط به دین و %۱۱.۱نفر ) 3۴( در رابطه به موضوعات مربوط به فرهنگ و اجتماع، ۱6.9%)

( در رابطه به موضوعات مربوط %۱2.۱نفر ) 37( در رابطه به موضوعات مربوط به قوم و زبان، %9.۱نفر ) 28مذهب، 

 .اندقرارگرفتهید به فساد اداری مورد تهد

کب تهدید و که مرت نی هستندکساتهدید  منظور از عامالن ای:تهدید و خشونت علیه فعاالن رسانه عامالن

صاصاختبه همین موضوع  شوندگانمصاحبهو در این تحقیق یکی از سؤاالت از  شوندیمی خشونت علیه فعاالن رسانه

57%

41%

2%

آیا تا کنون با تهدید مواجه شده اید؟

بلی خیر نامعلوم

موضوعات سیاسی و 

امنیتی

موضوعاتی اجتماعی و 

فرهنگی

موضوعات دینی و 

مذهبی

موضوعات قومی و 

زبانی

موضوعات مربوط به 

فساد اداری

تعداد 156 52 34 28 37

درصد 50.80% 16.90% 11.10% 9.10% 12.10%

50.80%
16.90%

11.10% 9.10% 12.10%

موضوعاتی که سبب تهدید شده است
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 عامل عنوانبههای محلی ( افراد وابسته به دولت و حکومت%۱9.9نفر ) ۱07دید در پاسخ به این سؤال از  است. افتهی

اند که عامل تهدید و خشونت علیه فعاالن گفته ،دهدرا تشکیل می %2۴.3نفر که  ۱3۱. اندشدهشناخته خشونت

ت مل تهدید و خشونمسلح، عا ( نیروهای مخالف%۱5.۴نفر ) 83ه و از دیدگا هستند رمسئولیغ، افراد مسلح ایرسانه

فراد نامعلوم و ناشناخته ای ا( عامل تهدید و خشونت علیه فعاالن رسانه%۱5.6نفر ) 8۴ ازنظرو  ای بودهعلیه فعاالن رسانه

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ماندهیباق( %25نفر ) ۱33. هستند

 

ای یکی هو خشونت علیه فعاالن رسانانواع تهدید  :ایعلیه فعاالن رسانه ارتکابی انواع تهدید و خشونت

 -3وکوب، لت -2قتل، -۱ که دهدیمی این تحقیق نشان هاافتهدیگر از موضوعات مرتبط با حق آزادی بیان است. ی

 حساببهای انواع خشونت علیه فعاالن رسانه نیترمتعارفاز  ،اموالتوقیف و تخریب  -۴و  ییرباآدمو  ارعاب تهدید،

ترین اند که عمده( باور داشته%3۱.8فر )ن ۱7۱، ایتهدید علیه فعاالن رسانه نیترمهممربوط به  سؤالدر پاسخ به  .آیدمی

قتل لت و کوب
ارعاب، تهدید و 

آدم ربایی

توقیف و تخریب 

امول
نامعلوم

تعداد 171 203 107 29 28

فیصدی 31.80% 37.70% 19.90% 5.40% 5.20%

مهم ترین تهدیدات علیه فعاالن رسانه ای چه چیزهایند؟

19.9%

24.3%

15.4%

15.6%

24.7%

عوامل تهدید چه کسانی بوده اند؟

افراد وابسته به دولت

افراد مسلح غیر مسؤول

الفانافراد مسلح وابسته به مخ

افراد نامعلوم

پاسخ نداده اند
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 عنوانبهوکوب از لت ،دهندرا تشکیل می %37.7نفر که  203قتل و از بین بردن آنان است.  ،ایتهدید علیه فعاالن رسانه

ترین یی از مهمرباو آدماند که ارعاب، تهدید ( گفته%۱9.9) نفر ۱07. اندهگرفتنامای تهدید جدی علیه فعاالن رسانه

ید ترین تهدمهم عنوانبهاند که توقیف و تخریب اموال ( تأیید نموده%5.۴نفر ) 29 ای است.دات علیه فعاالن رسانهتهدی

 اند.به این پرسش پاسخ نداده ،دهندرا تشکیل می %5.2ه  ماندهیباقنفر  28 ای مطرح است.علیه فعاالن رسانه

ت که این اس یکی از موضوعات مهم در رابطه با آزادی بیان :ای در برابر تهدیدهاهواکنش فعاالن رسان

واکنش . دهندیمنشان  العملعکسها از خود چه واکنش و قربانیان خشونت و تهدید در برابر تهدیدها و خشونت

یکی از موضوعاتی بود که در قالب یک گردد، ای در برابر تهدید و خشونت که علیه آنان اعمال میفعاالن رسانه

از  (%27.3نفر ) ۱۴7 در پاسخ .است شدهگذاشتهدر میان این تحقیق  شوندگانمصاحبه سؤال جداگانه با

ان ترک وظیفه نموده و برای نجات ج ،گردندیبا تهدید و خشونت مواجه م که یکسان اندگفته شوندگانمصاحبه

 ،گیرندای که مورد تهدید و خشونت قرار میفعاالن رسانه ( باور دارند که%2۱.7نفر ) ۱۱7خویش از وطن فرار کنند. 

گیرند مورد تهدید و خشونت قرار می که یکسانکه  معتقدند( %22.3) نفر ۱20. کنندیموظیفه خود را ترک  صرفاً

ای که مورد تهدید دهند باور دارند که فعاالن رسانهرا تشکیل می %22.9نفر که  ۱23کنند. محدود می را شانیاهتیفعال

( به این پرسش %5.8) ماندهیباقنفر  3۱ند.کنخود نشان نداده و مقاومت می واکنش خاصی از گردندیمیا خشونت قرار 

 اند.پاسخ نداده

ترک وظیفه و فرار از 
وطن

ترک وظیفه محدود ساختن فعالیت بی توجه به آن نامعلوم

تعداد 147 117 120 123 31

درصد 27.32% 21.75% 22.30% 22.86% 5.76%

27.32% 21.75% 22.30% 22.86% 5.76%

واکنش فعاالن رسانه ای در برابر تهدید و خشونت
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ی که مرتکب هرکسقانون جزای افغانستان  ۱9تا  ۱۴بر اساس ماده  :علیه آزادی بیان جرائمقضایی  تعقیب

 سط افرادتو عمدتاًای و آزادی بیان علیه فعاالن رسانه جرائمقبلی نشان داد که  جرم گردد، باید مجازات شود. مطالب

مورد تعقیب  جرائمکه آیا این ست. اینا دادهیرو رمسئولیغافراد مسلح  های مخالف دولت یاه دولت، یا گروهوابسته ب

و  شدهمطرح یا خیر، یکی از موضوعاتی است که در قالب سؤال جداگانه قرارگرفتهی عدلی و قضایی ریگیپو 

 .شودیمتحلیل در این بخش  ی دریافتی به این پرسشهاپاسخ

رد تعقیب و پیگیری قرار مو اصالًقضایا  گونهنیااند که ( باور داشته%27.9نفر ) ۱50 شوندهمصاحبه 538از میان 

ها ولی فیصله ردیگیممورد تعقیب و پیگیری قرار  احتماالًقضایا  گونهنیا ( باور دارند که%35.9نفر ) ۱93. گیردنمی

 قضایا تعقیب آغاز گردد گونهنیادر  است ممکن اند کهداشته( باور %28.3نفر ) ۱52در این مورد عادالنه نخواهد بود. 

اند که قضایا تأیید نموده شوندگانمصاحبه( %۴.6نفر ) 25ماند. تنها باقی می نشدهحلو دوسیه  مه نیافتهپیگیری ادااما 

را  %3.3که  ماندهیباقنفر  ۱8د. گیریب، پیگیری و رسیدگی قرار میعلیه آزادی بیان با جدیت مورد تعق جرائمو 

 د.اندهند به این پرسش پاسخ ندادهتشکیل می

اپذیر ی اجتماعی به بخش جدای نهاشبکهفعالیت در  اجتماعی: یهاشبکهآزادی بیان در  عامالن تهدید

یمو جوان در فضای مجازی به تمرین آزادی بیان  کردهلیتحصشهروندان  خصوصبهمردم تبدیل شده و  از زندگی

نبوده و گاهی باعث تهدید  خطریبای، فعالیت جدی در این عرصه نیز ی رسمی رسانههاتیفعال. درست مانند پردازند

افتاده است. به همین دلیل پرسش از عامالن تهدید آزادی بیان در  درخطرکه منافع ایشان  شودیماز سوی کسانی 

، اندقرارگرفتهید ی که مورد تهداز کسانو شده طرحفضای مجازی یکی از موضوعاتی است که در مورد آن سؤال 

 عامالن تهدید چه کسانی هستند؟ پرسیده شده است که

28%

36%

28%

5% 3%

تعقیب و رسیدگی به جرایم علیه آزادی بیان

اصال مورد تعقیب قرار نمی گیرد

نیستنتیجه تعقیب فیصله عادالنه

ابدتعقیب آغاز شده ولی ادامه نمی ی

ردبا جدیت مورد تعقیب قرار می گی

بی جواب
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اند د نمودهتأیی ،اندقرارگرفتهاجتماعی مورد تهدید  یهاشبکهپست خاصی در  خاطر( از کسانی که به %۱8.8نفر ) ۴8

 قدرتمنداند که عامل تهدید افراد ( گفته%3۱.۴نفر ) 80که تهدید از سوی دولت و نهادهای مربوط به دولت بوده است. 

نفر  8۱ تیدرنهاهای مخالف دولت بوده و اند که عامل تهدید گروه( اظهار داشته%۱8نفر ) ۴6و صاحب نفوذ بوده و 

 اند که عامل تهدید افراد و نهادهای نامعلوم بوده است.( گفته3۱.8%)

رسانه و  اصحاب از ازجملهدر این تحقیق ی: اجتماع یهاشبکهتعقیب قضایی: تهدید آزادی بیان در 

، مورد تعقیب اجتماعی هایشبکهآیا کسانی به خاطر پست خاصی در  پرسیده شده است کههای اجتماعی فعاالن شبکه

فرادی به علت مواردی ااند که در به این پرسش تأیید نموده دهندگانپاسخاست یا خیر؟  قرارگرفتهعدلی و قضایی نیز 

 .اندقرارگرفتهمورد تعقیب عدلی و قضایی  ی اجتماعیهاشبکهک نوشته در انتشار ی

، انددادهنفر که به این پرسش جواب  299یان از م

ن اند که در جریا( تأیید نموده%29.۴نفر ) 88

های گذشته به دلیل نشر یک نوشته در سال

اجتماعی مورد تعقیب عدلی و قضایی ی هاشبکه

را  %70.6فر دیگر که ن 2۱۱. اندقرارگرفته

به خاطر  تاکنونکه  اندگفتهدهند تشکیل می

 اند.مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته در فضای مجازی پست خاصی

که طرح  پرسیده شده است شوندگانمصاحبهدر ادامه از  موضوعاتی که سبب تعقیب قضایی شده است:

ی هاحوزه و قضایی گردیده است؟ هدف از طرح این پرسش آن است که سبب تعقیب عدلی کدام نوع موضوعات

نده یا ساز تعقیب قضایی نویسدر فضای مجازی نیز زمینه منتشرشدهی هانوشتهحتی  شودیمکه باعث  زیبرانگتیحساس

88

211

ه های آیا تاکنون به خاطر نشر نوشته در شبک

ه اید؟اجتماعی مورد تعقیب قضایی قرار گرفت

بلی خیر

دولت و نهادهای مربوط به آن افراد قدرت مند و صاحب نفوذ مخالفان مسلح دولت افراد نامعلوم

تعداد 48 80 46 81

فیصدی 18.80% 31.40% 18% 31.80%

48

80

46

81

عوامل تهدید آزادی بیان در شبکه های اجتماعی
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یما تشکیل ر اجتماعی یهاشبکهکاربران  %3۱.8نفر که  28در پاسخ به این پرسش بشود، شناسایی شود.  منتشرکننده

اند که در ارتباط به موضوعات سیاسی و ، گفتهنفر( 88 اند )درمجموعقرارگرفتهکه مورد تعقیب عدلی و قضایی  دهد

نحوی  پس از نشر موضوعی که به اند کهنموده. این افراد تأیید اندقرارگرفتهامنیتی مورد تعقیب عدلی و قضایی 

 ۱9 .اندرارگرفتهقمورد تعقیب و پیگرد  ط نهادهای عدلی و قضایی کشورتوس ،ارتباط داشتهو امنیت کشور  استیباس

که مربوط به موضوعات اجتماعی و فرهنگی بوده  یانوشتهو  اند که به خاطر پست( دیگر اظهار داشته%2۱.6نفر )

اند که به خاطر پست که به موضوعات دینی و ( گفته%25نفر ) 22. اندقرارگرفتهاست، مورد تعقیب عدلی و قضایی 

( به دلیل نشر موضوعات مربوط %۱2.5نفر ) ۱۱. اندقرارگرفتهگرفت، مورد تعقیب عدلی و قضایی مذهبی ارتباط می

( دیگر به دلیل %9نفر ) 8 تیدرنهاو  قرارگرفتهقومی و زبانی مورد تعقیب و پیگیری نهادهای عدلی و قضایی  مسائلبه 

 .اندقرارگرفتهنشر مطالب مربوط به موضوع فساد اداری مورد تعقیب و پیگرد نهادهای عدلی و قضایی 

 شغلی تیمصونب: نبود استقالل مالی و 

 استقالل مالی، برخورداری از آزادی بیان و فعالیت و بدوناستقالل مالی برای آزادی بیان یک عنصر حیاتی است 

به  هاسانهراست. در شرایط کنونی افغانستان، نداشتن استقالل مالی برای  رممکنیغ باًیتقری ارسانهآزادانه و مستقل 

ه گفته ب است. قرارگرفتهای بسیاری از فعاالن رسانه و اذعان موردتوجهیک چالش جدی تبدیل شده و این واقعیت 

و  هارسانهش در برابر کار چال نیتریاز جدمالی و بودجه یکی  مسائلی، ارسانهعبید جوینده یکی از فعاالن 

دانش یش ندارد و به کارمنهاتیفعالچند رسانه خارجی، هیچ رسانه داخلی بودجه کافی برای  جزبهی است. رساناطالع

ی پسین، هاسالدر  هارسانه. این چالش سبب شده است که شماری از شودینمچند فرد معدود معاش کافی داده  جزبه

موضوعات سیاسی و 

امنیتی

موضوعاتی اجتماعی

و فرهنگی

موضوعات دینی و 

مذهبی

موضوعات قومی و 

زبانی

موضوعات مربوط به 

فساد اداری

تعداد 28 19 22 11 8

فیصدی 31.80% 21.60% 25% 12.50% 9.10%

31.80% 21.60% 25% 12.50% 9.10%

موضوعاتی که سبب تعقیب عدلی و قضایی گردیده اند؟
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 لوتگرعبدالمجیب خی کارشان را از دست بدهند. ارسانهرا متوقف بسازند و شماری زیادی از کارمندان  تشانیفعال

ای ه او بودجهبه گفت شوند.بیشتر از قبل دچار معضل مالی می هرروز هارسانه رئیس اجرائی نهاد نی نیز معتقد است که

بیشتر از  20۱۱یا  20۱0 مثالًی هاسالاست، نسبت به  شدههگرفتها در نظر المللی برای رسانهکه از سوی نهادهای بین

رسانه باشیم.  200ی اخیر شاهد بسته شدن بیشتر از هاسالدر  حداقلاست. این باعث شده است که  افتهیکاهشنصف 

ی نهیمرزدآزادی بیان در کشور باشد. البته باید گفت که دولت افغانستان  کریبر پی کالنی تواند صدمهاین خود می

 شود.شفاف از آن استفاده نمی صورتبه همی ویژه ندارد یا اگر که دارد های آزاد کدام بودجهحمایت از رسانه

وضعیت  رسدیمبه نظر  ی اخیر وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به وخامت رفته است،هاسالدر  کهییازآنجا

ن، در این تحقیق و آزادی بیا هارسانهوضعیت اقتصادی بر فعالیت  ریتأثبدتر شده است. برای ارزیابی  نیز هارسانهمالی 

در  «ت؟گذاشته اس انیب یآزاد یرو یریکشور چه تأث یاقتصاد تیوضع»که ی پرسیده شده است ارسانهاز فعاالن 

 .است آمدهدستبهسوی کمیسیون، معلومات ذیل  شده ازمطرح سؤالپاسخ به این 

های آزاد انهرس خصوصبهها وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور سبب وابستگی رسانه که معتقدند( %۱6.9نفر ) 9۱

ها به ( باور دارند که وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور سبب وابستگی رسانه%3۱.6نفر ) ۱70به دولت گردیده است. 

اند که اذعان نموده (%30.5نفر ) ۱6۴گردیده است.  المللی و نهادهای غیردولتی داخلیبین کنندهنهادهای حمایت

16.90% 31.60% 30.50% 17.10% 3.90%

توابستگی به دول های وابستگی به نهاد

لیبین المللی و داخ

محدودیت نشرات  توقف فعالیت بی پاسخ

رسانه هاتأثیرات بد وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور روی فعالیت
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نفر  92است.  آزادشدههای رسانه خصوصبهها باعث محدودیت نشراتی رسانه وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور

های آزاد سانهر خصوصبهها اند که وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور سبب متوقف شدن فعالیت رسانه( گفته۱7.۱%)

 اند.( به این پرسش پاسخ نداده%3.9) ماندهیباقنفر  2۱در سطح ملی گردیده است. 

به آن مواجه  یارسانهعالوه بر نداشتن استقالل مالی، نبود مصونیت شغلی چالش و معضل دیگری است که فعاالن 

است  اتی، یکی از موضوعای به دلیل نقش که در توسعه آزادی بیان داردونیت شغلی فعاالن رسانههستند. موضوع مص

ی همگانی ارسانه ی به اهداف که ضمن ماده دوم قانونابیدستبه خاطر  قرار بگیرد. موردتوجهجدی  صورتبهباید که 

تضمین  ای رایت شغلی فعاالن رسانهونر افغانستان ایجاد نموده و مصوظیفه دارد تا این ظرفیت را د ، دولتاست شدهانیب

 کند.

ی پرسیده ارسانهاز فعاالن  ازجملهدر این تحقیق 

پاسخ  در« آیا مصونیت شغلی دارید؟»ه: شده است ک

ای که با آنان نفر از فعاالن رسانه 538از میان  از میان

را  %23.7نفر که  ۱27مصاحبه صورت گرفته است 

ونیت شغلی اند که مصدهند تأیید نمودهل میتشکی

دهند را تشکیل می %72.9نفر که  392دارند ولی 

 د.انبه این پرسش پاسخ نداده و سکوت نموده ،دهندرا تشکیل می %3.5نفر که  ۱9ونیت شغلی ندارند. اند که مصگفته

این  که نتیجه گرفت شودیماند که مصونیت شغلی ندارند، تأکید نموده شوندگانمصاحبهاز  %72.9که با توجه به این

وده و در این زمینه کافی نبی است و اقدامات دولت افغانستان ارسانهی اصلی فراروی فعاالن هاچالشمسئله یکی از 

 ای را تضمین کند.و بیشتر نیاز دارد تا مصونیت شغلی فعاالن رسانه تریجدکار  دولت به

 کار مهیب و بیمه صحیج: نداشتن 

 الزم برای برخورداری ها و شرایطدر سطح ملی است که باید زمینه موضوعات مهم ازجملهشهروندان  بیمه صحی

ی در سطح گذارهیسرماهای ظرفیت ،قانون اساسی ۱0ماده  دولت وظیفه دارد تا مطابقگردد. آن توسط دولت مهیا  از

های خویش از امکان درمان بیماریدارد برای دوم قانون بیمه هر فرد حق  هماد مطابق فراهم سازد. در این زمینه ملی را

 صحی برخوردار باشد.بیمه 

24%

73%

3%

مصونیت شغلی فعاالن رسانه ای

بلی خیر نامعلوم
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از دیگر  ای بیشیی مانند افغانستان است، فعاالن رسانهدرجای ارسانهبا توجه به خطرات جدی که مقتضای کار 

ی یمه صحی براب ستان توانسته موفق به تأمینکه دولت افغانایناقشار به امکانات برخورداری از بیمه صحی نیاز دارند. 

پرسشی است که با  ای گردد یا خیر،فعاالن رسانه

 شدهگذاشتهنفر از اصحاب رسانه در میان  538

 ۴8دهند که تنها نشان می ی دریافتیهاپاسخاست. 

 ۴70اند که بیمه صحی دارند ولی ( گفته%8.9نفر )

اند که بیمه صحی ندارند. ( اظهار داشته%87.۴نفر )

دهند به این تشکیل میرا  %3.7که  ماندهیباقنفر  20

 .اندندادهپرسش پاسخ 

دسترسی نداشته  بیمه صحی حق ای بهاز فعاالن رسانه %90زدیک به اکثریت ن که ی تحقیق گویای آن استهاافتهی

ای بتوانند با سانهفعاالن ر جهیدرنتبیشتر در این زمینه تالش کند تا  کند که دولت افغانستانایجاب می این وضعیت و

 ی بپردازند.ارسانهآرامش روانی بیشتر به فعالیت خطیر 

ور هر شهروند یک کش المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبین ونکنوانسی 7و  6های ر اساس مفاد مادهب

های کسب تا فرصت دارند فهیوظها از حق کار برخوردار باشد. دولت رخورداریحق دارد از امکانات و شرایط ب

ها و شرایط آورند که عالوه بر فراهم بودن زمینه به وجودرا برای شهروندان فراهم نموده و شرایطی را  الزم مهارت

در این  .اشتغال به کار، بسترهای الزم برای اقدامات حمایتی از بهبود و ارتقای کیفیت فضای کاری نیز ایجاد شود

الزم  هاتدابیر خاصی را از سوی دولت آن، نیتأمبوده و برای  رگذاریتأثموضوعات مهم و یکی از  راستا، بیمه کار

در شرایط خطیر مشغول  های مؤثر در توسعه و رشد آگاهی شهروندان بوده وای یکی از گروه. فعاالن رسانهستا

 چنداندوفضای کاری مناسب، برای آنان از اهمیت  ون شغلی وتأمین شرایط مص به همین دلیل، .فعالیت هستند

من ض ک فرصت حمایتی برای شهروندان یاد نموده وی عنوانبه یقانون بیمه افغانستان نیز از بیمه کاربرخوردار است. 

 .داشته استبه این حق اشاره  ضمنی صورتبهخویش  ۴و  2های ماده

8.9%

87.4%

3.7%

رند؟آیا فعاالن رسانه ای بیمه صحی دا

بلی خیر نامعلوم
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وضعیت بیمه کار فعاالن برای مشخص شدن 

این سؤال طرح ای پرسشی از فعاالن رسانه ای،رسانه

 کارهای جمعی بیمه رسانهفعاالن  که آیا شده است

 538به این پرسش از میان  یا خیر؟ در پاسخ دارند

دهند در پاسخ ل میرا تشکی %۱۱نفر که  59نفر 

ه بیمی ارسانهکه فعاالن  اندگفتهجواب مثبت داده و 

 ارد.کنند بیمه کار ندی که آنان در آن کار میاند رسانهتأیید نموده ،دهندرا تشکیل می %85.3که  ۴59د. ولی نکار دار

 اند.دهند به این پرسش پاسخ خاصی ندادهرا تشکیل می %3.7که  ماندهیباقنفر  20

 آوردها()دست دولت در حمایت از آزادی بیان یهابرنامه

و  (۱9ر )ماده بششامل منشور سازمان ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق  حقوق بشر المللیاسناد بین بر مفادمبتنی 

و تعهد دارند که به حقوق بشری شهروندان که بدون ها وظیفه دولت (۱9ماده ) یاسیسی حقوق مدنی و المللنیبمیثاق 

 حقوقشانی برخورداری عملی شهروندان از هانهیزمحمایت کنند و  ، احترام بگذارند،شودیمشک شامل آزادی بیان 

بیان  ق بر آزادیح ازجملهها در قبال تمام مصادیق حقوق بشر تعهد به اجرا که یکی از تعهدات دولت را فراهم سازند.

عالیت ی حمایت از فهای حقوقظرفیت در ضمن تدوین و تصویب قوانین ملی الزم، هادولتاست، به این معنا است که 

 ای را فراهم بسازد.ی فعالیت آزادانه رسانهبراای و آزادی بیان را ایجاد کرده و بسترهای الزم رسانه

ی هنیرزمدهای حمایتی دولت افغانستان افغانستان در خصوص برنامه ی درارسانهدر بخشی از این تحقیق از فعاالن 

ای انهتعدادی از فعاالن رس ی تحقیق و پاسخهاافتهو ی شدهمطرحی متعددی هاسؤالی و آزادی بیان ارسانهی هاتیفعال

 ،هاشرفتیپبرخی  رغمیعلها نشان داده است که رسانههای حمایتی دولت افغانستان از خبرنگاران و در مورد برنامه

ها با مشکالت جدی سانههای خبرنگاران و رفعالیت هنوز واست  ماندهیباقو مشکالت زیادی این زمینه هنوز  هاچالش

 .شودیمی حمایتی دولت در چند عنوان تحلیل هابرنامه در مورد ی تحقیقهاافتهمواجه هستند. ی

 یصدور جواز فعالیت رسانهالف: 

ی هنیدرزمیک شاخص عینی  عنوانبهتواند مورد مشخصی است که می ،های جمعیعالیت رسانهصدور جواز ف

ی هارسانهبر اساس قانون . قرار بگیرد مورداستفادههای آزاد راستای حمایت از رسانه اقدامات دولت درارزیابی 

به گفته  وشن و مشخص کرده است.ها رالیت رسانهثبت و کسب جواز فعبرای  بسترهای الزمدولت افغانستان  همگانی

11%

85%

4%

آیا فعاالن رسانه ای بیمه کار دارند؟

بلی

خیر

نامعلوم
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در قالب  نفر هزار ۱2اً حدود مجموعحاضر  در حالافغانستان،  آزادی هارسانه کنندهتیحمارئیس اجرائی نهاد نی؛ 

 نهاد محلی و ملی فعالیت دارند. 25رسانه و بیش از  550حدود 

 امهنسؤالدر پرسشی است که  ،یا خیر جادشدهیاهای الزم برای دریافت جواز سهولت عمالًو  درواقع کهنیااما 

( باور دارند %3۴.۴نفر ) ۱85 دهدنشان می شوندگانمصاحبهپاسخ  ای در میان گذشته شده است.با فعاالن رسانهتحقیق 

 جهتنیازامشروط به پرداخت هزینه خاص بوده و ها از سوی دولت افغانستان که صدور جواز فعالیت رسانه

ر د نموده و کنترلها برای رسانه اور دارند که دولت تخصیص بودجه را( ب%۱۴.9نفر ) 80دارد.  جودهایی ومحدودیت

( باور دارند که مجوز فعالیت مشروط به تعیین %3۱نفر ) ۱67دارد. مالحظات خاص خودش را  هارسانهزمان تأسیس 

ها از بین رسانه ی فعالیت آزادانههانهیزمو  شدهانیبشود و این امر سبب صدمه زدن به آزادی خطوط نشراتی صادر می

ها مطابق به قانون و بدون اند که مجوز فعالیت رسانهاذعان نموده شوندگانمصاحبه( از %۱3.9نفر ) 75. رودیم

( نظر خاصی در این مورد نداشته و به %5.8) ماندهیباقنفر  3۱شود. آزادی بیان صادر می محدودکنندهی هاشرطشیپ

 اند.پرسش پاسخ ندادهاین 

 یارسانهامنیت فعاالن  نیتأمب: 

چالش  نیترمهمی ارسانهدر شرایط کنونی افغانستان، ناامنی و خشونت علیه خبرنگاران و فعاالن  کهییازآنجا 

 نیتأم به هدف ی و آزادی بیان است، تدوین و تطبیق برنامه کارآمد و مؤثر از طرف دولتارسانهی فعالیت هنیدرزم

 نیتأم یبرا ییهاتالش داً یجد زیحکومت افغانستان ناقدام مناسب و بجا تلقی شود.  تواندیمی ارسانهامنیت فعاالن 

 و حکومت نام برد. هارسانهمشترک  تهیکم سیتأساز  توانیم مثالعنوانبهداشته است.  یافعاالن رسانه تیامن

 .اندردهکبرخی از مسئوالن حکومتی که در این موضوع با آنان مصاحبه شده، از آغاز جدی این نوع برنامه صحبت 

بشر  و مطالعات حقوق قیدر مصاحبه با بخش تحق یجمهور استیر یسخنگو سرپرست یمرتضو نیشاه حس

34%

15%

31%

14%

6%

صدور جواز فعالیت رسانه ها چگونه است؟

صدور مجوز هزینه مالی دارد

صدور مجوز تحت کنترول دولت است

صدور مجوز مشروط به تعیین خطوط

نشراتی است
صدور مجوز آسان و قانونی است

بی پاسخ



 53ی تحقیق در مورد آزادی بیان........................................................................................هاافتهفصل دوم: ی

 

 

 یارسانهامنیت فعاالن  نیتأمی نهیدرزماقدامات حکومت وحدت ملی مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد  ونیسیکم

 منظورهبداشته است.  هارسانهآزاد  تیو فعال انیب یآزاداز  جانبههمه یهاتیحماسه سال حکومت  یط»گفته است: 

 صورتبهاد دانش نظر است ریمشترک ز تهیاست. کم شدهمیتنظخبرنگاران  تیخبرنگاران طرزالعمل مصون تیامن نیتأم

مشاور  محمد هدایت «کند. یکارم تخشون یایقضا یوهم چنان بررس و حکومت هاسانهر یهمکار یمنظم رو

خچه یتار حیرتشدر مصاحبه با بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون ضمن  جمهورسیرئمطبوعاتی معاون دوم 

و  هارسانهتهدیدات امنیتی علیه  یسازیخنثکشف و  منظوربه»و اهداف کمیته مشترک بیان داشته است: 

ز مرک»کشف و رفع تهدید  منظوربهدر ریاست امنیت ملی در سراسر کشور و « مرکز حمایت»، نگارانروزنامه

 هاسانهرهای امنیه کشور نیز فعال هستند. تمام قضایای تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و اندانیدر قوم« هماهنگی

 صورتبهکمیته مشترک نیز  جلسات .شودیمو سارنوالی طی مراحل  ندانی امنیهامستقیم میان امنیت ملی، قوم طوربه

و تمام قضایا را  شودیمبرگزار  هارسانهرسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و  منظوربه بارکیهر ماه 

 آقایبر مبنای تحلیل  .«دهدیمبه مراجع مربوطه ارجاع  تیدرنهاو  دهدیمقرار  یبررس موردجداگانه  صورتبه

در جلسه سال  هاانهرسو  خبرنگاران هیخشونت عل یایقضابه  قیدق یدگیمشترک و رس تهیکم لیپس از تشک ،تیهدا

 کی نیو ا کرد دایانتقال پ انیب یبرگزار شد، کشور ما از ساحه سرخ به ساحه سبز آزاد سیکه در پار ونسکویگذشته 

 افغانستان است. یدستاورد بزرگ برا

ست. ا قرارگرفتهی و مسئوالن رسانه نیز ارسانهبرخی از فعاالن  دیتائاز سوی حکومت مورد  نیچننیااقدامات 

رسیدگی به قضایای مربوط به نقض حق آزادی بیان ی نهیدرزم بر این باور است کهروزنامه هشت صبح  رمسئولیمد

امات امیدوارکننده صورت اخیر از سوی حکومت وحدت ملی برخی از اقد یهاسالو خشونت علیه خبرنگاران طی 

پرونده خشونت علیه خبرنگاران که در طول چهارده سال گذشته به فراموشی سپرده شده بود، اکنون  هادهگرفته است. 

و عبید جوینده از دیگر  ذکی دریابیرا بیشتر ساخته است.  هایدواریام مقداری مسئلهده است و این به دوران افتا

روند ت و حکوم هارسانهدر دوران حکومت وحدت ملی پس از تشکیل کمیته مشترک ه معتقدند ک یارسانهفعاالن 

خشونت  یهاپروندهبخش وسیعی از  و خبرنگاران سرعت گرفته و نگارانروزنامهبه قضایای خشونت علیه  یدگیرس

صورت  تریجدو باید اقدامات  هنوز ناکافی بوده اقداماتاین  هاآن ازنظر یا تحت بررسی است. البته شدهیبررس

 بگیرد.
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 ایفعاالن رسانه از های اقتصادیتیحما ج: 

. شودیمی مالی از سوی دولت هاتیحمابخشی از تعهدات دولت در قبال آزادی بیان شامل ارائه تسهیالت و 

و اجازه ندهند که ضعف و  ها ایجاد کردهاز رسانه های مالیحمایت مناسب برای تا شرایط دارند فهیوظها دولت

افغانستان به ی همگانی هارسانهقانون  39های اقتصادی سبب رکود و عدم توسعه حق آزادی بیان گردد. ماده چالش

 د.آور به وجودها فعالیت نشرات رسانه ٔ  نهیدرزمی الزم را هاسهولتوزارت اطالعات و فرهنگ وظیفه داده است تا 

سازی برخورداری اقدام مفید در جهت تسهیل و زمینه توانیم هایبرای فعاالن رسانه وضعیت مناسب مالی یسازفراهم

ها مانند به حداقل رساندن رسانه تیدر مورد فعال هاسهولت جادیا، هدایتمردم از حق آزادی بیان تلقی شود. محمد 

 یدر راستا تاکنونکه  داندیم یاقدامات ازجمله را نگاراناز روزنامه تیصندوق حما تیو تقو سیتأس نیو همچن اتیمال

 ور از جانب حکومت انجام شده است.کش در انیب یو آزاد هارسانه تیتقو

 ی درارسانهی اقتصادی دولت افغانستان از فعاالن هاتیحما که شودیمبخش از این تحقیق به این موضوع مربوط 

های دولت در این زمینه اند که سطح حمایتتأیید نموده (%9.6)نفر  52، سؤالدر پاسخ به این  چه سطحی قرار دارد؟

های اقتصادی دولت از فعاالن اند که میزان حمایتگفته (%60نفر ) 32۴است.  بوده بسیار خوب بوده و قناعت بخش

ار کم اند که این حمایت بسی( گفته%26.۴نفر ) ۱۴2 های اولیه زندگیرفع نیازمندی اندازهبه خوب و نسبتاً یرسانه

یمان ی این تحقیق نشهاافتهی اند.چیزی خاصی در این زمینه نگفته دهد،را تشکیل می %۴که  ماندهیباقنفر  20است. 

در  %60و اکثریت  یناکافکم و  %26حمایت اقتصادی را کافی بسیار خوب،  شوندگانمصاحبهاز  %۱0فقط که  دهد

ی مالی و اقتصادی حکومت به هاتیحماتاکنون  نتیجه گرفت که توانیم. بنابراین دانندیمرفع نیازهای اولیه  حد

 دولتی نیاز است.تر منسجمو  تریجدی هاتیحمانبوده است و به  بخشتیرضا درمجموع هارسانه

9.67%

60.22%

26.39%

3.72%

؟حمایت های اقتصادی دولت از فعاالن رسانه ی در چه سطحی است

بسیار خوب

خوب به اندازه رفع نیازهای 

اولیه
کم و ناکافی

نامعلوم
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 دسترسی به اطالعات

ت وماو بدون مشکل به معل یسادگکشور بتوانند به کیکه شهروندان  به این معنا استبه اطالعات  یدسترس

 خصوصهبدسترسی به اطالعات یا معلومات  داشته باشند. یدسترس نهادهای دولتی و غیردولتیدر  شیخو ازیموردن

آزادی بیان بوده و در نبود شرایط دسترسی شهروندان حق  دهندهلیتشکترین عناصر یکی از مهم ،در نهادهای دولتی

مندی واقعی مردم از حق آزادی بیان از بین خواهد رفت. ی بهرههانهیزم، در نهادهای دولتی خصوصبهبه معلومات 

 :ردیگیمقرار  موردبحث اختصاربهموضوع دسترسی به اطالعات در سه بخش مختلف 

 مربوط به دسترسی به اطالعات نیقوان والف: اسناد 

 ۱9حقوق بشر و ماده اعالمیه جهانی  ۱9ماده  خصوصبهالمللی گونه ضمن اسناد بیندسترسی به اطالعات همان

 مثالعنوانبه. است شدهگنجاندهبوده است، در قوانین ملی افغانستان نیز  تیموردحما کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

ه بر عالو به این موضوع پرداخته است. حاًیصرهای همگانی افغانستان انون رسانهق 5 مادهقانون اساسی،  50ماده  2بند 

برخورداری از حق آزادی بیان، در افغانستان قانون مستقل در این  ینهیدرزمرسی به معلومات آن، به دلیل اهمیت دست

 .شودیممختصر به معرفی گرفته  صورتبهاست که  شدهبیتصوخصوص تدوین و 

ر مراحل این قانون د ی دسترسی به اطالعات است.هنیدرزمقانون افغانستان  نیترمهمقانون دسترسی به اطالعات، 

توسط وزارت  ۱390اولیه این طرح در حوت سال  سینوشیپی را طی کرده است. پرجنجالتدوین و تصویب، روند 

و به وزارت عدلیه فرستاده شد، اما در مدت بیش از دو سال سرنوشت این طرح قانونی  شدههیتهاطالعات و فرهنگ 

ی طوالنی شد که برخی از نهادهای مدنی و قدربهدرازا کشید. این روند نامعلوم بوده و روند طی مراحل اداری آن به 

باالخره این طرح قانونی از سوی حکومت نهایی شده  ۱، حکومت را به کارشکنی عمدی متهم کردند.هارسانهحامی 

طرح  جرگهینمایندگان حاضر در ولس ،۱393 سرطان 9در جلسه روز دوشنبه به پارلمان فرستاده شد.  ۱393و در بهار 

ماده با اکثریت آرا  32آن را در شش فصل و  ضمن تعدیل چهار مورد )در سه ماده( و تهرا به بحث گذاش یقانون

تان و اتحادیه ژورنالیستان افغانس« نی»موسسه  ازجملهای فعاالن مدنی و رسانه دیتائو این عمل مورد  تصویب کردند

هیئت مختلط رسید و  سیتأساز سوی مشرانوجرگه رد شده و کار به  جرگهیولسدر ادامه این مصوبه  2قرار گرفت.

جرگه و مشرانوجرگه تصویب شد. قانون در تاریخ توسط هیئت مختلط ولسی 26/7/۱393 خیدر تارمتن قانون 

جدی همان سال منتشر شد. بر  2 خیدر تار ۱۱56توشیح شده و در جریده رسمی  جمهورسیرئاز سوی  2۴/8/۱393

                                            
۱. http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/07/120702_k02-law-access-to-

information.shtml 
2. http://8am.af/1393/04/10/access-to-information-law-ratified/ 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/07/120702_k02-law-access-to-information.shtml
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/07/120702_k02-law-access-to-information.shtml
http://8am.af/1393/04/10/access-to-information-law-ratified/
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به اطالعات  یقانون حق دسترس قینظارت بر تطب ونیسیکم»د قانون دسترسی به اطالعات، نهاد حمایتی به نام اساس مفا

 ی خود را آغاز کرده است.هاتیفعالو  شدهسیتأس« در افغانستان

 هارسانهمسئوالن  ازنظری دسترسی به اطالعات هاچالشب: 

ی اجرا و نهیدرزمبا تمام این دستاوردها، ضعف و کاستی که وجود دارد نه در حوزه وضع قوانین و مقررات بلکه 

 راض دارند.ی نسبت به آن انتقاد و اعتارسانهی است که بسیاری از فعالن انکتهتطبیق این قوانین و مقررات است. این 

ی بیشتر و ارسانهی اخیر تعداد قوانین هادر سالکه  کندیم دیتائروزنامه اطالعات روز  رمسئولیمد یابیدرذکی 

ین بر این باور است که ا حالنیدرعشده است، اما  ترمتنوع ی قانونی از آزادی بیان و دسترسی به اطالعاتهاتیحما

ناقص بوده و شماری از قوانین اصالً ضمانت اجرایی ندارند. مثالً قانون حق دسترسی به اطالعات که  هاتیحما

 از آن مستفید شود. هارسانه، ضمانت اجرایی کافی در پی ندارد که هاسترسانهترین قانون در راستای کار مهم

سترسی به دو بر این عقیده است که  نیز از وضعیت کنونی دسترسی به اطالعات راضی نیست خلوتگرعبدالمجیب 

دم از ع ازجمله مثالعنوانبه خلوتگرخصوص در حکومت وحدت ملی وضعیت ناگواری را دارد. آقای اطالعات به

ات ملی و مکانیزم کمیته تدارک هااتیعملی، تلفات نظامی انتحارای از تلفات ملکی حمالت دسترسی فعاالن رسانه

 است. دسترسرقابلیغی نامشخص و ارسانه و فعاالناران که برای خبرنگ بردیمنام 

است  عتقدم دیدبان شفافیت افغانستان و رئیس اجرائی رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعات اکرام افضلیاما 

ارشد  تعداد بیشتر مقامات ، در اقلیت قرار دارند وکه به آزادی بیان منحیث یک ارزش باور دارند مقامات افغانستان

عرصه محدود کردن دسترسی به در خود را  منفی باور جدی ندارند و نقش به آزادی بیان منحیث یک ارزشدولتی 

 ۱.دهندیمسی های دولت تبارز یاطالعات و آزادی بیان چه منحیث فرد و چه در پال

                                            
 حقوق بشر افغانستان. مستقلمصاحبه مکتوب با بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون  .۱
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 فعاالن رسانه و مردم ازنظردسترسی به اطالعات ج: 

 یررسمیغ دسترسی به منابع رسمی یا»پرسیده شده بود:  شوندگانمصاحبهاز  سؤالاولین  عنوانبهتحقیق  در جریان این

در پاسخ یکی از چهار گزینه را انتخاب  توانستندیم شوندگانمصاحبه« ؟چگونه است در افغانستان معلومات و اطالعات

کل  %9.9نفر که  53ق نشان داده است که های این تحقینامهاز طریق پرسش آمدهدستبهمعلومات کنند. 

( تأکید %۴3.7نفر ) 235امکان ندارد.  اند که دسترسی به اطالعات از اداراتگفته دهد،کیل میرا تش شوندگانمصاحبه

( %30.7) شوندگانمصاحبهنفر از  ۱65. است کنترلولی محدود و تحت  ند که دسترسی به اطالعات ممکنانموده

( %۱۴.3) شوندگانمصاحبهنفر از  77 روسه طوالنی دارد.پترسی به اطالعات دشوار بوده و که دس انداظهار داشته

 %۱.5که  ماندهیباقنفر  8اند که دسترسی به اطالعات ساده و آسان بوده و با مشکلی خاصی روبرو نیست. گفته

 ته به این پرسش پاسخ دهند.نظر خاصی در این مورد نداشته یا نخواس ،دهندرا تشکیل می شوندگانمصاحبه

 ی و بدون مشکلسادگبه بر این باور هستند که از مردم %۱۴.3که در حال حاضر تنها  دهدیمی تحقیق نشان هاافتهی 

بخشی از  انعنوبهدسترسی به اطالعات  که است یحال. این در دسترسی پیدا کرد ازیموردنالزم و  به اطالعات توانیم

سجیل ت قانون دسترسی به اطالعات در ازجملهالمللی حقوق بشر و قوانین ملی افغانستان ناد بینحق آزادی بیان در اس

 است. قرارگرفته دیتأکیافته و مورد 

10%

44%31%

14%
1%

دسترسی به اطالعات

امکان ندارد محدود است ولی ممکن دشوار است و با پروسه طوالنی سهل و ساده است نامعلوم



 

 

 شنهادهایپی و بندجمعفصل سوم: 

 شدهانیب شردهف صورتبهی برخی از نکات مهم بندجمعبعد از تحلیل معلومات در فصل قبل، در این فصل در بخش 

 ارائه خواهد شد. شنهادهایپ، برخی آمدهدستبهمبتنی بر آنچه از تحقیق  شنهادهایپو سپس در بخش 

 بندیجمع

 ی ارائه کرد:بندجمع عنوانبهنکات ذیل را  توانیمای و میدانی در مورد آزادی بیان ی کتابخانههاافتهاز مجموع ی

 ان در رعایت حقوق بشر و تحکیم دموکراسیالف: جایگاه و نقش آزادی بی

همچنان ابزاری است برای و  است مطرح یک حق مستقل عنوانبه هم بیان آزادیحقوق بشر،  المللنیبدر نظام 

خود  25در تفسیر عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد به همین دلیل کمیتۀ  ی بشری.هاتأمین و تضمین سایر حق

مندی سایر حقوق بشری اشخاص مبنای بهره ،آزادی اجتماعات و آزادی تشکیالتیان، آزادی بکند که اذعان می

 ترویج و خود عنصر اساسی نوبهبهآزادی بیان شرط ضروری برای تحقق شفافیت و پاسخگویی است و این دو  ۱است

آمده است:  ۱982اروپا اروپایی در مورد آزادی بیان و اطالعات مصوب شورای  در اعالمیه 2حمایت حقوق بشر است.

برای  3عنصر بنیادین اصول دموکراسی واقعی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر است. آزادی بیان و اطالعات،

از  توانیم مثالعنوانبهمندی از طیف متنوعی از حقوق بشر، آزادی اندیشه و آزادی بیان الزم و ضروری است. بهره

ب و عقیده، حق بر آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی، حق انتخاب کردن آزادی تجمع و تشکل، آزادی مذه

نقش  هاآنبرای برخورداری از  تواندیمو دیگر حقوق مرتبط با مشارکت در امور عمومی نام برد که آزادی بیان 

 ۴اساسی داشته باشد.

کند می ول جوامع انسانی کمکی انسانی، به توسعه و تحهاقتیحقدلیل کمک به کشف  به سوکآزادی بیان از ی

ی نظام مقتضا. ضرورت احترام به آزادی بیان، کندیمو از سوی دیگر خودشکوفایی فردی را تقویت و تضمین 

دموکراتیک است. در حقیقت بدون وجود آزادی بیان، مفهوم دموکراسی و نظام دموکراتیک مورد تهدید و تردید 

 مبانی حیات جامعه دموکراتیک و از شرایط اساسی ازجملهاصل بنیادین  وانعنبهاست. تضمین آزادی بیان و لحاظ آن 

                                            
۱. Human Rights Committee, General Comment 25, para 12. 

2. Human Rights Committee, General comment No. 34, para. 3. 

3. European declaration on freedom of expression and information, Adopted by committee of 

Ministers, 1982, Par.1. 
۴. EU Human Rights Guidelins on freedom pf expression online and Offline, page 2, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_express

ion_online_and_offline_en.pdf 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
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آزادی بیان سنگ بنای هر جامعه آزاد و دموکراتیک » درواقع ۱ی عملکرد حاکمان است.ابیو ارزارتقای دموکراسی 

العات ضرورت بخشی از حق آزادی بیان، برای تضمین جریان آزاد اط عنوانبهآزادی اطالعات  2«.دهدیمرا تشکیل 

 3در عرصه سیاسی تصمیمات آگاهانه سیاسی داشته باشند. خصوصبهتوانند داشته و افراد بدون استفاده از آن نمی

است. دموکراتیک  و ییچندصدا جامعه هر نوع تحقق معیاری اساسی برای ،آزادی بیانبیان داشت که  توانیم نیبنابرا

در  یصداتکسلطه  سازنهیزمشده و منجر  یحقوق بشر یهاارزشو  همواره به نابودی سایر موازین حق،نقض این 

 ۴خواهد شد. جامعه

تواند برای رسیدن به توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، آزادی بیان شرط ضروری است. آزادی بیان می

ماعی و فرهنگی به وجود بیاورد. از سوی دیگر آزادی ی اجتهاگروهبستر مناسب برای پیشرفت هماهنگ و متوازن 

ی فرعی حق بر آزادی . نتیجهکندیمی متفاوت آشنا هاافقاذهان مردم را با  یی خارج وصداتکبیان جامعه را از حالت 

این  با توجه به 5های متفاوت است.بیان و حقوق مرتبط با آن، افزایش تساهل و مدارای جامعه در مواجهه با دیدگاه

و  فافیت، افزایش شو دموکراتیک، مبارزه با فساد اداری ییچندصدابرای ایجاد جامعه  بیان داشت که تواندیمنکات 

ضرورت حیاتی دارد و لذا نباید ابزار کارآمد و ارزشمندی چون  ، آزادی بیانانپاسخگو ساختن مسئوالن و زمامدار

 های دیگر محدود شود.به بهانهای، ی رسانههای آزادانهآزادی بیان و فعالیت

 آزادی بیان ی در موردگذارقانونب: دستاوردهای افغانستان در حوزه 

اسی نظام سی یهامؤلفهبشری و یکی از  یهاحق نیترمهمیکی از  مثابهبهدر نظام سیاسی جدید، آزادی بیان  

ق م قانون اساسی افغانستان که مصادیق حقویکی از مواد فصل دو از جایگاه شایسته برخوردار بوده است. ساالرمردم

قانون اساسی  3۴است. در ماده  افتهیاختصاصبشری و حقوق شهروندان کشور را بیان کرده است، به حق آزادی بیان 

 یلهیوسهر افغان حق دارد فکر خود را بهاست که آزادی بیان از تعرض مصون است و  شدهانیب دیتأکو  صراحتبه

 50در ماده  عالوه بر آن با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. یا وسایل دیگر تصویر و گفتار، نوشته،

 است. به دلیل شدهاشارهآزادی بیان است،  ریناپذییجداهمین قانون اساسی به حق دسترسی به اطالعات که بخش 

                                            
حقوقی،  یهاپژوهشمطالعات و  ، تهران: مؤسسههایآزادو  هاحقی سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهای تحلیلی از . قار۱

 .۱۱7-۱27، چاپ دوم، ص ۱389

2. Human Rights Committee, General comment No. 34, para. 2. 

3. Maddex, Robert L. International Encyclopedia of human rights: freedoms, abuses and 

remedies, Wshington D.C., CQ press, 2000, p. 141. 
 .۱99، ص ۱396حسین حیدری، حقوق بشر، کابل: نشر واژه،  مختار .۴

 ۱65، ص دالعزیز نوری، حقوق بشر، کابل: دانشگاه کاتب. عب5
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در  هاسالمسئوالن حکومتی و جامعه، چند قانون عادی در طول این  ازنظراهمیت و جایگاه شایسته حق آزادی بیان 

فراهم  را حق نیاز ا شهروندان کشور یمندبهره یحقوق یهانهیصورت مشخص زمبهاین خصوص به تصویب رسیده و 

ی هاسانهر بیان شد، یک سلسله قوانین دیگر مربوط به قانون دسترسی به اطالعات که در بخش قبلی جزبه .است نموده

 .شودیمکه سیر تحول این قوانین بررسی  شدهبیتصوهمگانی و مطبوعات نیز 

 درواقعکه  -قانون مطبوعات ی نظام سیاسی جدید،گذارانیبنبالفاصله بعد از سقوط حکومت طالبان و در اوایل 

و در تاریخ  شدهبیصوت -بود ۱3۴3قانون مطبوعات یادگار دهه دموکراسی سلطنت ظاهرشاه مصوب  افتهیلیتعدمتن 

بود که: این قانون به تأسی از  شدهانیبمنتشر شد. در ماده اول این قانون  800در جریده رسمی شماره  ۱8/۱2/۱380

تأمین حق آزادی فکر و بیان و  منظوربهالمللی حقوق بشر، میثاق بین ۱9و رعایت ماده  ۱3۴3قانون اساسی  3۱ماده 

کرد که ا میعصری اقتض پرشتاب و تحوالتساختار دموکراتیک نظام گردیده است. تنظیم مطبوعات در کشور وضع 

آید. ه وجود در آن ب ،هایی که پاسخگوی نیازهای جدید باشدو دگرگونی شدهلیبوعات افغانستان بازهم تعدقانون مط

 رایشو طریق ازتهیه نموده و  همگانی هایرسانه قانون نام به وزارت اطالعات و فرهنگ متن قانون جدید را سرانجام

می توشیح شده و در جریده رسحامد کرزی جناب  توسط رئیس دولت انتقالی رساند. این قانون یبتصوبه  وزیران

 و رعایت ماده ی جدیدقانون اساس 3۴بر ماده  یمبتن ،یهمگان یهاقانون رسانه منتشر شد. ۱5/۱/۱383در تاریخ  82۴

 تضمین و چون: حمایت به اهداف دنیرس یها برامنظور تنظیم فعالیت رسانهبه وده وب حقوق بشر یاعالمیه جهان ۱9

 بود. شدهوضعها رسانه آزاد فعالیت شرایط ، تأمینهاستیژورنال حقوق از ، حمایتفکر و بیان آزادی حق

ه بتواند با کشده بود گرا ذکرآزاد، مستقل و کثرت ،یهمگان یهاکلمات و تعابیر رسانه برای اولین بار این قانون در 

ای این برخی دستاوردهای ارزشمند، محتو باوجود. بیشتر داشته باشد یافغانستان همخوان دیجد یساختار نظام سیاس

لی های برقی برای گرفتن جواز از طریق رادیو و تلویزیون مرسانه مکلف دانستن ازجملهها قانون به علت برخی کاستی

می، مانند، افتراء، هتک حرمت، احکام اسال یانشدهفیمبهم و تعر، از کلمات و تعبیرهای کلی و استفاده افغانستان

ها استیکاین  و اعتراض بود. انتقاد موردزمینه محدودیت فعالیت رسانه را فراهم سازد،  توانستیم کهتوهین و امثال آن

العات و فرهنگ به ابتکار وزارت اط ۱38۴مطرح کرد. در بهار سال  را هارسانهدر قانون  یبازنگربار دیگر ضرورت 

های آزادی و چالشاران در کابل برگزار نگتن از روزنامه 300مرکب از  بزرگ علمی سمینار ،و همکاری یونسکو

 از نفره وپنجتسیب کمیسیون این سمینار، قطعنامه پایانی ی پیشنهادجهیدرنت بررسی شد.قانون این های بیان و کاستی

و نمایندگان برخی از نهادهای حقوقی و جامعه مدنی تحت ریاست   حقوقی کارشناسان مؤثر، هایرسانه مسئول مدیران

 9ها را در معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ تشکیل شد. این کمیسیون بعد از حدود یک ماه کار، قانون رسانه

 بعد ازهمین متن پیشنهادی  .سپرد فرهنگ و اطالعات وزارت به مراحل طی برای و تدوین ماده ودوچهل  فصل و
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جریده رسمی شماره در و  شدهبیتصوماده از سوی شورای وزیران  ۴2بار دیگر در نه فصل و برخی تعدیالت، یک

 اکنونتدر ادامه تحوالت و بعد از تصویب قانون بعدی، قوانین قبلی که  به نشر رسید. ۱38۴جدی سال  ۱5 تاریخ 87۱

 از اعتبار قانونی برخوردار نیست. هاآناز  کدامچیهبررسی شد، لغو شده و اکنون 

 ۱385سال  در ماه سرطان، همگانی یهارسانهدر ادامه تحوالت مربوط به قانون  ی همگانی:هارسانهقانون 

باری بود که  . اولینیب به مجلس شورای ملی فرستاده شدراى بررسی و تصوب  نی با تعدیالتیهای همگاقانون رسانه

اداری  تئیه ها و مطبوعات تصمیم بگیرد.توانست در مورد قانون مرتبط با رسانهپارلمان کشور در دوره جدید، می

هجدههای به کمیسیون کردههینویس آن را تهفرستاد تا پیش یفرهنگپارلمان قانون مذکور را به کمیسیون امور دینی و 

به تاالر   نویس را برای تصویبو توحید نظرات، آخرین پیش یآوراز جمعگانه مجلس نمایندگان بفرستد و بعد 

 هنویس قانون که یک نسخه آن به دست نهادهای صنفی ژورنالیستان افتاداولین پیش . با ارائهعمومی شورا پیش کند

 یردولتیغ و دولتی بخش به هارسانه ماده داشت، 55که  سینوشیپدر این د و اعتراض آغاز شد. انتقاموجی از  ،بود

 ممنوعه نشرات مواد بود؛ شده حذف باختر آژانس و تلویزیون و رادیو شکایات، بررسی هایکمیسیون و بود شدهمیتقس

 .از آن حذف شده بود گراکثرت و مستقل آزاد، مانند کلماتی و افتهیشیافزا فقره یازده به فقره چهار از

یستان و از ژورنال یپارلمان شمار یو فرهنگ یها و ژورنالیستان باعث شد که کمیسیون امور دینرسانه هایانتقاد

قول  ونیسیو کم خود را بیان کردند یشنهادهایها نظرات و پآن. نظر دعوت کندتبادل یبرا یصنف ینمایندگان نهادها

االن که برخی از پیشنهادهای ژورنالیستان و فع قانون سینوشیپ آخرین. ژورنالیستان توجه کند ییشنهادهاداد به پ

به تصویب رسید.  جرگهیدر ولس ۱386سال  رماه ثو نخست یروزها یطای در آن تا حدودی لحاظ شده بود، رسانه

در تاریخ  جرگهیولسرلمان ارجاع داده شد. و دوباره به پا قرارگرفته جمهورسیرئمصوبه پارلمان مورد اعتراض 

ی برخی از مواد این قانون را خالف قانون اساسی جمهورسیرئکرد.  دیتائمصوبه قبلی را  ارائهبا دو ثلث  ۱0/6/۱387

ستره محکمه( خواست این موضوع را بررسی کند. شورای عالی ستره محکمه بر اساس ) یعالتلقی کرده و از دادگاه 

را خالف قانون  جرگهیولس، شرط تعیین رئیس رادیو و تلویزیون ملی از سوی 26/۱/۱388تاریخ  6شماره  قرار قضایی

سمی رسیده و در جریده ر جمهورسیرئی همگانی به توشیح هارسانهقانون  اساسی تشخیص داد. با لحاظ این نکته،

 منتشر شد. 986شماره 

ی الزم در هالیتعدشی از این اختالفات در مورد برخی از ها بازهم در مورد قانون ادامه یافت. بخکشمکش

اطالعات و  وزارت ۱39۱ی، مربوط بود. در بهار هارسانهخصوص نهادهای نظارتی و مرجع رسیدگی به تخلفات 

برای  آن را ر نظر دارد پس از نظرخواهی عمومیها، اعالم کرد که دبا انتشار متن بازنگری شده قانون رسانه فرهنگ

ر از ابهام توصیف را سرشا سینوشیپنگاران آزاد افغانستان این اما انجمن روزنامه .یب به شورای ملی ارائه کندتصو
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این  .ها تفاوتی زیادی نداردبا قانون پیشین رسانه طرح جدید رغم افزایش تعداد مواد آن،که علی بیان داشت کرده و

مغایر دین »که مطالب  خوانده و نوشت« مبهم و نامشخص»را  سینوشیپدر این  «ممنوعه»ای موارد انجمن در اعالمیه

 .۱تعریف مشخصی ندارند «منافع عمومی»و  «امنیت عامه»، مفهوم «اسالم

طرح تصویب قانون جدید با استقبال روبرو نشده و ناموفق ماند، اما طرح جایگزین دیگر مشتمل بر تعدیل برخی 

یئت مختلط ه رار گرفت. اختالفات بین دو مجلس در این موضوع حتی با تصمیماز مواد قانون قبلی در دستور کار ق

و  ۴3و  ۴2تعدیل مواد  ، مصوبه قبلی خویش را مبتنی بر8/۱۱/۱393در جلسه تاریخ  جرگهیولسنشد.  وفصلحلنیز 

یخ رسیده و در تار جمهورسیرئبه توشیح  رساند. این مصوبه دیتائکل آراء به  دوسومبا تصویب  ۴۴ایزاد ماده 

همگانی منتشرۀ جریدۀ رسمی  یهارسانهتعدیل و ایزاد در قانون » عنوانبه ۱۱67در جریده رسمی شماره  20/۱2/۱393

نشر رسید. بر اساس این قانون که مشتمل بر آخرین تعدیالت قانون مربوط به « ۱5/۴/۱388 ( مورخ986شماره )

ای تشکیل ی همگانی و کمیسیون بررسی تخلفات رسانههارسانهنام کمیسیون  ی همگانی است، باید دو نهاد بههارسانه

 شود.

 حمایتی نهادهای سیتأسی نهیدرزمافغانستان ج: دستاوردهای 

نیز اصالح  ند بارچو  گرفتهشکل جیتدربهی جمعی در افغانستان هارسانهی هاتیفعالی هنیدرزمدر پرتو قوانینی که 

جالی این نهادها نیز مراحل جن سیتأسی شده است. گذارانیبن از نهادهای حمایتی و نظارتی و تعدیل شده است، برخی

با فرمان  ۱38۴ال در س «ایها و تخلفات رسانهکمیسیون رسیدگی به شکایت»فراز و نشیب داشته است. در ابتدا  پر ازو 

تصویب قانون  وجودِ با لغو شد. ۱388در قانون مصوب سال  ، اما این کمیسیونتشکیل شد وقت جمهورسیتقنینی رئ

در پی . دادیمحفظ شده و هم چنان به فعالیت خود ادامه اطالعات و فرهنگ از سوی وزیر وقت  جدید، این نهاد

 به خاطرهای همگانی کشور را حکومت طرح تعدیل قانون رسانه ۱392میزان سال  6، های خبرنگارانافزایش انتقاد

یاست اما مجلس سنا ر ،کرد که مورد تصویب قرار گرفت ارائهاد و اداره کمیسیون مذکور به مجلس نمایندگان ایج

در ادامه  .وزیر بر این کمیسیون را رد کرد و هیئت مختلط دو مجلس نیز نتوانست روی این موضوع به توافق برسد

ث لسرانجام ریاست وزیر بر این کمیسیون با دو ثگذاشت و  یرأاین موضوع را به  ۱393دلو سال  8مجلس نمایندگان 

در واکنش به درخواست  ۱393سال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ماه جدی  .آراء به تصویب رسید و قرار شد

اضا به این تق جمهورسیرئکه در مشورت با  سیون وعده داددر مورد لغو این کمیای کشور نمایندگان جامعه رسانه

                                            
۱. http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/05/120519_k02-afghan-media-law 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/05/120519_k02-afghan-media-law
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ی ارسانهو انتقادهای فعاالن مدنی و  هااعتراضدر اثر  ۱39۴ثور  ۱5ادامه این تحوالت در تاریخ در  .۱دکنرسیدگی 

 2این کمیسیون از سوی وزیر اطالعات و فرهنگ لغو شد.

 .شودیمی که اکنون فعال هستند، معرفی هارسانهبرخی از نهادهای حمایتی و نظارتی مرتبط با فعالیت  بعدازآن

های همگانی تعدیل و ایزاد در قانون رسانه»بر اساس ماده اول  همگانی: یهارسانهکمیسیون نظارت بر 

ی همگانی، کمیسیون هارسانهتنظیم بهتر فعالیت  منظوربه« ۱388 /۱5/۴ ( مورخ986منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )

یسم و عالی در رشته ژورنال التیتحصی ی مسلکی، داراهاتیشخصی همگانی به ترکیب هفت عضو از میان هارسانه

ی ذیل هاتیصالحی همگانی دارای وظایف و هارسانه. کمیسیون گرددیمبا نظرداشت ترکیب قومی و جنسیتی ایجاد 

این قانون و پیشنهاد ثبت و اعطای  27ی چاپی و مؤسسات مندرج ماده هارسانهبررسی درخواستی متقاضیان  -۱: است

های برقی و پیشنهاد بررسی درخواستی متقاضیان رسانه -2ر به وزارت اطالعات و فرهنگ، جهت منظو هاآنجواز 

های همگانی، نظارت از رعایت حقوق و ی رسانههاتیفعالارزیابی  -3به وزارت اطالعات و فرهنگ،  هاآنمنظوری 

ی هاتیصالح نیترمهم ازجملهمربوط،  طبق اسناد تقنینی هارسانه، خبرنگاران و سایر کارکنان نگارانروزنامهامتیازات 

 3این کمیسیون است.

نهاد دیگری  میسیوناین کن: ق دسترسی به اطالعات در افغانستاکمیسیون نظارت بر تطبیق قانون ح

در ماه  هازجملی خود را آغاز کرده است. هاتیفعالو  شدهسیتأساست که بر اساس مفاد قانون دسترسی به اطالعات 

تحت عنوان آگاهی از قانون را  ماههکیکمپاین این نهاد ، انه روز جهانی دسترسی به معلوماتآست در ۱395سنبله 

این نهاد،  مسئوالنبه گفته  ۴ه و به مدت یک ماه ادامه داد.رهنگ دسترسی به اطالعات آغاز کردترویج و تقویت ف

ق مؤثر و تطبی منظوربهکمیسیون  و لذا دارد کیاستراتژعات، نیاز به رویکرد الترین میزان آزادی اطالدستیابی به با

ه اطالعات را ی ملی دسترسی باستراتژو  گرفتهشیپدر  کیاستراتژترسی به اطالعات، رویکرد هدفمندانه قانون دس

 نیموظف، هارسانهنهادهای مدنی،  ازجمله دخلیذی هاطرفبا شرکا و  مشورترا در  ۱396-۱۴00ی هاسال برای

 5خدمات عامه و کارمندان دولتی تدوین کرده است.

                                            
۱. http://8am.af/1393/10/06/abdullah-media-commission-freedom/ 

2. http://www.salamwatandar.com/Article.aspx?a=7747 

 .20/۱2/۱393، ۱۱67جریده رسمی « ۱5/۴/۱388 ( مورخ986همگانی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) یهارسانهتعدیل و ایزاد در قانون » . ماده اول3

۴. https://www.darivoa.com/a/afghanistan-information-access/3485056.html 

طالعات، ، کمیسیون نظارت دسترسی به ا۱396-۱399ملی دسترسی به اطالعات افغانستان  یاستراتژتحقق دسترسی به اطالعات در عمل؛  .5

 ، صفحه د.۱396

http://8am.af/1393/10/06/abdullah-media-commission-freedom/
http://www.salamwatandar.com/Article.aspx?a=7747
https://www.darivoa.com/a/afghanistan-information-access/3485056.html
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ای و اتخاذ هرسیدگی به شکایات و تخلفات رسان منظوربه ای:کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه

: وزیر اطالعات به حیث رئیس، گرددیمی به ترکیب ذیل ایجاد ارسانهتصمیم در این زمینه، کمیسیون بررسی تخلفات 

و، دو نفر نماینده به حیث عض هارسانهشورای عالی  دیتائکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  تیباصالحنماینده 

ر نماینده به حیث اعضا، دو نف هارسانهشورای عالی  دیتائجامعه مدنی با در نظرداشت جنسیت با  تیباصالحمنتخب و 

حیث اعضاء،  ها بهشورای عالی رسانه دیتائبه  ی ژورنالیستان با درنظرداشت جنسیتهاهیاتحاد تیباصالحمنتخب و 

وهنتون کابل و پ سمیژورنالیک نفر از حقوقدانان، نماینده باصالحیت اتحادیه سینماگران افغانستان، رئیس پوهنزی 

و تخلفات را مورد رسیدگی قرار داده و متخلف  یک تن عالم جید دینی. این کمیسیون صالحیت دارد که شکایات

 ۱.دینمایمرا حسب احوال توصیه، اخطار یا جهت تعقیب عدلی به مراجع مربوطه معرفی 

کمیته » سیتأس ات عملی حکومت،اقدام نیترمهمیکی از  ها و حکومت:مشترک هماهنگی رسانهکمیته 

فعالیتش را  ۱395که در ماه میزان  است« ای و حکومت افغانستاننگی میان فدراسیون نهادهای رسانهمشترک هماه

ه ک مشهور شده است« کمیته مشترک»ها به این نهاد که در رسانه 2آغاز نمود. جمهورسیرئبا حضور معاون دوم  رسماً

 صالحیت دارد تا تمامی قضایای خشونت علیهو  جادشدهیا هارسانهامنیت و مصونیت ژورنالیستان و  نیتأم منظوربه

مشاور  هدایتبه گفته آقای  ی قرار داده و از طریق مراجع قانونی رسیدگی نماید.موردبررسها خبرنگاران و رسانه

کمیته مشترک دارای ساختار سراسری در کشور است که در مرکز کشور تحت » جمهورسیرئمطبوعاتی معاون دوم 

 اسالمی یجمهورسیرئ استراتژیک ارتباطات ارشد ست جمهوری و با عضویت مشاورریاست معاون دوم ریا

 ینفرهنگ، مع و اطالعات وزارت نشراتی خارجه، معین امور وزارت ملی، معین امنیت شورای دفتر افغانستان، معاون

 ارهاد ملی، معاون دفاع وزارت درستیز لوی ملی، معاون امنیت عمومی ریاست داخله، معاون امور وزارت ارشد امنیتی

 زجملهادولتی و شش تن از نمایندگان فدراسیون و ژورنالیستان افغانستان،  ینهادهامحلی و دیگر  یهاارگان مستقل

والیت کشور تحت  3۴مشترک والیتی نیز در سطح  یهاتهیکم زمانهم .باشندیماعضای مؤثر و مهم این کمیته 

امنیت  های امنیه، ریاست یقوماندانمطبوعاتی  مسئولیاست اطالعات و فرهنگ، ریاست معاونان والیان و با عضویت ر

 .«کنندیمن در والیات نیز فعالیت ملی و سه نفر از اعضای فدراسیو

                                            
، ۱۱67جریده رسمی « ۱5/۴/۱388 ( مورخ986همگانی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ) یهارسانهتعدیل و ایزاد در قانون ». ماده دوم قانون ۱

20/۱2/۱393. 

2 http://8am.af/1395/07/14/sarwar-daneshsecurity-of-journalists-and-media/ 

http://8am.af/1395/07/14/sarwar-daneshsecurity-of-journalists-and-media/
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 ی رعایت عملی آزادی بیانهنیدرزم افغانستاند: دستاوردهای 

و فضای آزادی که در دوره بعد از سقوط طالبان به وجود  شدهسیتأس، نهادهای حمایتی شدهوضعدر سایه قوانین 

ی بدون فشار ارسانهی هاتیفعال و آزادی بیاناست که  شدهحاصل ارزشمندآمده است، بدون شک دستاوردهای 

و ابراز  هاانهرسافغانستان در عرصه آزادی سابق،  به تعبیر یکی از مقامات ارشد حکومتی. است هاآن ازجملهحکومت، 

ر منطقه ما است که د یینادر کشورهاافغانستان از است و اکنون  افتهیدستبزرگی  یهاشرفتیپزادانه آرای مردم، به آ

سالی که از سقوط  6۱در این یک واقعیت روشن است که  ۱وجود ندارد. نگارانروزنامهرد سیاسی پیگآن سانسور و 

ی برای ی داشته و فرصت مناسبتوجهقابلری و مکتوب، رشد ی مستقل و آزاد دیداری، شنیداهارسانهطالبان گذشته، 

اجرائی نهاد نی؛  به گفته رئیس را به دیگران ارائه کنند. نظراتشان تا آزادانهفعاالن سیاسی و فرهنگی فراهم کرده است 

کنند. ها در کشور کار مینفر در رسانه هزار ۱2حدود  مجموعاًحاضر  در حالافغانستان،  آزادهای رسانه کنندهتیحما

خانم  ۱900نهاد محلی و ملی فعالیت دارند. در میان این افراد حدود  25رسانه و بیشت از  550این افراد در قالب حدود 

 دهند.سال تشکیل می 30تا  ۱8نیز فعال هستند. بیشترین این افراد را جوانان میان 

و آگاهی عمومی مردم در  شدهلیتبدمدنی در افغانستان به یک گفتمان ی هایآزادسال گذشته،  ۱6در طول  

ی سطح موردبررسدر  ۱395در تحقیقی که در طول سال است.  افتهیشیافزاآزادی بیان  ازجملهی مدنی هایآزادمورد 

را در  خوداست تا دیدگاه  شدهخواستهاز مردم  ازجملهآگاهی عامه از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام شد، 

شده با استفاده از پنج گزینه مطرح« هر شهروند حق دارد که باورها و نظراتش را آزادانه بیان کند» مورد این جمله که:

 نفر 3865است:  شدهحاصلنتیجه ذیل  ،اندبودهنفر  ۴385که تعداد ایشان  شوندگاناز مجموع پاسخ مصاحبه بیان کند.

 (%7نفر ) 307گزینه کامالً مخالف و  (۱.09نفر ) ۴8گزینه نسبتاً موافق،  (%7نفر ) 307کامالً موافق،  نهی( گز88.۱۴%)

 اند. بر اساس فیصدی،نیز در این موردنظر خاص نداشته نفر دیگر ۱20. انددیگر گزینه نسبتاً مخالف را عالمت زده

 2اند.فاقد نظر بوده %2.7مخالف و  %2.3ان موافق، شوندگان با جمله فوق در مورد آزادی بیاز مصاحبه %95 حدود

ی کنونی هایآزادی خارجی و داخلی خود هایسخنرانمقامات حکومتی گذشته و کنونی افغانستان همواره در 

در سه سال اخیر در دوره حکومت وحدت ملی نیز  .اندکردهدستاوردهای ارزشمند خود اعالم  ازجملهی را ارسانه

به سخنگوی ریاست جمهوری در مصاح سرپرست حسین مرتضوی شاه ی صورت گرفته است.وجهتقابلاقدامات 

کومت وحدت ح با بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد دستاوردهای

                                            
 .935. رنگین دادفر اسپنتا، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل: انتشارات عازم و انتشارات پرنیان، جلد دوم، ص ۱

، سایت کمیسیون ۱396مستقل حقوق بشر افغانستان، سال نشر ، کمیسیون ۱395گزارش تحقیق بررسی سطح آگاهی عامه از حقوق بشر در سال  .2

  www.aihrc.org.afبه آدرس:

http://www.aihrc.org.af/
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قانون دسترسی به  ،یک روز بعد از تحلیف جمهورسیرئ» برشمرده است: نیچننیارا  ملی در حوزه آزادی بیان

ته داش هارسانهزاد آبیان و فعالیت  یآزاداز  جانبههمه یهاتیحمامعلومات را امضا کرده است. طی سه سال حکومت 

معاون  ر نظراست. کمیته مشترک زی شدهمیتنظامنیت خبرنگاران طرزالعمل مصونیت خبرنگاران  نیتأم منظوربهاست. 

می وهم چنان بررسی قضایای خشونت کار و حکومت هارسانههمکاری  منظم روی صورتبه دوم رئیس جمهور

ی سازمان یونسکو انتقال افغانستان از ساحه سرخ در بررس، جمهورسیرئمشاور مطبوعاتی معاون  هدایتمحمد .« کند

 .کندیمدستاورد بزرگ برای افغانستان ارزیابی  به ساحه سبز را نتیجه اقدامات اخیر حکومت و

 آزادی بیان ینهیدرزمی موجود هاچالشه: 

ن های و حق آزادی بیای مرتبط با فعالیت رسانهنهادهاو  چنانکه از مطالب بخش قبلی مشخص است، قوانین 

و قواعد  هاارزشمطابق با کامالً قوانین و نهادهای کنونی را  توانینم هرچندتحوالت مختلف را از سر گذرانده است. 

نهادهای حمایتی متعدد  سیتأستصویب قوانین، مختلف و  درمجموع حالنیدرعد، اما حقوق بشری تلقی کر

و مشکالت جدی در عرصه  هاچالشبرخی از  حالنیباای حمایت از آزادی بیان است. نهیدرزمدستاوردهای ارزشمند 

 :شودیماشاره  هاآنی و آزادی بیان هنوز وجود دارد که به برخی از ارسانهفعالیت 

و بیش از اقشار  دهبررنج شدتبهی در افغانستان از نبود امنیت ارسانهفعاالن  نداشتن مصونیت جانی:منی و ناا

دهند ن مینشا ها به نشر رسیدهو در رسانه شدههیتهکه توسط نهادهای مربوط های گزارشهستند.  ریپذبیآسدیگر 

در  مرورزمانبهای وجود داشته و خشونت علیه فعاالن رسانهمشکالتی زیادی در این زمینه  تاکنون در افغانستانکه 

تاکنون،  200۱از سال که  های آزاد افغانستانرسانه کنندهتیحمانهاد نی؛  . بر اساس گزارشحال افزایش بوده است

و نگاران مورد خشونت علیه روزنامه ۱20۴مجموعاً  وداده جانشان را ازدست یاخبرنگار و کارمند رسانه 85بیش از 

 مورد ۴۱5 آمار خشونت علیه خبرنگاران ۱خورشیدی ۱395مالی  در سال ت.ها در افغانستان اتفاق افتاده اسرسانه

 ۱66 به ۱396مالی در سال  ایعلیه فعاالن رسانه بارتعداد حوادث خشونت 2مورد قتل بوده است. ۱۴خشونت به شمول 

دهنده خوانده و تکان در این سال راها علیه خبرنگاران خشونت رآما این نهاد است. دهیرسمورد قتل  2۱ مورد ازجمله

 3.ا بگیردر نگارانروزنامهها و جلو خشونت علیه رسانه ا با استفاده از هر ابزار قانونیخواهد تاز حکومت افغانستان می

آمده  20۱6ر در جهان در سال امریکا در مورد وضعیت حقوق بش متحدهاالتیاساالنه وزارت خارجه در گزارش 

یان آزادی ب ی برایطور سیستماتیک مانعآزادی بیان شهروندان را احترام نموده و به دولت درمجموع حقاست که 

                                            
 . مبنای گزارش این نهاد سال میالدی است اما برای یک دست سازی، در متن به سال  مالی خورشیدی تبدیل شده است. ۱

2. http://nai.org.af/files/documents/mw/Nai%20Monthly%20Report%20Dari_139.pdf 

3. http://nai.org.af/dr/category/news/ ۱396 تاریخ نشر ۱۱ جدی 

http://nai.org.af/files/documents/mw/Nai%20Monthly%20Report%20Dari_139.pdf
http://nai.org.af/dr/category/news/
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 بر اساس این گزارش ها موفق نبوده است.امنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه نیتأم ینهیدرزم ، اماخلق نکرده است

ازجمله  انستیژورنال افغانستان زیاد ولی ریسک و خطرات ناشی از آن زیاد است. در افغانستانی در ارسانهفعالیت 

از طالبان  توانندیاند که به علت ترس از حمله طالبان، نماز خبرنگاران اعتراف کرده یطالبان هستند. برخ یاهداف اصل

ارمندان تعداد ک ،یازجمله آزار جنس یناسب کارنام طیو شرا یبه علت ناامن انتقاد کنند. هیهمسا یکشورها یبرخ ای

 ۱است. افتهیکاهش %20به  20۱5در سال  %30زن از 

ها چالش در برابر کار رسانه نیتریاز جدمشکالت مالی و بودجه یکی ی ارسانهبه گفته فعاالن  مشکالت مالی:

فرد معدود  چند جزبهیش ندارد و به کارمندانش هاتیفعالها بودجه کافی برای ی است و بسیاری از رسانهرساناطالعو 

ا متوقف ر تشانیفعالی پسین، هاسالها در . این مشکالت سبب شده است که شماری از رسانهشودینممعاش کافی داده 

چالش  نیترمهم ،دیدبان شفافیت افغانستان و رئیس اجرائی رئیس کمیسیون دسترسی به اطالعاتبه عقیده کنند. 

ود شان از سوی نخبگان سیاسی حتی از نبی خارجی و یا تمویلهاکمکی به هارسانهامکانات مالی است. اتکا  ،هارسانه

 است. تربزرگامنیت چالش 

روزنامه هشت صبح معتقد است  رمسئولیمدکاوه : پرویز اعمال فشار از سوی مقامات و نهادهای دولتی

ی هامقاملت است در درون دو ده و در مواردی هم موفق شدهبه خرج دا هارسانه کنترلحکومت تالش زیادی برای 

و تعدادی کمی از مقامات  کنندیمتلقی  هابحرانامل بخشی از ع عنوانبهرا  هارسانهفعالیت آزاد زیادی هستند که 

در امریکا،  متحدهاالتیابر اساس گزارش وزارت خارجه  .کنندیمحمایت  هارسانه از فعالیت آزاد و مستقل دولتی

مخالفان،  یبه هدف خاموش ساختن صدا یمقامات دولت یاز سو دیو تهد تیمحدود جادیمورد اعمال فشار، ا

در  و از مرکز بوده است شتریب هاتیدر وال انیب یممانعت از آزادطبق این گزارش  وجود داشته است. ییهاگزارش

 ستانینالژور اند.نگاران اقدام کردهو آزار روزنامه دیتهد ،یریقدرتمندان به دستگ گریو د یموارد مقامات دولت یبرخ

 2.زنندیم یقاچاق مواد مخدر، دست به خودسانسور ای یدر موارد حساس مانند فساد ادار دیبه خاطر ترس از تهد

یمی رنج کارکماست، از کمبود امکانات و  جادشدهیانهادهای حمایتی که  :حمایتیی نهادهای کارکم

به اطالعات، با مشکل کمبود بودجه و  ینظارت بر دسترس ونیسیکمامریکا  امور خارجهه گزارش وزارت . ببرند

یم یکاروزارت اطالعات و فرهنگ کم رمجموعهیز یدولت ینهادها حکومت مواجه است. یاز سو تینداشتن حما

 جادیا هیاجرائ استیر لهیوسکه به یاتهیدر کم دارد. یابر مسائل رسانه یتوجهقابل ریعلما دخالت و تأث یو شورا کند

                                            
۱. US department of State, Human Rights report (2016), Website Link: 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper. 
2. US department of State, Human Rights report (2016), Website Link: 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper. 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
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 یدگیمورد رس ،یادارات دولت یانتخاب شدند، اما تاکنون از سو قیتحق یبرا ستانیژورنال هیخشونت عل هیقض ۴32شد، 

 است.قرار نگرفته 

در مورد وضعیت شاخص دموکراسی در جهان که  ۱واحد تحقیقات اکونومیستدر آخرین گزارش تحقیقی 

 هانیج های پائین این جدولدر رتبه افغانستان در کنار بسیاری از کشورهای منطقه ،شودیمساالنه اعالم  صورتبه

کت شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشار عبارت است از: . پنج بخش اصلی این شاخصاست قرارگرفته

یی دولت کارا، در بخش 2.5ت و تکثرگرایی، افغانستان در بخش انتخابا .های مدنیهنگ سیاسی و آزادیسیاسی، فر

امتیاز به  3.82ی مدنی هایآزادو در بخش  2.5 یاسیس، در بخش فرهنگ 2.78 یاسیس، در بخش مشارکت ۱.۱۴

چهار را به خود اختصاص داده و از میان  ۱۴9کشور مورد بررسی، رتبه  ۱67دست آورده و در این جدول از میان 

ی هامتحکو، در زمره های استبدادیهای بینابینی و حکومتوکراسی ناقص، حکومتدموکراسی کامل، دم گزینه:

 2استبدادی قرار دارد.

 20۱7عکس گزارش تحقیقی اکونومیست در مورد شاخص دموکراسی در سال 

 
ادامه ی مدنی است. در هایآزاددر میان پنج بخش اصلی، بیشترین امتیاز افغانستان در حوزه  کهنیا توجهقابلنکته 

 عمدتاً زاد، آ نسبتاًها مورد بررسی قرار گرفته، کشورها به چهار دسته عمده: آزاد، این تحقیق که موضوع آزادی رسانه

و یکی  قرارگرفتهجهانی  7۱امتیاز در رتبه  6کسب ی، افغانستان با بندردهی شده است. در این بندمیتقسبسته و بسته 

                                            
۱.Economist Intelligence Unit 

2. https://www.eiu.com/topic/democracy-index 

https://www.eiu.com/topic/democracy-index
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ی و در المللبین شدهرفتهیپذو معیارهای  هاشاخصاین ارزیابی جهانی که با توجه به  ۱بسته است. عمدتاً از کشورهای 

و دستاوردهای ارزشمند،  هاتالشکه با وجود برخی  دهدیممقایسه با کشورهای دیگر صورت گرفته است، نشان 

 آزادی بیان راه طوالنی در پیش است. ازجملهی مدنی هایآزادهنوز در عرصه 

 هاافغانستان در عرصه آزادی رسانهعکس وضعیت 

 

نظام  در مناصب مهم این هاسالی این موضوع به ارزیابی یکی از مقامات بلند رتبه سیاسی که بندجمع عنوانبه

یان داشته ب افغانستان؛ روایتی از درون استیس. رنگین دادفر اسپنتا در کتاب شودیمسیاسی فعالیت داشته است، استناد 

 است، افتهیدستبزرگی  یهاشرفتیپو ابراز آزادانه آرای مردم، به  هارسانهنستان در عرصه آزادی افغااست که 

سیاسی  گردپیمنطقه ما است که در آن سانسور و  کشورهای گفت افغانستان از نادر توانیمکه  ایگونهبه

. مشکل شودینم نیتأم نگارانروزنامهو به گفته او مصونیت جانی خبرنگاران  حالنیدرعوجود ندارد.  نگارانروزنامه

کنندگان مویلبه سیاست ت هاآنبقای  و اندافتهینی افغانستان به استقالل مالی دست هارسانهاست که  اساسی دیگر آن

کشورهایی هستند که هر وقت بخواهند با سمت دادن و تحریم نرم موجب  هارسانهکنندگان وابسته است و تمویل

ه از و چ خود بکنند یهاسفارتچه این کار را با توسل به  هارسانه کنندگانلیتموو  شوندیمسانسور دموکراتیک 

نوشته وزیر  به .شوندیمتبلیغات مطلوب  یسوبه هارسانهحال موجب هدایت  ، در همهشانیردولتیغطریق نهادهای 

یر مقتضی با اتخاذ تداب پالیسی ساز دولت نیزنهادهای امنیتی و خارجه و مشاور امنیت ملی سابق، در این اواخر برخی از 

ده است و با استخدام ش هارسانهند، در سرزمین دولتی هست درواقعکه  یردولتیغ یهاهینشر موجب حضور

                                            
۱.Ibid 
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کننده ی تمویلهاخانهسفارتاز طریق آنان و از طریق  تیدرنهای و خبرپراکن یهادستگاهدر خدمت  نگارانروزنامه

 ۱.شوندیمبه گونه فعال موجب خودسانسوری 

 پیشنهادها 

 پیشنهاد ارائه کرد: عنوانبهموارد ذیل را  توانیمگردهمایی  در مورد حق برگزاری اجتماعات و

ی خود مخالفت و نارضایت ا بیان آزادانهب بتوانند شهرونداناین است که  هاآزادی بیان و آزادی رسانه کردکار -۱

ها، مشکالت و یو نارسای هایکاست از این طریق بیان کنند و نهادهای حکومتی و غیر حکومتیرا در برابر 

لقی ی تجابهدولت افغانستان مکلف است  ،با توجه به این نکته . سازدبرمال جامعه را ی موجود درهاچالش

یک  وانعنبه ای شهروندان رافعالیت آزاد رسانهیک تهدید علیه حکومت،  عنوانبه یارسانهی آزاد هاتیفعال

 دموکراسی پاسداری نماید. ریناپذاجتنابیکی از لوازم  عنوانبهحق مسلم بشری نگاه کرده و از این حق 

وندان و سترسی شهری دهانهیزممکلف است در راستای عمل به قانون دسترسی به اطالعات،  افغانستاندولت  -2

ی را به اطالعات الزم از ادارات دولتی فراهم سازد و ادارات دولتی باید بیش از گذشته در این ارسانهفعاالن 

 ه اطالعاتتطبیق قانون دسترسی ب کمیسیون نظارت بر هایعرصه تالش کنند. د راین راستا الزم است ظرفیت

 .جدی بررسی شود صورتبه، اندشدهالعات محروم رسی به اطشکایت کسانی که از دست تقویت شده و

دولت مکلف است  های همگانی،اساسی و قانون رسانه قانون یرهنمودها معیارهای حقوق بشری و در پرتو -3

را تقویت کرده و بودجه کافی و امکانات و تجهیزات الزم را در  ها و خبرنگارانساختارهای حمایت از رسانه

 دهد.قرار  نهادهااختیار این 

که در راستای حمایت از حاکمیت قانون و تحکیم  شودیمبه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان پیشنهاد  -۴

، قتل و غیره وکوبلتم از تهدید، عها اعلیه خبرنگاران و رسانه جرائم دموکراسی برای پیگیری و رسیدگی به

 اولویت قائل شده و با جدیت بیشتر برای تأمین عدالت تالش کنند.

های آزاد و مستقل را تدوین و تصویب پالیسی های دقیق حمایت از رسانه شودیمبه دولت افغانستان پیشنهاد  -5

آزاد و  یرساناطالعی معیاری و ارسانهی هاتیفعالزمینه استمرار  حمایت مالی شفاف و دقیق کرده و از طریق

 مسئوالنه را فراهم سازد.

                                            
 .936 و 935. رنگین دادفر اسپنتا، سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، کابل: انتشارات عازم و انتشارات پرنیان، جلد دوم، ص ۱
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ها و تقویت ظرفیت بسترهای الزم برای شودیمی مدنی و حقوق بشری پیشنهاد نهادهابه ادارات دولتی،  -6

 یهاارزشبا آموزش  زمانهمی و خبرنگاران را مطابق و رسانه انیمتصدهای آموزش علمی و مسلکی زمینه

 حقوق بشری آماده سازند.

در آینده از سوی وزارت عدلیه و پارلمان افغانستان مطابق با معیارهای حقوق بشری قانون  شودیمپیشنهاد  -7

 از سوی مسئوالن و مقامات ادارات دولتی خصوصبهعیض مربوط به ممنوعیت نفرت پراکنی، خشونت و تب

تدوین و تصویب شود.
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