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نظـام 
نامة
مطبوعات افغانستـان
در دورۀ امان الله خان
و آزادی مطبوعات

مقــالــه

سعیده سلطانیمقدم

کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی

چکیده :دولت امان الله خان در تمام عرصه ها به نوســازی
افغانستان عالقه داشت .در نشریه های دوران امان الله خان
امر استقالل ،گسترش معارف ،روشــنگری ،مبارزه با خرافات
و تشویق اقشــار گوناگون اجتماعی مردم به خصوص زنان در
جهت ایجاد یک افغانستان متمدن و پیشرفته تمرکز داشت.
نویسنده در نوشتار حاضر ،ســیر تاریخی مطبوعات و رسانه
ها در افغانســتان را مورد مداقه قرار می دهد .وی در راستای
این هدف ،به اختصار از انتشار نشریات سراج االخبار و ارشاد
النسوان سخن به میان می آورد .سپس در ادامه ،نظام نامه
مطبوعات در دوره امان الله خان و دوره نادرخان را بررسی می
نماید .در انتها ،مواد نظام نامه مطبوعات افغانســتان را ارائه
می دهد.
کلیدواژه :مطبوعات افغانستان ،دوران امان الله خان ،آزادی
مطبوعات ،روزنامه نگاری افغانستان ،تاریخ افغانستان ،دوران
نادرخان ،نظام نامه مطبوعات افغانستان.
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در ابتدا میباست به سیر روزنامه نگاری افغانستان بپردازیم و آن را از لحاظ
تاریخی بررســی نماییم .شمس النهار اولین نشریهای است که در تاریخ
افغانستان منتشر شده است .این نشریه در 1875م منتشر و بعد از مدتی
متوقف شده است و برای مدتهای مدیدی افغانستان از وجود هر گونه
نشــریهای محروم بوده است« .شمس النهار» نشریهای است که امیر شیر
علی خان به تشویق سیدجمالالدین اسدآبادی به انتشار آن پرداخت .
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دربــاره اینکه چه کســانی در شــمس النهــار قلم میزدند ،از مشــخصات
نشــریه اینگونه می توان برداشــت کرد که مدیریت شمس النهار را فردی
به نام میرزا عبدالعلی خان بر عهده داشــته و مقاالت آن نیز توســط یکی
از کاتبــان سرشــناس در بــار بــه نــام عبدالقــادر پیشــاوری بــه خط خوش
 .1آهنــگ ،محمدکاظــم؛ ســیر ژورنالیســم در افغانســتان؛ کابــل :انجمــن تار یــخ و ادب افغانســتان،
 ،1349ج  ،1ص .8
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نســتعلیق نگاشــته مــی شــده اســت .در میــان مطالــب شــمس النهــار

 1290شمســی منتشــر شــد کــه مســئولیت آن را محمــود طــرزی برعهــده

ترجمههایی نیز به چشم می خورند که بر این اساس اولین نسل مترجمان

داشــت .سراج االخبار هر پانزده روز یک بار منتشر میشد و نقش مهمی

رســمی افغانســتان را مــی تــوان بــه دوران امیــر شــیر علــی خــان منتســب

در شکلگیری تجدد در افغانستان آن دوره دارد .محمود طرزی در سراج

نمــود .این مترجمان بــه ترجمه برخی مطالب از مجــات خارجی اقدام

االخبــار بــرای اولیــن بــار اندیش ـههای نویــن تجددطلبانه را منتشــر کرد و

مینمودنــد و ســپس آن را در شــمس النهــار منتشــر مــی نمودنــد و بدیــن

برای نخستین بار در این دوره شیوههای نوین ادبی ،رمان و رماننویسی

ترتیب بســیاری را با تحوالت خارج از افغانستان آشنا میکردند .روزنامه

در سراج االخبار منعکس شد .حتی برای این کار طرزی خود چند رمان

شــمس النهار روزنامهای خبری بود .بســیاری از خبرهــا را از روزنامههای

از ژول ورن نویســندۀ نامدار فرانســوی را به زبان فارســی دری افغانستانی

دیگــر بــه خصــوص روزنامههای هنــدی و اردو چــاپ هند ،ماننــد اخبار

ترجمه کرد .ســراج االخبار در آن دوره تنها رســانهای بود که اخبار جنگ

راچپونانــه ،اخبار عالــم ،اخبار عام الهور ،اخبار انجمــن پنجاب ،اخبار

جهانی را در افغانستان منتشر میکرد و بسیاری از اصطالحات سیاسی

کــوه نــور ،طلســم حیرت ،لــوح محفوظ و همچنیــن ســیداالخبار روزنامه

و فرهنگــی جدید نیز توســط ســراج االخبــار وارد جامعه شــدند .از اینرو

فارســیزبان دکن میگرفتند و منابع خود در ضمن خبر اشــاره میکردند.

محمــود طــرزی را پیشــاهنگ ادبیات نوین و پدر ژورنالیســم افغانســتان

خبرهــای داخلــی از طریــق شــبکه اداری والیــات و شــاید نماینــدگان

لقــب دادهانــد .البته ســوای از طــرزی ،نویســندگان دیگری نیز در ســراج

مستقل روزنامه به شمس النهار میرسید .عنوان بیشتر خبرها ،به تقلید

یتــوان به عبدالهــادی داوودی،
االخبــار قلــم میزدند کــه از جمله آنها م 

از روزنامههای هند که در ایران نیز کموبیش معمول بود ،تشکیل میشد.

عبدالرحمــن لودیــن ،عبدالغنی مســتغنی و  ...اشــاره کرد کــه در واقع از

در البالی خبرهای شمس النهار ترقیخواهی و اصالحطلبی گرداننده یا

نسل اول روزنامهنگاران معاصر افغانستان به شمار میروند.

گردانندگان روزنامه به چشم میخورد .روزنامه درباره لزوم توجه به صنایع
محلی و امنیت و مسائل رفاهی مطالبی دارد.
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درواقع مخالفت با انگلیس باعث شد که انگلیسیها حبیباهلل خان را
تحت فشــار قرار دهند و در نهایت حبیباهلل خان دســتور توقف انتشــار

مطالــب روزنامــه بــه ترتیــب چــاپ عبارتنــد از مقالههــای کوتــاه خبــری،

ســراج االخبار را صادر کرد و انتشــار نشــریه بعد از هشــت ســال فعالیت

اطالعی ههــای ضــروری و پس از آن خبرهای خارجی .در پایان رویدادهای

ممنوع اعالم شــد 6.هر چند ســراج االخبار توقیف شــد ،ولی این نشــریه
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یکی از مراکز ترویج مشــروطهخواهی در افغانســتان تبدیل شــده بود و در

شهری و خبر شهرستان میآمد و برخی از خبرها با بیتی شعر آغاز میشد.

شــکلگیری جنبــش مشــروطیت دوم و اســترداد اســتقالل افغانســتان از

انتشار سراج االخبار
امیر شیرعلی خان تا جایی که برایش مقدور بود از شمس النهار حمایت

انگلستان تأثیری مهم و غیرقابلانکار داشت.

کرد ،اما بعد از به حکومترسیدن پسرش محمد یعقوب ،شمس النهار

ارشاد النسوان اولین مجله زنان افغانستان

هــم دیگــر منتشــر نشــد .دروانی از خفقــان و تصفیه حســاب هــای قومی

امیــر حبیباهلل خان در ســال  1919میالدی در جاللآباد به قتل رســید و

ونژادی شــروع شــد .امیــر عبدالرحمان خــان در اکتبر ســال  1901میالدی

فرزند سومش اماناهلل خان پس از مدتی به قدرت رسید .با روی کارآمدن

درگذشــت .ولیعهــد او امیــر حبیــباهلل خــان در کابــل به قدرت رســید.

اماناهلل ،روزنامهنگاری در افغانستان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

خوشبختانه حبیباهلل خان نسبت به فرهنگ بیتوجه نبود.

وى بر اثر مســافرتهاى خود به ایــران و تركیه و مطالعه اوضاع اجتماعى

دوران حکومــت او را میتــوان دوران شــکلگیری مطبوعــات نویــن در
افغانســتان نامید و دلیل اصلی آن انتشــار نخستین نشریۀ مدرن و نوین
تاریخ افغانستان ،یعنی «سراج االخبار» است.

ممالک نامبرده در مراجعت به افغانستان مبادرت به اصالحاتى كرد.
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کســانی ماننــد محمود طرزی در حکومت امــان اهلل تقرب یافتند و طرزی
چنــد ســال به عنوان وزیر خارجهی افغانســتان مشــغول بــه خدمت بود.
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ســراج االخبــار در دوران حبیبــباهلل خــان در دو مرحله منتشــر شــد .در
مرحلهی اول نشــر آن که در ســال  1284شمســی بود ،فقط به یک شماره
محدود ماند و مســئولیت آن را عبدالرئوف قندهاری بر عهده داشــت.

5

مرحله دوم انتشار سراج االخبار شش سال بعد در تاریخ  12میزان (مهر)
 .2سیر ژورنالیسم در افغانستان ،ص .13-12
 .3پروین ،ناصرالدین؛ «مجله ایرانشناسی» ،سال نهم ،1376 ،ش  ،34ص .305
 .4حبیبــی ،عبدالحــی؛ تاریخ مختصر افغانســتان؛ کابل :انجمن تاریخ و ادب افغانســتان،1349 ،
ج  ،2ص .132
 .5همان ،جنبش مشروطیت در افغانستان ،کابل ،1363 ،ص8

26

تالشهای محمود طرزی نتایج بســیاری را در پی داشــت و بعد از سراج
االخبــار نشــریات جدیدی به وجود آمدند کــه از جملهی آنها می توان به
ارشــاد النســوان) اولین مجلهی زنان افغانســتان در دوران معاصر) اشاره
کرد 8.نشــریهای که زیر نظر ملکه ثریا همســر امان اهلل خان منتشــر میشد
و مســئولیت آن را اســماء رســمیه همســر محمــود طــرزی و ســردبیری آن
 .6همان ،راهنمای تاریخ افغانستان ،کابل :انجمن تاریخ ،1348 ،ص .89
 .7بیات ،عزیزاهلل؛ تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان؛ تهران :امیرکبیر ،1384 ،ص.572
 .8رهیــن ،عبدالرســول؛ تار یــخ مطبوعــات افغانســتان؛ چ  ،2کابــل :شــورای فرهنگــی افغانســتان،
 ،1387ص .228
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نظامنامه مطبوعات افغانستان در دوره امان اهلل خان و...

را روح افــزاء (دخترمحمــد زمــان خان خــازن الملک) بر عهده داشــتند.
محتوای این نشــریه را مطالبی در مورد اخبار زنان ،هنرهای خانه داری،
آشــپزی ،خیاطی ،آداب معاشــرت برای زنان و ...تشــکیل میدادند و در
واقع اولین رسانهی مخصوص زنان در تاریخ افغانستان به شمار میرود.

نظامنامه مطبوعات در دوره اماناهلل خان
شــاه امــاناهلل خان پس از اعالم اســتقالل افغانســتان در  28اســد 1298
خورشیدی برابر با  19آ گوست  1919میالدی ،اولین کار بزرگ و ماندگاری
را کــه انجــام داد تدویــن قانون اساســی به نــام «نظامنامۀ اساســی دولت
ّ
ِعلیــه افغانســتان» در ســال 1301هجری خورشــیدی بــود .در این قانون،
حقــوق و آزادیهــای شــهروندان کشــور تــا جایــی کــه شــرایط ،اوضــاع و
مقتضیــات آن زمــان ایجاب میکــرد ،از آن جملــه «آزادی مطبوعات» به
رسمیت شناخته شد .در ماده  11این قانون در رابطه با آزادی مطبوعات
اخبــارات داخلیــه ،مطابــق نظامنامۀ
چنیــن آمــده اســت« :مطبوعات و
ِ
مخصــوص آن آزاد میباشــند .نشــر اخبــار فقــط از حقــوق حکومــت و
ّ
یــا اهالــی تبعــۀ افغانیــه اســت .دربــارۀ مطبوعــات خارجه ،دولــت علیه
افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده میتواند».
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بر اساس حکم این ماده ،نظامنامه مطبوعات در سال  1302خورشیدی
تدوین و تصویب شد که در آن چگونگی فعالیت رسانههای آزاد داخلی
و خارجی و حد و مرز آزادی آنها مشخص گردید.
نظامنامــۀ مطبوعات با  18ماده ،به تاریخ دهم جدی  ،1302به تعداد دو
هــزار نســخه در مطبعۀ دایرۀ تحریــرات حضور و مجلــس عالی وزرا طبع
شــد در این نظامنامه ،شــرایط نشر به اصطالح آن نظامنامه مسائل یومیه
و موقوتــه پیشبینــی گردیده و همچنــان احکام جزایی در آن درج شــده
بــود .در بنــد ســوم مــاده  18ایــن نظامنامه گفته شــده اســت« :نظامنامه
هذا به روزنامه های غیر رســمی عاید بوده ،روزنامههای رسمی به احکام
علیحــده تابع میباشــد» .منظور از روزنامههای غیررســمی روزنامههایی
ً
بوده اســت که از طرف اشــخاص به صورت آزاد نشــر میگردید و مســلما
روزنامههــای رســمی عبــارت بــود از روزنامههایــی کــه از طــرف مقامــات
و مراجــع دولتــی طبــع و نشــر میگردیــد .در مــاده  8ایــن نظامنامــه آمــده
اســت که« :رســایل و موقوتههایی که به سیاســت تعلق نداشــته باشــند
و محض ادبی و فنی باشــند به این نظامنامه تابع نیســتند» .این مســئله
بازگوینــده آن اســت که نشــریههــای علمی و ادبــی تابــع آن نبودند ،ولی
آن نشــریههایی که نشــر اطالعات روز ،تبصرهها ،مقالهها ،ســر مقالهها و

بعدهــا در ســال  1343شمســی در دوران محمــد ظاهــر شــاه بــه وزارت
مطبوعــات تبدیل شــد .در همین ســال قانــون مطبوعات افغانســتان به
تصویــب مجلــس شــورای ملی افغانســتان رســید .البته چنیــن پدیدهها
و فرصتهــای خــوب و بیســابقه بدیــن معنــا نیســت کــه در ایــن دوره
هیچگونــه محدودیتــی بــرای مطبوعــات وجــود نداشــته اســت؛ ز یــرا
مطبوعــات در عیــن برخــورداری از آزادی ،هــم از ســوی قوانیــن و نظــام
حقوقــی و هــم از ســوی دولــت  -بــه گفتــۀ مورخــان  -بــه نحــوی کنترل و
یشــدند .نویسندة کتاب ســیر ژورنالیزم در افغانستان در این
مدیریت م 
مورد میگوید« :صرف نظر از اینکه روزنامهها و نشریههای آزاد در آن زمان
مطبوعات
در افغانستان امکان موجودیت و نشر را داشتند یا خیر ،قانون
ِ
ً
آن عصــر متأســفانه یــک سلســله مادههایــی را (مخصوصــا مادههــای
جزایی) در خود نهفته داشــت که بدون شــک روزنامهنگار را بهســادهگی
در زنجیرها بسته میتوانست».

10

مختصر اینکه مسائل سیاسی را مطرح مینمودند ،تابع آن بودند».

از دیگر نشریات دوران اماناهلل خان میتوان نشریات زیر را نام برد:

از دیگر اقدامات اماناهلل خان در راستای ساماندهی اوضاع مطبوعات

«ســراج االطفال» (اولین نشریۀ کودکان افغانستان)  -که به طور ضمیمه

کشــور را میتوان در تاســیس ریاست مستقل مطبوعات مشاهده کرد که
ریاســت آن را صالحالدیــن ســلجوقی بــر عهده داشــت که این ریاســت

عبدالهادی داوودی) ،ستارۀ افغان (با مدیریت میر غالم محمد غبار )،
 .10آهنگ ،محمد کاظم ،سیر ژورنالیسم در افغانستان ،پیشین ،ص .221

 .9قوانین اساسی افغانستان ،وزارت عدلیه ،چاپ اول ،1386 ،ص 24.
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مطبوعــات در ایــن دوره وســیلهای بــود در دســت نادرخــان تــا
شــخصیتهای ملــی دوران شــاه امــاناهلل خــان ،قهرمانــان جنــگ
اســتقالل ،روشــنفکران و دیگر اندیشــان را با ترفندهــا و دروغپراکنیهای
مطبوعاتی به نام شخصیتهای خائن به وطن معرفی کند.
با این حال پایهگذاری انجمن ادبی کابل در ســال  1931یکی از کارهای
درخشــان در دوران نادر خان به حســاب میآید .این انجمن مجلهای را
ً
بــه نــام کابل هر ماهه انتشــار میداد که بعــدا نه تنها در افغانســتان ،بلکه
درتمــام حــوزۀ گســتردۀ زبان فارســی دری از اعتبار بلندی برخوردار شــد.
انجمــن ادبــی کابــل آرامآرام بــه یــک نهــاد بــا اعتبــار در زمینــۀ ترجمــه آثار
شهــای ادبی ،نقد ادبی و تاریخنویســی بدل شــد  .نتایج کار
ادبــی ،پژوه 
دانشــمندان و اعضــای انجمــن در مجلــۀ ادبــی کابل به چاپ میرســید
و میتــوان گفت که این نشــریه درشــیوۀ نــگارش زبان فارســی دری تحول
نکــه تاکنــون مجلــۀ ادبی کابــل در میان
گســتردهای را بــه وجــود آود چنا 
پژوهشگران افغانستان و منطقه همچنان اعتبار خود را نگهداشته است.
در ارتبــاط بــا ایجــاد انجمــن ادبــی کابــل ایــن نظــر نیــز در میــان
فرهنگیــان افغانســتان وجــود دارد کــه نــادر خــان بــا ایجاد ایــن انجمن
ادبــی میخواســته تــا فرهنگیــان ،روشــنفکران و شــخصیتهای
دیگراندیش افغانستان را زیر نظر داشته باشد.

13

نتیجه
پشــتون ژغ (نشــریهای به زبان پشــتون با مدیریت فیض محمد ناصری)،

در نشــریههای دوران امــاناهلل خــان امــر اســتقالل ،گســترش معــارف،

انیــس (بــا مدیریت مرحــوم محیالدین انیس در ســال  1306شمســی(،

روشــنگری ،مبارزه با خرافات و تشــویق اقشــار گوناگون اجتماعی مردم،

اردو (نشــریۀ مســائل نظامــی بــا مدیریــت عبدالطیــف خان غند مشــر)،

بــه خصــوص زنــان برای ایجاد یــک افغانســتان متمدن و پیشــرفته تمرکز

اتحاد بغالن (به ســال  1301در بغالن و به دوز بان فارســی و پشــتو منتشــر

داشت

میشــد) و بدر (به ســال 1299شمسی در مزار شریف به دو زبان فارسی و

ً
  اساسا گسترش مطبوعات در این دوره بر بنیاد یک ضرورت اجتماعی

پشتو منتشر میشد).

11

 -اقتصادی و سیاســی استوار بود .دولت اماناهلل خان در تمام عرصهها

مطبوعات در دوران نادرخان

به نوسازی افغانستان عالقه داشت.

در دوره نادرخــان هیــچ گونــه نشــریۀ غیــر دولتــی در کشــور بــه چــاپ
نمیرســید 12.بدینگونــه اختنــاق مطبوعاتــی ،تهدیــد روزنامهنــگاران و
روشنفکران در روزگار او شدت بیشتری یافت.

از آنچــه در بــارۀ ســیر تاریخــی مطبوعــات و رســانهها در افغانســتان گفته
شــد ،بــه این نتیجه رســیدیم که رشــد و توســعۀ ایــن نهاد ،نظر بــه عوامل
نگاه حاکمان
مختلــف سیاســی ،تاریخــی و فرهنگی  -از آن جمله نــوع ِ
ِ

او حتــی از ایــن هــم بیشــتر گامــی بــرای اختنــاق پیــش گذاشــت

سیر صعودی نداشته است؛ زیرا با وضع نخستین قانون اساسی در زمان

و شــماری از روزنامهنــگاران و روشــنفکران را از دم تیــغ گذرانــد.
ً
الزاما در دوران نادرخان مطبوعات در افغانستان برای روشنگری و رشد

شــاه اماناهلل ،آزادی مطبوعات از اقبال بیشــتری نســبت به دوره بعدی،
یعنی زمان نادر شاه برخور بوده است .در دورۀ نادرشاه وضعیت حقوقی

بشری اثرگذاری چندانی نداشتند ،برای آنکه او مطبوعات را نه بر هدف

و قانونــی ایــن نهاد دچــار محدودیت شــده و این دوره یکــی از دورههای

ایجــاد تحــوالت اجتماعی ،بلکه بر هدف اســتحکام پایههای حکومت

تاریک ،در تاریخ مطبوعات افغانستان به شمار میرود.

استبدادی و منافع خاندان و قوم خود میخواست.
 .11رهیــن ،عبدالرســول؛ تار یــخ مطبوعــات افغانســتان؛ چ  ،2کابــل :شــورای فرهنگــی افغانســتان،
 ،1387ص .228
 .12قوانین اساسی افغانستان ،پیشین ،ص  62و 63

28

 .13فرهنــگ ،میــر محمــد صدیق؛ افغانســتان در پنج قرن اخیر؛ چ  ،1مشــهد :درخشــش ،1371 ،ج
 ،1ص .606
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نظامنامه مطبوعات افغانستان در دوره امان اهلل خان و...

 .2در کدام محل و در کدام مطبع چاپ می شود
 .3موادی که بحث میکند

نظامنامه مطبوعات افغانستان

 .4اوقات نشر
 .5اسم و شهرت و سن و محل اقامت و تابعیت مستدعی

___›__ __‹___

*

 .6اسم و شهرت و سن و محل اقامت و تابعیت مدیرمسئول.

ش
مطٮ ݬݓ �ئ ݨݘ ت� ت ح ض� جم�ݡل ع ݤاݤ ز
ݡط ب ݣ� ݣ ݣ�ݣ ݣ ݣع ݣݤݤدݤ
س ݣݤلی و� ݣ ݣ ݣ ݣ ݣرا ݣ
ور ݣݣو ِ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ
را� ݣ ݣ
در ݣ ݣع ݣݣدا ݣ ݣره ݣ ݭݔ ݪح ݪرݣݪݣى ِ ݣ ݣ ݣ ݣ
ݣݣݣݣ

 .7به کدام زبان نشر میشود
نائــب الحکومههــا و حــکام اعلــی درخواســت نامههایــی را کــه بــه
حضورشان تقدیم میشود و نیز به وزارت داخلیه فرستاده بنا بر خواست

___• _•_ •___

نامــه از طــرف وزارت داخلیــه بعــد از تحقیقــات و تدقیــات الزمــه بــرای
مستدعی یک اجازه نامه داده میشود.

< 10ݡݡݡݡَݩ ݦ ݦج� ْد ْی ،ن
ݡݡس�ه ۱۳۰۲ݤݤ>

 .5هر نســخه روزنامه و یا رســاله یومیه و موقوته که به موقع انتشار میآید،
باید دستخط مدیر مسئول را داشته باشد.

ت
ّ
�عداد ط�بع اول )2000(............................................................................ج�لد
_________________________________________________________________

یشــوند ،اول بــه اول در مرکــز بــه وزارت داخلــه و در
و موقوتــه عــوض م 
اطــراف بــه نائب الحکومــه و یا حاکم اعلــی رجوع کــرده کیفیت به خود
رخصتنامــه نشــان کــرده شــود و همچنیــن در حالی که عنــوان و یا ایام

ماده:
 .1همچنان که در ماده ( )11نظامنامۀ اساسی تصریح شده در افغانستان
نشر اخبار فقط به تبعه افغانیه عاید و منحصر است.
 .2هــر روزنامــه و یا رســائل یومیه و موقوته 14باید یک مدیر مســئول داشــته
باشــد .صاحب روزنامه و یا رســاله مدیریت مســئول را قبــول نکند ،یک
شخص دیگری ضرور است که مدیر مسئول مقرر شود.

انتشــار و یا مطبعه روزنامه و رســاله تبدیل و تغیر میخورد ،قبل از این به
همان دوائر معلومات اعطاکردن ضروری است.
 .7همچنین درجکردن تبلیغات رسمیه که در مرکز از وزارات و در اطراف
از طرف حکومات محلیه فرســتاده خواهد شــد ،در نسخه اول بال اجرت
ضروری است .همچنان جوابی که یک شخص مأمور خواه غیر مأمور در
مقابل نشــریاتی که بر خالف شــخصی خودش واقع شده است به شرطی

 .3صاحــب روزنامــه یــا رســاله و مدیــر مســئولش بایــد از تبعــه افغانیــه
بــوده و مدیر مســئول بیســتویک ســال عمــرش را اکمال کــرده ،محجور
و یــا از حقــوق مدنیــهاش ســاقط نشــده و از بــدو ســلطنت ذات ملوکانــۀ
اعلیحضــرت غــازی بیک جرمی ماننــد ســاختهکاری و فریببازی بوده
و ســوء اســتعمال امنیــت کــه بــه ســوء اخــاق داللــت میکنــد محکوم
نگردیــده و در زمانیکــه روزنامه و یا رســاله نشــر میشــود از کتابت به قدر
کفایهای بهره داشته باشد.
 .4نشــر روزنامههــا و رســائل یومیــه و موقوته به اجازه رســمیه تابع اســت.
شــخصی کــه میخواهــد روزنامــه و رســاله یومیه و موقوته نشــر کنــد باید
در مرکــز دارالســلطنه بــه وزارت داخله و در اطراف بــه نائب الحکومه و یا
حاکــم اعلــی یــک در خواســتنامه تقدیم کــرده در این درخواســت نامه
خود تفصیالت ذیل را نشان بدهد:

که از دو برابر مقالۀ اصلی زیاد نشود در نسخۀ اول همان روزنامه و یا رساله
در همان ستون نشر کردنش بدون اجرت مجبوری است.
 .8رســائل موقوته که به سیاســیات تعلق نداشته باشند و محض ادبی و
فنی باشند ،به این نظامنامه تابع نیستند.
 .9روزنامهها و یا رسائل یومیه و موقوته که در زمان حال منتشر میباشند،
بر طبق احکام این نظام نامه در ظرف سه ماه اجاره خواهند گرفت.
 .10هیــچ کتابــی بــدون تصو یــب و اجــازۀ وزارت معــارف در مطبعههای
افغانستان طبع شده نمیتواند

احکام جزائیه
 .11مجــازات قانونیــه کــه از روی مندرجــات روزنام ههــا و رســائل یومیــه و
موقوته میآید به مدیر مسئول و یا صاحب روزنامه و رساله که مدیر مسئول

 .1عنوان روزنامه و یا رساله

باشــد و در صورتی که در زیر یک مقاله دســتخط کســی باشد ،مسئولیت
ً
این مقاله مشترکا به صاحب مقاله و مدیر مسئول راجع میباشد.

 .14وقت معینشده ،هنگام مقرر (لغتنامه دهخدا).
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 .12روزنامهها و یا رســائل یومیه و موقوته که بال رخصت نشــر شده باشند

مذکــوره و یــا بنا بــر طلب قوماندانهــای اردو از طرف حکومــت به محاکم

و یــا مدیــر مسئولشــان بر موجــب مــادۀ  6معامله قیدیه بــه رخصتنامه

عدلیه سپرده میشود.

نکرده باشند فورا تعطیل میشوند.

جرمهــای ذم و قــدح دیگر بدون طلب و اســتدعای مدعی شــخصی در

 .13کســانی که بال رخصت ،روزنامه و یا رســائل یومیه نشــر میکنند و یا
در حال تبدل صاحب و مدیر مســئول روزنامه و رســاله بدون نشانکردن
کیفیت در رخصتنامه به نشــر روزنامه و رســاله دوام مینمایند عالوه بر
جزای تعطیل تعزیر میشوند.

محاکم عدلیه محاکمه شده نمیتواند.
 .16در حالــی کــه در بــارۀ مأمور یــن دولــت و یــا مدیــر و مأمور یــن اداره
شــرکتهایی که با ســهام متشــکلاند با تعیین ماده ذم واقع شــود و این
ذم به افعالی که داخل ماموریت و وظیفهشــان اســت راجع باشد ،هرگاه

 .14روزنامــه و رســائل یومیــه و موقوتــه کــه نشــریات ذیــل را میکننــد بــه

عندالمحاکمه افعال مذکوره ثابت شــود ،از روی این نشــریات مجازات

موجب مادۀ  10در محاکم عدلیه بعد المحاکمه به زیر تعزیر میآیند.

مرتب نمیشود

الــف) نشــر عبــارات تزییف و تحقیــر درباره دیــن مبین اســام و مذهب

 .17وقتــی کــه از طــرف دولــت الزم دیــده میشــود نشــریات روزنامههــا و

اسالمیه و طوایف ملیه

رســائل در بــارۀ حــرکات قــوای عســکریه و اســباب وســائط تدافعیــه منع

ب) نشریاتی که به اجرای یکی از جرائمی که در مادههای  33الی  45و
 203نظامنامۀ جزای عمومی مصرح است متضمن تحریک میباشند.

میتوان شد.
 .18ادخــال روزنامههــا و رســائل یومیــه و موقوتــه کــه در ممالــک اجنبیه
منتشــرند بــا قــرار هئیــت وزرا منــع میتوان شــد .تنها وز یــر داخلیــه بنا بر

ج) نشریاتی که مغایر آداب عمومیه و مخل اخالق میباشند.

طلــب و تکلیف ادارۀ مطبوعات برای یک تمبر و یک نســخه روزنامه امر

د) اجرای نشریاتی که متضمن ذم و قدح باشند

داده میتواند که ادخالش منع شود.

 .1در حق حکمداران و یا رؤسای حکومت دولی که با دولت افغانستان
دوستی دارند.

نظامنامه هذا به روزنامههای غیر رســمی عاید بوده ،روزنامههای رســمی
با احکام علیحده تابع میباشند.

 .2در حق خاندان سلطنت.

ادخــال این نظامنامه را در زمره نظامــات دولت تصمیم و تعمیل احکام

 .3در حق دوائر و محا کم و هیئت رسمیه و قشون
 .4در حــق مأمویــن سیاســیه و دول اجنبیۀ متحالبه و قونســلهای مقیم

موادرش را اراده مینمایم 10 .جدی 1303

افغانستان.
 .5در حق مأمورین و افراد اهالی
هـــ) به تهدید افشــا و یا به اســناد یــک فقرهای که اخالل ناموس و یا کســر
اعتبار یک شخص را موجب میباشد تشبث کرده باشند.

کتابنامه

و) کوایــف بیاصــل و اســاس و یــا مضــع و یــا محــرف و یــا بــدون اصــل و
اساس به کی اسناد کرده اوراق نشر و نقل کرده باشند.

آهنگ ،محمدکاظم؛ سیر ژورنالیسم در افغانستان؛ ج  ،1کابل :انجمن تاریخ و ادب
افغانستان ،1349 ،ج یک.
بیات ،عزیزاهلل؛ تاریخ تطبیقی ایران با کشورهای جهان ،تهران :امیرکبیر.1384 ،

 )15از جرایــم فــوق مطبوعــات جرائمــی که در فقرههای الــف ،ب ،ج ،د

پروین ،ناصرالدین؛ «مجله ایرانشناسی»؛ سال نهم ،1376 ،ش .34

( 3و  )1بیان شده است به راه راست از طرف حکومت در پیش محا کم

حبیبــی ،عبدالحــی؛ تاریــخ مختصــر افغانســتان؛ ج  ،2کابــل :انجمــن تاریــخ و ادب
افغانستان.1349 ،

عدلیه تعقیب میشود.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ جنبش مشروطیت در افغانستان؛ کابل :انجمن تاریخ.1363 ،

محاکمــۀ جرمهــای ذم و قدح کــه دربارۀ حکمداران و روســای حکومت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ راهنمای تاریخ افغانستان؛ کابل :انجمن تاریخ.1348 ،

و مأموریــن سیاســیه اجنبیــه واقــع میشــود و در فقــرۀ ( 2و  )5مرقــوم

رهیــن ،عبدالرســول؛ تاریــخ مطبوعــات افغانســتان؛ چ  ،2کابــل :شــورای فرهنگــی
افغانستان.1387 ،

جرمهای ذم و قدح که در حق محاکم و دوائر و هئیت رســمیه و قشــون

فرهنــگ ،میرمحمدصدیــق؛ افغانســتان در پنــج قــرن اخیــر؛ چ  ،1ج  ،1مشــهد:
درخشش.1371 ،

اســت ،بنابــر مراجعت سفارتهایشــان بــه وزارت خارجیــه و محا کمۀ
واقع میشــود و در فقره  4نوشــته شده اســت بنا بر مراجعت روسای دوائر

30

وزارت عدلیه؛ قوانین اساسی افغانستان؛ چاپ اول.1386 ،
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