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 ( ژور نالیزم دوست یا دشمن مردم)بخش دهم

 
 های جهادی های همگانی تنظیم نگاهی به رسانه 

 
 است(.  تهیه گردیده  پزوهشگر آگاهنو یسنده و  )این بخش با استفاده از مطالب ارسالی محمد اکرام اندیشمند، 

از   نشریه »رسانه منظور  افغانستان«  جهادی  همگانی  تنظیم های  که  است  جرایدی  و  جریان ها  یا  سیاسی  ها  های 
ها در پشاور پاکستان برای بار  افغانستان در خارج این کشور به چاپ آن مبادرت داشتند. کار نشر این نوع رسانه 

  1356و   1355های  محمدداود آغاز یافت. در سال های جمهوریت سردار  در سال   1357نخست قبل از کودتای ثور  

ی شهادت از سوی حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار در همین شهر چاپ شد و به صورت مخفیانه و  نشریه 
گردید. محتوای این نشریه در مخالفت با حکومت داودخان  نامه در کابل و بیرون از کابل توزیع می ی شب گونه به 

 کرد.  ِت او را در خدمت اهداف شوروی و کمونیزم معرفی می قرار داشت و حکوم 
ثور   کودتای  از  گروه   1357پس  سایر  سرکوب  به  و  کرد  را غصب  قدرت  خلق،  دموکراتیک  حزب  های  که 

فرار اعضای جریان  این حکومت و  برابر  پرداخت، شورش و مخالفت در  به  های اسالم سیاسی و مذهبی  گرا 
ها در زمان یورش نظامی  های جهادی را شکل داد. سپس به شمار این تنظیم ج تنظیم پاکستان و یا ایران به تدری 

ها در جهت تبلیغ اهداف و حمایت از  های همگانی تنظیم عمل آمد و رسانه ی جنگ افزایش به شوروی و ادامه 
 وجود آمد.  جنگ علیه حکومت حزب دموکراتیک خلق و قوای شوروی، که به جهاد معروف گردید، به 

می  شناخته  رسمیت  به  پاکستان  دولت  سوی  از  که  پشاور  در  جهادی  تنظیم  هفت  از  یک  مشمول  هر  و  شدند 
های همگانی  گرفتند، دارای رسانه کنندگان مخالف کمونیزم و شوروی قرار می های نظامی و مالی کمک کمک

این تنظیم مربوط به خودشان بودند. رسانه  نامه و سایر نشریات مؤقت و  ها، ماه نامه ها شامل هفته های همگانی 
های مختلف داخلی و خارجی در پاکستان و ایران و حتی در کشورهای اروپایی چاپ  شد که به زبان نامه می گاه 

منتشر می  به روی موج  و  آن  از  پس  یا  و  متوسط  امواج  به روی  را  رادیویی  نشرات  بعدها  و  با    FMگردید 
ها در داخل افغانستان نیز نشرات خود را  ند. البته فرماندهان این تنظیم ی پخش و پوشش محدود آغاز کردساحه 
 داشتند. 

تنظیم  بر  تنظیم افزون  پشاور،  در  هفتگانه  معروف  آن های  از  به  های جداشده  پاکستان  از سوی  چند  هر  که  ها 
رهبری قاضی    های همگانی و نشرات خود بودند. مانند تنظیمی که بهشدند، دارای رسانه رسمیت شناخته نمی 

انقالب اسالمی به رهبری مولوی رفیع  انقالب اسالمی به  محمدامین وقاد بود؛ تنظیم حرکت  هللا مؤذن، حرکت 
 رهبری مولوی نصرهللا منصور و غیره.  

ترین نشرات چاپی را دو تنظیم جمعیت اسالمی به رهبری برهان الدین ربانی و  گانه بیش های هفت از میان تنظیم 
به رهبری گلبدین حکمتیار داشتند. شمار نشریات حزب اسالمی به رهبری حکمتیار در پشاور به  حزب اسالمی  

گونه جمعیت اسالمی نیز  رسید. به همین ها نشریه می های فارسی دری، پشتو، اردو، عربی و انگلیسی به ده زبان 
 ها نشریه بود.  دارای ده 

حزب وطن تغییر نام داده بود، و  هللا که به اکتر نجیب ریاست د   پس از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق به  
ها ساختارهای نشراتی شان را چه در پیشاور پاکستان و  های جهادی در کابل، این تنظیم قدرت رسیدن تنظیم به 

خصوص در مشهد، به کابل و بعضی از والیات افغانستان انتقال دادند و در پهلوی آن نشراتی  چه در ایران، به 
ترین نشرات  ها در والیات افغانستان نیز آغاز کردند. بیشهای هر یک از تنظیم برد اهداف و مرام ی پیش را برا
افغانستان را حزب جمعیت اسالمی به رهبری برهان ی تنظیم ی حکومت چهار ساله دوره  الدین ربانی و  ها در 

جمعیت   نشرات  داشتند.  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  نشریه  حزب  چهل  به  والیات  و  کابل  در  اسالمی 
ی مجاهد در کابل آغاز گردید و نخستین شماره آن  نامه رسید که با نشر هفته نامه و مجالت می شامل جراید و هفته 

 در شهر کابل منتشر شد.  1371جوزای  19در 
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ها عالوه بر  دوی آن   گرفت و نشرات هر ی دوم قرار می حزب اسالمی گلبدین از نگاه تعداد نشرات به درجه 
ها  شد. سایر تنظیم های اردو، انگلیسی، عربی و حتی روسی هم نشر می های فارسی/ دری و پشتو به زبان زبان 

ها بیش از یک نشریه و تعداد دیگری فقط یک نشریه داشتند.  هرکدام یک ارگان نشراتی داشتند که تعدادی از آن 
نشریه محتوای کلی همه  این  اسالمی، مرام ها یک چیز  یی  احکام  تبلیغ  دیدگاه بود،  و  یا جریان  ها  و  تنظیم  های 

بیش  ترویج  مربوطه،  محافظه سیاسی  و  تر  تقدیر  و  تنظیمی  پالیسی  به  مطابق  مردم  به  هدایات  و  اوامر  کاری، 
بلیغ  ی تنظیمی، تها و افراد بلند پایه های قوماندان توصیف از جهاد، تجلیل از پیروزی مجاهدین، پخش کارنامه 

 های تنظیمی در کابل و والیات.  برخوردها و جنگ  های رقیب، و در نتیجه علیه تنظیم 
پخش شایعات نسبت به حقایق، توجه خاص به اهداف سیاسی و تنظیمی نسبت به موضوعات مورد نیاز و حیاتی  

زدن به  مشغول دامن داد. تعدادی هم از این نشرات  ها را تشکیل می ی نشرات آن و مسایل و منافع ملی، هسته 
ساختن اهداف تنظیمی  گیری از این اختالفات جهت بر آورده اختالفات قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی برای بهره 

 تر بودند.  و سیاسی شان و جلب و جذب پیروان بیش 
و شعارها،  ها  ها پیامهای غیرمعمول و نامأنوس مطبوعاتی و هر یک از این نام های این نشرات نیز نام حتی نام

های افغانستان، تر عنوانی به زبانها تشکل یافته بودند. کمبارها و محتویاتی داشت که بر مبنای آن، این تنظیم
می دیده  ترکمنی  و  ازبیکی  هم  یا  پشتو  یا  صوتفارسی  شهید،  خون،  میثاق  مجاهد،  مثل:  الجهاد،  شد، 

های وارداتی چه از پیشاور و چه از مشهد ر رسانهها که دامهاةالمؤمنین، سنگر، شهادت و امثال این عنوان 
 شود.ایران دیده می 

تنظیم  این  بر  رسانه افزون  برخی  توسط  ها،  که  نهادهایی  سوی  از  نیز  دیگر  غیرتنظیمی  ظاهراً  همگانی  های 
تنظیم افغان  اعضای  و  مهاجر  مدیریت می های  افغانس ها  جهاد  از  در حمایت  آباد  اسالم  و  پشاور  در  نیز  تان  شد، 

می  سیداحمد  منتشر  رهبری  به  ملی  محاذ  اعظم عضو  فاروق  مدیریت  به  افغانستان  جهاد  تحقیقات  مرکز  گردید. 
مدیریت صباح  به  افغانستان  جهاد  ثقافتی  ترجمه گیالنی، شورای  کانون  به  الدین کشککی،  افغانستان  آثار جهاد  ی 

مراکزی بودند که در حمایت از جهاد فعالیت نشراتی  هایی از  مدیریت محمد یوسف علمی استاد دانشگاه کابل، نمونه 
 داشتند.  

نگار و وزیر اطالعات و  الدین کشککی روزنامه به ابتکار صباح   1983شورای ثقافتی جهاد افغانستان در آگست  
فرهنگ در اواخر سلطنت محمدظاهرشاه و با عضویت محمد صدیق راشد سلجوقی، حبیب هللا غالب، عبدالسالم  
آثار مطبوع مهم و معتبری در مورد وقایع   آباد تأسیس شد. این شورا  عظیمی و محمدهاشم مجددی در اسالم 

بیشدهه  و  داشت  مجاهدین  و  جهاد  بخش  در  ویژه  به  هشتاد  پالیسی ی  در  تنظیم تر  از  مستقل  خود  و  های  ها 
 کرد.  شان عمل می رهبران 

این  بر  پشا عالوه  در  نیز  دیگر  نشریات  برخی  نشر  ها،  مجاهدین  به  نزدیک  افراد  یا  و  مجاهدین  از سوی  ور 
ها بودکه فریدون افراسیابی عضو حزب اسالمی گلبدین حکمتیار مدیریت آن  ی آزادی یکی از آن نامه شد. هفته می 

 دوش داشت.  را به 
و    روحیه در دوران حکومت تنظیمی در افغانستان، »بیان« بود و »آزادی« نه؛ و این بیان هم محدود بود به  

تنظیم  تنظیم مرام  از طرف  مدت چهارسال حکومتی  این  در  دیگری.  بیان  نه  از  ها  بیش  از یک جنگ  پس  ها 
 کار شد.  های افغانستان، روی دوازده سال علیه حکومت 

تنظیم بین  داخلی  جنگ  دیگر  جانب  برهان از  رهبری  به  اسالمی  جمعیت  رقیب،  حزب  های  و  ربانی  الدین 
های سیاسی نیز یا به یکی از این دو رقیب  ها و جریانلبدین حکمتیار در گرفت و تنظیماسالمی به رهبری گ
رفتن تمام  های نفوذ جداگانه در کابل ایجاد کردند، که به ویرانی کابل و از بینها و حوزهپیوستند و یا اتحادیه

های اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و فعالیتها و ساختارهای دولتی و نهادهای خدمات مردمی و تجارت،  شیرازه
جا مانده بود، های دولتی به چه از ساختارهای حکومتی و اثاثیه و ملکیتفرهنگی و حقوقی منجر گردید و آن 

های مردم  شد و نه توقع رسیدگی به نیازمندیتاراج شد که در چنین اوضاعی نه انتظار تحولی مثبت برده می
های همگانی ی جدید تحول مثبت به شمول ظهور و رشد نشرات و رسانهحله رفت. زیرا مجال ظهور مرمی

 شد. های سیاسی شامل حکومت و بیرون از آن انتظار برده میآزاد وجود نداشت و نه هم از این جریان 
اشخاص    ها و فرماندهان و مندان و حاکمان و تنظیم چه قدرت بنابراین در این دوره »بیان« بود »آزادی« نه، بیان آن 

 توانست آزادانه سخن گوید و یا سر بلند کند.  دادند و هیچ نیرویی نمی خورد مردم می خواستند به بانفوذ می 
ولی هیچ نیرویی نه اجازه داشت نه قدرت که آزادانه بگوید و یا بنویسد که بالدرنگ مهر کفر و مخالفت با جهاد  

می  کوبیده  او  پیشانی  بر  مثل  اسالمی  و  تنظیم شد  این  اقامت  همین  دوران  توسط  نفر  که صدها  پیشاور  در  ها 
 ها یا زندانی و یا هم برای ابد ناپدید گردیدند.  تنظیم 

دوره  این  و غم در  تاریک  تنظیم ی  قدرت انگیز،  و  نام حرکت های جهادی  به  که  آنان  و  نشراتی  مندان  مستقل،  های 
 های همگانی بکنند.  ی سیاسی را از نشرات و رسانه ترین استفاده تأسیس کردند، همه سعی داشتند بیش 
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بازتاب تلویزیون  تا فلم و موسیقی و برنامه هایی از درامه ها و هنرنمایی ی فعالیت دهنده ها دیگر  های تفریحی  ها 
بیانیه  را  آن  اهداف سیاسی  های رهبران، موعظه نبودند و جای  با درنظرداشت  تنظیمی  تبلیغات گوناگون  و  ها 

آن ها  آن  و  بود  شده  داده  قرار  سیاسی  اهداف  خدمت  در  ژورنالیزم  هم  باز  و  بود  و  گرفته  رهبران  که  چه 
حکم قدرت  و  مذهبی،  جهادی،  سیاسی،  می مندان  می روایان  نشر  رسانه خواستند  و  به شد  همگانی  صورت    های 

 ها قرار گرفته بود. مطلق در خدمت آن 
تنظیم  حکومت  در  در  جهادی  و  های  موقوته  چاپی  نشرات  تلویزیون،  رادیو،  شامل  آزاد  نشرات  از  افغانستان 

یی و  های وقفه ها، اتحادهای مقطعی، ائتالف های بین تنظیم غیرموقوته خبری نبود و تمام تمرکز دولت بر مخالفت 
حوزه آرایی صف  تصرف  برای  هیچ ها  بود.  والیات  از  بعضی  و  کابل  داخل  در  چگونها  به  توجهی  گی  گونه 

هیچ  و  نبود  اطالع نشرات  برای  هدفی  خبر گونه  نشر  و  و  رسانی  گفتار  استثنای  به  خارجی  و  داخلی  مهم  های 
شد و اگر هریک از این رهبران مقتدر شریک در  ها دیده نمی ها و جلسات رهبران جهادی و ایادی آن مالقات 

 کرد.  تا تمت بالخیر نشر می هللاداشت، رادیو و تلویزیون باید آن را از بسم رانی می حکومت، سخن 
ی جدید،  ی دموکراسی و دوره جز از دهه ها، البته به های پیش از آن های جهادی، مثل حکومت یگانه هدف تنظیم 

های خود مورد استفاده قرار دهند. در واقع پس از ایجاد  ها را برای رسیدن به هدف این بود که چگونه رسانه 
در  طالبان  از حاکمیت  بعد  استفاده   نظام  برای  که زمینه  بود  و رسانه افغانستان  بیان  آزادی  اعظمی  حد  های  ی 

این  گردید.  فراهم  فرصت گروهی  این  از  چگونه  خواهیم  که  بدان  که  است  دیگر  بحثی  نه،  یا  شده  اسفاده  ها 
دوره  اما دست کم در  نزد پرداخت؛  در  به اصول ژورنالیزم  باوری  آن طالبان،  از  تنظیمی و پس    ی حکومت 

ها این موازین ژورنالیستیک از خصوصیات دموکراسی غربی و  حاکمیت اصالً وجود نداشت؛ زیرا به باور آن 
 خواندند. ها آن را اسالمی می هایی بود و هست که آن مغایر آموزه 

مزایای یک  های همگانی و سایر  ی رسانه تر این طرز تفکر و برداشت واژگونه در باره البته برخورد تندروانه 
های  ی بعد از تنظیم ی آزاد و دموکراتیک است، در دوره های یک جامعه ی مدنی را که یکی از ویژگی جامعه 

روی  یعنی  می جهادی  آشکارتر  طالبانی  نظام  مثال کارشدن  با  اکنون  و  پالیسی بینیم  از  که  نحوه هایی  و  ی  ها 
 کنیم.   ی گردد، این مسأله را بررسی مها ارائه می داری آن حکومت 

 
 ها در دوران حکومت طالبان رسانه 

ی حکومت  های همگانی نامیده بتوانیم، دوره ی حکومت تنظیمی را غروب آزادی بیان و فکر و رسانه اگر دوره 
هایی از کشورهای  ی حکومت تنظیمی بعضی اوقات حداقل فلم توانیم. در دوره طالبان را تاریکی مطلق گفته می 

های اسالمی در مغایرت نبود، و یا سرودهایی در دفاع از  ها با آموزه هایی که به تعبیر آن آهنگ اسالمی و یا  
ها و  ها و کست ی حکومت تنظیمی نه تلویزیون گردید. در دوره ی سرسپردگان این راه، نشر می جهاد و مبارزه 

خوردند؛ اما در  ّره و شالق و کیبل می شدند و نه د  ها تکفیر می شد و نه کارمندان رسانه ویدئوها به دار زده می 
بلند می دوره  از هر مکان و منزلی که حتی صدای رادیو  شد صاحب خانه توبیخ و تعجیز  ی حکومت طالبان 
دار زده  ها اعدام و به های کست ی دیگر تفریحی شکستانده و وسایط نشر با فیته گردید و رادیو و یا هر وسیله می 
موسیق می  شنیدن  و  پخش  عروسی شد.  حتی  خوشی  محافل  در  و  بود  حرام  شادی ی  و  موسیقی  پخش  کردن  ها 

شد و مستحق مجازات بود. تلویزیون فقط در بیست و چهار ساعت حد اکثر دو ساعت  غیراسالمی خوانده می 
م  ها و تبلیغات نظام. نه موسیقی بود، نه خبرهای مهها، موعظه ها، بیانیه هم برای پخش اعالمیه نشرات داشت آن 

 یی برای سرگرمی و تفریح. داخلی و خارجی، و نه هم برنامه 
ها و دستورات  رادیو افغانستان که نام آن را طالبان به »د شریعت ژغ« تبدیل کرده بودند، به جز نشر اعالمیه

نمونه عنوان  کرد. بهطالبان برای تعمیل باالجبار این دساتیر و اوامر برای شهروندان، مطالب دیگری نشر نمی
ی تحقیقی داکتر سید عبدهللا کاظم اقتباس شده،  به نشر یکی از این دساتیر در رابطه با حقوق زنان که از مقاله

ی کنیم که خود گویای اختناق و قیود، نه تنها بر آزادی بیان، بلکه خود »بیان« و فراتر از آن بر نحوهاکتفا می
یی از یک زندان وسیع به مساحت تمام زندگی است و نمونهی امور  ی شهروندان و قیود در همه زندگی همه

کشور، و مثال بارزی از یک حکومت توتالیتر قرون وسطایی است که هرگونه حق انسانی و مشروع را از  
 کند. شهروندان سلب می

پیمجموعه که  دساتیر  این  و  ی  ترتیب  او  هدایت  و  امر  به  و  طالبان،  رهبر  عمر  کرده  روان خط مال  تنظیم 
تر برای محدودیت و قیود بر زندگی زنان وضع شده بود؛ اما شامل اوامری در مورد تمام روش و  بودند، بیش

بدون نحوه جامعه  زنان  و  مردان  زندگی  چگونگی  مورد  در  بود  هدایاتی  و  افغانستان  اتباع  تمام  زندگی  ی 
نشستن لباس،  رفتار،  پوشاک،  خوراک،  در  آزادی  اندک  تلویزیوندرنظرداشت  دیدن  ورزش،  شنیدن ،  و  ها 

 ی رفتار و کردار جامعه مطابق این احکام قرون وسطایی در قرن بیستم.رادیوها و موسیقی و خالصه همه
 طور مکرر به نشر رسید:  از طریق رادیو شریعت با فقرات آتی به   1997این دساتیر در اوایل ماه اکتوبر 
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و حقهمه   -1 بگذارند  باید ریش  مردان  اندازه   ی  تا  کنند.  اصالح  را  آن  باید ریش  ندارند  دارد،  امکان  که  یی 
 شوند.  ها حق ندارند ریش مردان را اصالح کنند، در صورت تخلف مجازات می گذاشته شود. سلمانی 

از خانه   -2 یا عمامه  و  بدون کاله  ندارند  هم مردان حق  و  بیرون شوند  لباس ی خود  از  ندارند  های  چنان حق 
 ستفاده کنند، زیرا لباس اروپایی غیراسالمی است.  اروپایی ا

قسمت   -3 که  باشند  داشته  تن  به  لباسی  نباید  مسابقه  یا  و  تمرین  هنگام  آن ورزشکاران  وجود  از  را  هایی  ها 
 توانند از نیکر سپورتی استفاده کنند.  نپوشاند، ورزشکاران نمی 

 زنان حق کار و تحصیل را ندارند.   -4
 هایی با رنگ روشن را که جلب توجه کند، ندارند.  زنان حق پوشیدن لباس -5
زنان حق گشت و گذار را در بازارها جهت خریداری اشیای مورد ضرورت خویش ندارند، مگر اینکه با    -6

 بودن را با خود داشته باشند.  محرم  راه باشند و برادر و شوهر شواهد دال بر برادر و یا شوهر خویش هم 
مغازه   -7 می صاحبان  مراجعه  تنها  که  زنانی  به  ندارند  حق  به ها  را  جنسی  در صورت  کنند،  برسانند.  فروش 

 گیرند.  سرکشی از این حکم مورد مجازات قرار می 
 زنان حق پوشیدن تنبان رنگ سفید را ندارند.   -8
 کند.  را ندارند، زیرا صدای بوت زنان مردان را تحریک می های کوری بلند  زنان حق پوشیدن بوت  -9
 راهی محرم خویش ندارند.  زنان حق مراجعه به شفاخانه حتی زایشگاه را بدون هم   –10
خانه شیشه   -11 کلکین  خانه های  درون  از  زنان  تا  شوند  رنگ  سیاه  باید  کوچه  های ها  در  که  مردانی  به  شان 
 گذرند، دیده نتوانند.  می 
 داشتن تصویر، ساختن تصویر، نصب تصویر، اعم از حیوان و انسان یک عمل غیراسالمی است.    -12
آینه   -13 باید  را که در سیت ی عقب رانندگان موترها  تا زنانی  کنند،  دور  از موترهای خود  را  های عقبی  نما 
 نشینند، دیده نتوانند.  می 

 محدودیت دیگر نیز بر مشکالت زنان افزوده شد، ازجمله:   ی فقرات فوق چندبر عالوه 
 های زنانه در والیات کابل و هرات مسدود کردن حمام     ▪ 
  8بستن مکاتب خصوصی )خانگی( برای دختران و گفته شد که هیچ مکتب اجازه ندارد دختران باالتر از سن     ▪ 

 سال را تدریس کند، مگر برای خواندن قرآن مجید؛  
 ر زنان با مؤسسات امدادی و خیریه خارجی، ولو با چادری؛  منع کا    ▪ 
 کردن با اسبابی که شباهت به اجسام زنده را داشته باشند، ندارند؛  طفالن حق بازی    ▪ 
 داکتران مرد حق ندارند به معاینه و عملیات جراحی مریضان زن بپردازند؛     ▪ 
 های نمایش لباس دائر نمایند؛  یری کرده و مغازه گهای کاالی زنانه حق ندارند بدن زن را اندازه خیاط   ▪ 
کننده بر  پوشاند، یا زنانی که لباس تحریک  هیچ راننده مجاز نیست زنان ملبس به چادرهایی که صورت را نمی  ▪ 

راه ندارند، سوار موتر کنند. در صورت تخلف، راننده زندانی  هایی که یک مرد محرم را به هم تن دارند، و یا آن 
 و شوهر زن تنبیه خواهد شد؛  

ی موتر  وسیله ی اسالمی به شوند، به طریق احترام کارانه که در حال کاالشویی در کنار دریا مشاهده می زنانی   ▪ 

.« جا شوهران شان به شدت تنبیه خواهند گردیدشوند در آن به منزل شان برده می 
1
   

رسانه   و  از  رادیو  مثل  هم  دولتی  محدود  نشرات  و  نبود  خبری  هیچ  غیرحکومتی  نشرات  و  همگانی  های 
ها و سایر تبلیغات نظام را نشر کنند و بس. بنابرآن  ها، موعظه ها، ابالغیه تلویزیون تنها مجاز بود که اعالمیه 

افغانستان، همین دوره رسانه ی مطبوعات و  های عمر تقریباً یک قرنه ترین سال تاریک  ی پنج  های همگانی در 
هم در خدمت  های همگانی و نشرات به شکل بسیار ابتدایی، و آن ی رژیم طالبان در افغانستان بود. رسانه ساله 
 مندان امارت اسالمی طالبان، قرار داده شد. قدرت 

تبلیغات   برای  تلویزیون، طالبان  و  از طریق رادیو  تبلیغات  بر  از طریق  ها و اطالعیه و پخش اعالمیه عالوه  ها 
 کردند.  ی جامعه با معیارهای خودشان، استفاده می بلندگو در شهر، نیز به اصطالح خودشان، برای تنویر و تربیه 

دوره  همان در  تنظیمی  دوره ی حکومت  این  در  ولی  نه؛  و »آزادی«  بود  گفتیم »بیان«  که  نه  گونه  ی طالبانی 
ی ذاتی انسانی که هم اعتقادات اسالمی آن را مجاز  بردن از حقوق اولیه »آزادی« و نه بهره »بیان« بود و نه  

طرف بخشی از  ی مردم سرزمین ما از هزاران سال به این مندانه ی زندگی شرافت دانسته و هم فرهنگ و نحوه 
ی  فردی به شمول نحوه های  ها دوخته شده بود و تمام آزادی روش و رسم و رواج این زندگی بوده است. دهان 

شد، طول  پوشیدن مردان و زنان، غذاخوردن، نشستن بر چوکی، چون چوکی و کوچ غیراسالمی خوانده می لباس 
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ها هنگام  ریش و موی سر، حتی کفش پوشیدن و رفتار زنان و پوشیدن جوراب سفید برای زنان و صدای پای آن 
کوب با چوب بود. در چنین تحجر قرون وسطایی انتظار    رفتن غیراسالمی و مستحق قمچین و شالق و لت و راه 

نمی  برده  به معیارهای حتی اسالمی،  و فکر مطابق  بیان  آزادی  را  هر گونه  نه کسی  این دوره  در  شد. چون 
سخن  سرنوشت یارای  و  مهم  موضوعات  مورد  در  نظر  ابراز  حق  نه  و  بود  رسانه گفتن  و  ساز.  همگانی  های 

چه در کنترل شدید حاکمیت بود،  یی غیر از آن گونه نشریه متوقف گردیده بود و هیچ نشرات غیرحکومتی کامالً  
 شد. نشر نمی 

شدن  به رهبری القاعده بر مرکز تجارت جهانی در نیویارک و کشته   2000افگنی یازدهم سپتمبر سال  حمالت دهشت   
هم   2997 و  حمله،  این  در  دهشت امریکایی  هم چنان حمالت  وزا افگنی  بر  ایالت  زمان  در  هم  و  امریکا  دفاع  رت 

 ی سقوط نظام طالبانی را در افغانستان فراهم ساخت. پنسلوانیا زمینه 
این حمالت توسط سازمان دهشت ارزیابی  اثبات رساند که  به  امریکا  استخباراتی  از مناطق  های  القاعده  افگنی 

عمل آمده  این حمالت توسط ع مال القاعده به ی ریزی و اداره ی طالبان در افغانستان انجام یافته و طرح تحت اداره 
سر  الدن رهبر القاعده را که در آن زمان در افغانستان به بن است. ایاالت متحده از رژیم طالبان خواست که اسامه 

مواضع  دادن رهبر القاعده دلیل حمالت قوای امریکا بر  ها تسلیم دهد. امتناع طالبان از تسلیم برد، به امریکایی می 
 افگنی خوانده شد و نظام طالبانی را سرنگون ساخت.  نام مبارزه با دهشت طالبان در افغانستان به 

در سال   بن  ملل متحد در  کنفرانس تحت نظر سازمان  به    2001در یک  افغانستان  نیروهای مسلح مطرح در 
بردند  سر می ق که در ایتالیه به داران شاه ساباستثنای حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و طالبان و با شرکت طرف 
کار آید و حامد کرزی که هم  ی افغانستان روی و امریکا و متحدان آن موافقه شد که تشکیالت جدیدی برای اداره

های افغانی کار کرده  م. و هم پس از آن با تنظیم 1989تا    1978ی تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان از  در دوره 
قرار داده شد. مأموریت حمایت قاطع به اشتراک ایاالت متحده و متحدان آن زیر عنوان  بود، در رأس این اداره  

 افگنی« نیز در افغانستان تشکیل شد و مبارزه بر ضد حاکمیت طالبان آغاز گردید.  »مبارزه با دهشت 
 

 به بر رسی گرفته می شود    روند آزادی بیان با حکومت کرزی در بخش یازدهم      
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