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 ۰۸/۲۰۲۲/ ۲۵        جلیل غنی  
 

 ( بخش دوازدهم ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ) 
 

 ها در حکومت اشرف غنیرسانه 
ی  ی حکومت حامد کرزی آغاز گردیده بود، در دوره ها که در دوره توسعه و تحول نسبی و آزادی بیان و رسانه 

تفاوت که در این دوره حکومت کوشید مانع بعضی از  حکومت داکتر اشرف غنی نیز ادامه یافت؛ ولی با این  
 های گروهی داده است.  رسی به اطالعات به رسانه چنان قانون دست هایی گردد که قانون اساسی جدید و هم آزادی 

های دولتی، مثل:  تر بر رادیوـ تلویزیون ملی و آژانس خبررسانی باختر و روزنامه ها بیش این قیود و ممانعت 
ان رسانه اصالح،  از  دیگر  برخی  و  هیواد  تعمیل  یس و  دارند،  قرار  شدید حکومت  کنترل  تحت  که  دولتی  های 

ها  های همگانی نافذ در کشور رعایت نگردید و حتی گزارش یک از قوانین رسانه شود. در این دوره نیز هیچ می 
 ز نشر باز مانده است.  که نشر گردد، سانسور و ا هایی که دولت با آن مخالف بوده، قبل از آن و مصاحبه 

آباد از  گزارش داد:عمرزاخیلوال، سفیر پیشین افغانستان در اسالم   2020نیوز در هشتم آگست  از آن جمله طلوع  
 کند. گوید سخت انتقاد می یی تلویزیون ملی می چه که برخورد سلیقه آن 

جرگه مشورتی  وگویش با تلویزیون ملی که وی در آن چگونگی برگزاری لویه  کند که گفتآقای زاخیلوال، ادعا می 
های اجتماعی این تلویزیون حذف شد. زاخیلوال،  صلح را زیر پرسش برده بود، پس از مدت کوتاهی از رسانه 

 کند:  ی دهد که این تلویزیون، ملی نه، بل فردی عمل م گوید که این برخورد مسؤوالن تلویزیون ملی نشان می می 
ی  جمهور نیست، از وزیر نیست و وظیفه »تلویزیون ملی از نامش هویداست، ملی است، از ارگ نیست. از رئیس  

 ی نظریات متفاوت خصوصأ در مسایل مهم ملی مانند صلح است«. های همگانی ارائه رسانه 
همین  دستدر  حق  کمیسیون  می حال،  اطالعات  به  نمی رسی  نهادی  هیچ  که  و    تواند گوید  کند  ایجاد  سانسور 
 میان آورد. هایی را برای آزادی بیان شهروندان به محدودیت 

صورت قطع قابل قبول نیست  گوید: »سانسور به رسی به اطالعات می الدین بهادری، رئیس کمیسیون حق دست عین 
 شود«. نحوی محدودیت برای آزادی بیان دانسته می و به 

ی ابزاری از  است. مورد دیگری که استفاده   های تلویزیون ملی انتقاد شده ه پیش از این نیز از سانسور در برنام 
دهد، شکایت  ی ارتباط گروهی نشان می کشی از این وسیله ها را از طرف دولت برای مقاصد سیاسی و بهره رسانه 
  2020آگست    ی مشورتی است که به تاریخ هشتم ی برخورد مأموران دولت در جریان لویه جرگه ها از نحوه رسانه 

ی  جرگه های طالبان دایر گردیده بود.شماری از شرکت کنندگان لویه  گیری در مورد سرنوشت زندانی برای تصمیم 
دادها رسیدگی  گویند که باید به این روی است، می  آمیز صورت گرفته ها برخورد خشونت مشورتی صلح که با آن 

شدن  ی مشورتی صلح را به سرکوب صداهای اعتراضی و مانع جرگه گان لویه  شود. این معترضان، برگزارکنند 
 سازند. آزادی بیان متهم می 

جرگه با  جمهور در لویه    های رئیس گان که پس از اعتراض در برابر گفته بلقیس روشن، عضو مجلس نمایند 
 ه بود. ریزی شدکند که این رفتار برنامه رو شد، ادعا می آمیز روبه برخورد خشونت 

کرد، بانو روشن در جایش  رانی می ی  مشورتی صلح سخن جرگه جمهور غنی در آغاز لویه  هنگامی که رئیس 
جمهور اعتراض    ایستاد و با بلندکردن یک لوحه که در آن نوشته بود: »به طالبان باج ندهید«، به سخنان رئیس 

 رو شد. آمیز روبه کرد. اما او با برخورد خشونت 
رسی  های اندکی از جلوگیری از آزادی بیان است که قانون اساسی افغانستان آن را تضمین و قانون دست ها مثال این 

سازد. روزی نیست که  رفت آزادی بیان را فراهم می ی پیش به اطالعات آن را تشریح و توضیح کرده، و زمینه 
سرپیچی  بسیاری  مثل  افغانستان،  اساسی در  قانون  حتی  قانون،  از  دیگر  نشود.  های  تخطی  دولت  طرف  از   ،

یی از جهان با سیاست ارتباط  هر نقطه  های همگانی در واره نشرات و رسانه شود که هم ترتیب مشاهده می بدین 
ی دیگری، هدف کلی و  ناگسستنی و تنگاتنگ دارد و از همان آغاز اختراع چاپ، رادیو و تلویزیون و یا رسانه 

گران  مردم و یا در مجموع به مخاطبان آن رسانه، و در پهلوی آن، هدف سیاست ی هر رسانه رساندن پیام به  یگانه 
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های همگانی سیاسی بوده باشد، چه اقتصادی،  های رسانه ها بوده است. حاال چه این پیام ی سیاسی از رسانه استفاده 
 هفته است: ها دو اصل عمده نچه اجتماعی و فرهنگی و یا هر پیام دیگری، در نفس هر یک از این پیام 

 دادها؛  ساختن مردم از چنان روی  داد تازه و نو و آگاهدهی از هر تحول و روی اول: اطالع    ▪ 
 دوم: جلب توجه و بسیج افکار عامه.    ▪ 

های همگانی و نشرات، این دو هدف  ها برای ایجاد رسانه در افغانستان نیز از همان ابتدای برداشتن نخستین گام
خان تا همین اکنون، هر نشریه و  النّهار در زمان امیر شیرعلی ی شمساست. از نخستین شمارهکلی نهفته بوده  

عقب وصف  با  افغانستان،  در  دامن ماندگیرسانه  که  رسانه هایی  همین  بوده،  کشور  این  از  گیر  استفاده  با  ها 
های گوناگون به مخاطبان  ام دادن و رساندن پیاند کاری در راستای آگاهیترین روزنه و امکان، کوشیدهکوچک

که با یک جریان سیاسی وابستگی داشته ویژه زمانیها، بههای هر یکی از نشریهها و هدفانجام دهند. البته مرام 
منظور جلب و جذب خواننده و یا شنونده و باشد، متفاوت است؛ و هر یک در تالش رساندن پیام و مرامی به

برند و در ذهن و  های متنوع مین مردم هستند که منفعت کلی را از همین رسانه بیننده است. ولی در این میان ای
ساز، در  خصوص در موضوعات سرنوشتتوانند بهدادهای ماحول شان بهتر میفکرشان در رابطه با روی 

 تری اتخاذ کنند.مجامع آزاد و دموکراتیک تصامیم درست
ها تدوین شد و پس از تصویب شورای ملی در  ن جدید رسانه و سرنگونی نظام طالبانی قانو   2001پس از سال   

 ی رسمی نشر و نافذ گردید.  در جریده  2009جوالی  8 /1388سرطان  15
نافذ شده بود، طرح،    1382جدی    14قانون اساسی جدید افغانستان که در    34این قانون مطابق به حکم مادهء  

 کند: قانون اساسی چنین حکم می  34ی تصویب و نافذ شد. ماده 
ی گفتار، نوشته، تصویر و یا  »آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله 

 وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. 
 ی قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه   هر افغان حق دارد مطابق به 

های همگانی و سایر مسایل ارتباط جمعی توسط قانون  احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر رسانه 
 گردد«. تنظیم می 

نموده و آن را یکی از حقوق بشری و  بدین ترتیب قانون اساسی افغانستان حق آزادی بیان و فکر را تضمین  
 ناپذیر انسانی مطابق به میثاق حقوق بشر، دانسته است.  انفکاک 

 دهد:  ی دوم چنین وضاحت می های همگانی افغانستان اهداف این قانون را در ماده قانون رسانه 
 حمایت و تضمین حق آزادی فکر و بیان  -1
 یی، ط فعالیت آزاد رسانه حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرای -2
 های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گرا، ترویج و انکشاف رسانه  -3
طور عادالنه توسط   های مناسب برای اظهار فکر و احساس اتباع کشور و انعکاس حقایق به نمودن زمینه فراهم   -4

 علمی، ادبی، هنری و طبع و نشر، های  گفتار، نوشته، رسم، تصویر، ثبت روی نوار، تمثیل، حرکت و سایر پدیده 
ی جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و  های همگانی مسجل در اعالمیه رعایت اصل آزادی بیان و رسانه   -5

 احکام دین مقدس اسالم، 
های همگانی که بتوانند وسایل مؤثر نشر اخبار صحیح، اطالعات، آموزش،  کمک به منظور رشد سالم رسانه   -6

های ژورنالیستی  ثقافت در کشور بوده، نظریات مردم را مطابق با معیارها، اصول و ارزش و شگوفایی علم و  
 طرفی و توازن( انعکاس دهند. )صداقت، بی 

غنی  های جمعی که مطابق به احکام قانون اساسی تدوین و نافذ شد، از طرف حکومت محمد اشرف در قانون رسانه 
اعتراض گر مورد  که  گردید  پیشنهاد  حقوق دانندگان رسانه تعدیالتی  این  دانان وجامعه ها،  گرفت.  قرار  مدنی  ی 

های گروهی را مغایر احکام قانون اساسی، تحت کنترل داشته  خواهد رسانه ها معتقد بودند که حکومت می گروه 
  ها وضع کند که قانون اساسی افغانستان آن را تضمین کرده است. در رسانه   هایی را بر آزادی باشد و محدودیت 

ی مدنی، حکومت مجبور گردید این قانون را که برای تصویب  های همگانی و جامعه اثر اعتراض و فشار رسانه 
 این تعدیالت به شورای ملی فرستاده بود، واپس گیرد.  

ی مدنی  های جمعی و جامعه دانان، نمایندگان رسانه ها حکومت کمیسیونی را متشکل از حقوق در اثر این اعتراض  
کنون که این نوشته چاپ گردید، نه از کار  اد تا این تعدیالت را مورد بررسی قرار دهند. اما تا همین  توظیف کر 

 های همگانی.   این کمیسیون خبری نشر گردیده و نه از سرنوشت قانون رسانه 
که آزادی بیان و فکر را تضمین کرده است،   های همگانی با وصف وضع قوانین بر مبنای قانون اساسی و رسانه 

رسی به اطالعات هم جزئی  های جمعی که حق دست خصوص در قانون رسانه مشکل کلی در نفس قوانین است به 
این قوانین به منابع رسمی توصیه می  رس  شود که اطالعات را به دست از آن است؛ ولی از جانب دیگر در 

گونه تعجیز و یا تهدیدی و یا هم الزامی در صورت عدم همکاری منابع  یچ که ه  خبرنگاران بگذارند در حالی 
طرف این قانون نیز مثل تمام قوانین دیگر، به  بینی نشده است. از یکرسمی با خبرنگاران، در چنین قوانین پیش 
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ت گردیده  شود و سرپیچی از قانون جزء فرهنگ اداری افغانستان تا رأس حکوم  شمول قانون اساسی، تطبیق نمی 
ار خالف قانون اساسی افغانستان  ب 90  غنی تا کنون بیش از ها نشان داده که حکومت داکتر اشرف است. بررسی 

شکنی در  روی از روش اغماض و گذشت در برابر جرایم و قانون عمل کرده، و از جانب دیگر فساد اداری و پی 
 حکومت، حاکم بوده است. 

دست   قانون  ب در  هم  اطالعات  به  می رسی  توصیه  دولت  کارمندان  این ه  نه  را  شود،  اطالعات  شود،  حکم  که 
 عمل آمده است. های آشکار از این قانون به های همگانی قرار دهند، ولی تخطی رس رسانه دست به 
داده  بان شفافیت، نشان   ی دیده رسی جهانی به اطالعات، یک ارزیابی تازه المللی دست روز بین   2020سپتمبر  28در

 است. رسی به اطالعات را، عملی نساخته  درصد قانون حق دست   ۵۰است که هیچ نهاد حکومتی  
، وزارت زراعت، آبیاری و  نهادی که مورد ارزیابی قرار گرفته   ۱۹ی این نهاد، از میان  بر بنیاد ارزیابی تازه 

جمهور،  اما ریاست دفتر رئیس  است؛  رسی به اطالعات را عملی ساخته  درصد قانون حق دست   ۴۷مالداری تا  
نهاد حکومتی دیگر از بدترین نهادها،    ۸ی عالی، وزارت امور خارجه، پارلمان و وزارت امور داخله و محکمه 

 اند. رسی به اطالعات شناخته شده سازی قانون دست در عملی 
این ارزیابی، در حالی  بنیاد  نتوانسته  بر  رسی به  درصد قانون حق دست   ۵۰است رعایت  که هیچ نهاد حکومتی 

اند«. نیافتن به اطالعات از سوی نهادها شاکی بوده   دست بیاورد، خبرنگاران بارها از دست اطالعات را به 
1

 
 رسی به اطالعات: اهداف قانون دست 

ی دوم  است و این موضوع در ماده ضع گردیده  منظور تأمین چهار هدف ذیل و   رسی به اطالعات به قانون دست 
 رسی به اطالعات صراحت دارد: قانون دست 

 رسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطالعات از ادارات؛ تأمین حق دست -۱
دهی از    داری، حساب   مردم در حکومت   رسانی، مشارکت   حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطالع   - ۲

 مبارزه علیه فساد اداری؛ اجراآت ادارات و 
 ی سوم قانون اساسی افغانستان؛ ی جهانی حقوق بشر با درنظرداشت ماده ی نزدهم اعالمیه رعایت ماده  - ۳
 ی اطالعات تنظیم طرز تقاضا و ارائه  - ۴
  ۶۷رسی به اطالعات، گزارش داده شد که طالبان عامل قتل  روز جهانی دست   2020سپتمبر    28چنان در روز  هم 

 خبرنگار هستند.  
(  2020سپتمبر  28رسی به اطالعات مطابق )مناسبت روز جهانی دست ی افغانستان در گزارشی بهوزارت داخله 

برنگاران  قضیه قتل خ  131دهد که »از مجموع  یی نشان می های قتل کارمندان رسانه دوسیه   گفت که نتیجه بررسی 
 (  2020سپتمبر   28خبرنگار طالبان هستند«. )بی بی سی   67های گذشته اتفاق افتاده است، عامل قتل که طی سال 

ی قتل خبرنگاران از سوی این نهاد بررسی  قضیه   30که    گوی سارنوالی افغانستان گفته در همین ارتباط، سخن 
شدگان محکوم    ی جمشید رسولی شماری از بازداشتاند. به گفته نفر بازداشت شده   56شده و در پیوند به این قضایا  

 اند. سال حبس گردیده  30تا  16به اعدام شده و برخی دیگر از  
ژورنالیست،   67خاطر قتل  کردن طالبان به رای محکوم المللی بی بین حال هم حکومت افغانستان و هم جامعه با این 

ساالری را فراموش    آهنگ دموکراسی و مردمتنها که اقدامی نکردند، بلکه کامالً این قربانیان واقعی و پیش  نه
المللی و قوانین جنگ، از هرگونه تعرض  ها بر مبنای تمام قوانین و مقررات و موازین ملی و بین اند. این کرده 

های جنگ مصون و در امان بودند؛ زیرا نه در جنگ سهم داشتند و نه حامل سالح بودند. بنابراین هیچ  طرف 
گرد  ها متوجه دو طرف جنگ نبوده است. از این جهت قتل آنان ظالمانه تلقی شده و قابل پی تهدیدی از جانب این 

این  که  اکنون  همین  تا  ولی  می   است.  آماده  چاپ  برای  قتل  نوشته  و  مانده  بازخواست  بدون  مسأله  این  گردد، 
دهد و هر هفته و  افگن را تشکیل می   های دهشت ی گروه چنان یکی از اهداف عمده خبرنگاران و مطبوعاتیان هم 

رسند؛ ولی تا  یی نه تنها در کابل بلکه در سایر والیات نیز به قتل می هر روز خبرنگاران و یا کارمندان رسانه 
فرد هیچ  می   کنون  نشر  خبری  مجرمان  این  گرفتاری  از  نه  و  شده  محاکمه  نه  گروهی  برای  و  اگر  گردد. 

های همگانی خبر گرفتاری گروهی و یا اشخاصی از طرف دولت  ها و رسانه ساختن اعتراضات خانواده خاموش 
  گونه اطالع   شود و دیگر از محاکمه و یا مجازات این قاتالن، هیچ جا خاموش می گردد، قضیه در همان نشر می 

 گیرد.  دهی صورت نمی 
های حاکم بر این کشور دارد.  یی در نظام ی دیرینه های همگانی در افغانستان پیشینه مخالفت با آزادی بیان و رسانه 

آغاز کار رسانه  از زمان  اشاره این روش  افغانستان که  پیشینه های همگانی در  بدان در بخش  ی  ی مختصری 
گو و مداح  های همگانی و نشرات یا باید سخن ین کشور رفت، موجود بوده است و رسانه های همگانی در ارسانه 
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های همگانی در عصر بعد از  داشت. نخستین قربانی رسانه بودند و یا اصالً نشرات آزاد وجود نمی ها می دولت 
و روی  خلق  دموکرات  جلیل    سقوط حکومت حزب  میرویس  تنظیمی،  حکومت  معروف  کارآمدن  ژورنالیست 

کرد،  ها در کابل که بیداد می الدین ربانی و شدت جنگ افغانستان بود که در زمان حکومت تنظیمی به رهبری برهان 
یا برای حفظ قدرت و یا هم برای کسب قدرت بین حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و هم پیمانانش و حکومت و  

مصاحبه با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی در پایگاه او در  پیمانانش، به قتل رسید. میرویس جلیل پس از هم 
ی شورای ملی افغانستان به شکل مرموزی به قتل رسید و مثل  چهار آسیا در راه برگشت در مقابل عمارت سابقه 

ست.  گرد مانده اعمل آمده، بدون پی صدها قتل دیگر که تا کنون نه قاتل آن پیدا شده و نه هم تحقیقی در زمینه به 
های همگانی توسط نظام تنظیمی و مخالفان آن در افغانستان بود؛  کردن صدای رسانه   در واقع این سرآغاز خفه 

العنان و تندرو و  تواند و هیچ نظام مطلق روی ترقی و آزادی بوده نمی جا که هیچ نیرویی مانع پیش ولی از آن 
نیست و روزی زوال می  پایدار  بیان دیکتاتور  آزادی  ایجاد یک    یابد،  در راه  امروز، که  افغانستان  و فکر در 

پیش جامعه  و  مترقی  معروف  ی  قول  به  و  گردیده  تضمین  است،  کرده  آغاز  را  طوالنی  راه  و  نهاده  گام  رو 
کار  ها و پشت وپیچ و دشوار را با قربانی   یابد« و این مسیر پر خم گام آغاز می ترین سفر هم با نخستین »طوالنی 

 پیماید. ی مترقی دیگر، می مند مثل هر جامعه متعهد و رسالت  های ژورنالیست 
رفت در راه ترقی و تعالی و بلندکردن صدای  ها و قتل کسانی که هدفی جز خدمت به جامعه و پیشاما این خشونت 

ارند  ها را خفه کرده و نگذ گیرند تا صدای آن های دیکتاتوری قرار می مردم ندارند، هدف منابع و مراجعی در نظام 
مند که از افشای    ها و افراد بانفوذ و قدرت ها برداشته شود و چنین دولت که حقایق فاش گردد و نقاب از چهره 

که ژورنالیزم دشمن  مند هستند. نه این دشمنان واقعی ژورنالیزم متعهد و رسالت  ، شان هراس دارند حقایق و سوابق 
 مردم باشد. 

هر نظام دیکتاتوری و توتالیتر از آن برای سرکوب جامعه استفاده و با ایجاد  اختناق یکی از ابزارهای منفور است  
مند است که  کند؛ ولی این ژورنالیست متعهد و رسالت ترس و هراس خواب راحت و آرامش را از مردم سلب می 

ها  ی آن زند و صداها نقب می حیث دوست مردم از هر روزنه و امکانی برای بیداری مردم و احقاق حقوق آن به 
آزارد و از هر  مندان و متنفذان را می   کند و همین فریادها است که گوش قدرت را هرچه رساتر و مؤثرتر بلند می 

کارشدن نظام تنظیمی و  ها با روی کنند. قتل و خشونت علیه ژورنالیست ساختن آن استفاده می   وسیله برای خاموش 
های  ی طوالنی به عمر رسانه ر افغانستان آغاز نشده، بلکه سابقه د 2001یا بعد از میکانیزم جدید سیاسی در سال  

خان  در عهد امیر شیرعلی   1873الّنهار در  همگانی افغانستان دارد که از آن اندکی بیش از صدسال با نشر شمس 
قاط  های مماثل در سایر نالعنان، مثل حکومت های مستبد و مطلق گذرد. خشونت و قتل خبرنگاران مخالف دولت می 

 جهان، ادامه داشته است. 
تری از این نوع را در  های بیش وجود آورده و عالیم و نمونه  هایی به ها خودسانسوری در چنین نظام این خشونت 

ها در موارد زیادی از افشای حقایقی  های اخیر در افغانستان شاهد هستیم که خبرنگاران و سایر ژورنالیست سال 
 کنند. خورد، خودداری می ساالران، متنفذان و روحانیان بر می مندان، جنگ که به یکی از قدرت 

اند. مثالً  مندان بی مسؤولیت در چنین جوامعی ایجاد کرده خودسانسوری، ناشی از ترس و هراسی است که قدرت 
که  هراس از این ساالران در افغانستان، نویسنده و یا ناشر و نطاق، در مندان، و جنگ انتقاد از یکی از این قدرت 

ساختن صدای او برای همیش نگردد، از ذکر بسیاری    مورد تعجیز و تخویف و بعضاً هم تهدید به مرگ و خاموش
مندی    ی چنان قدرت کند که چنین گزارشی به مذاق و سلیقه ورزد. زیرا کفایت می   حقایق ولو مستند هم باشد ابا می

گیری داشته آزادی  های همگانی در افغانستان رشد چشم و رسانه سال گذشته که نشرات    خوش نخورد. در بیست 
های  ی چاپی، استیشن های گروهی در قانون اساسی افغانستان تضمین گردیده و برمبنای آن صدها نشریه رسانه 

ا  ها رهای ژورنالیست ها و قتل   وکوب کردن   های تلویزیون فعال شده، تهدیدها و تعجیزها و حتی لت رادیو و چینل 
 هم این افشای حقایق، در پی داشته است.  

ژورنالیست می رسد و    136خورشیدی تا کنون نظر به ارقام رسمی به    1380های ژورنالیستان ازسالتعداد قتل 
ها از نشر این  ها، که تعداد آن ها تا زمان نگارش این اثر، طالبان شناخته شده اند. این قربانی نفر آن  67عامل قتل 

یی برای  ساالران و متنفذان از هر وسیله مندان وجنگ دهد که این قدرت ارزیابی تا کنون افزایش یافته، نشان می 
های  های ملت، حیف و میل سرمایه ها از دارایی ء استفاده ساختن صدای مردم و جلوگیری از افشای سو خاموش 

چه اداری، چه مالی، چه اخالقی و چه سیاسی و    ها و فساد اداری و هرگونه نارسایی و فساد دیگری ملی، اخاذی 
می  قیمتی  به هر  و  دارند  هراس  و...،  افشاگری اقتصادی  بگیرند. همه خواهند جلو چنین  را  این جنایات،  ها  ی 

 سازد تا لب فرو بندد و یا ترک وظیفه کند و یا هم فرار را بر قرار ترجیح دهد. دفاع را مجبور می ژورنالیست بی 
تل خبرنگاران و کارمندان ژورنالیزم، به گزارش دفاتر مسؤول، تحت تحقیق است و هنوز هم بر این  های قدوسیه 
ی  تواند و این راهی است که همه تاز، شده نمی عمل خواهد آمد ولی هیچ سّدی مانع این سیل پیشها افزایش به دوسیه 

 توان دید. غانستان هم می های آن را امروز در افاند و نمونه رو و آزاد پیموده کشورهای پیش 
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انحصارطلب و تک کتمان حقایق یکی از خصایل نظام  طلب است. درست است که  رو و قدرت های خودرأی، 
ی مترقی و یک اجتماع  قوانین نسبتاً مترقی و دموکراتیک در افغانستان وضع گردیده که نوید ایجاد یک جامعه 

دهد و وضع قوانین یک اقدام  تبعیض و تفریق و تعصب را می ی بدون  مرفه و تأمین عدالت اجتماعی و جامعه 
جامعه  یک  تشکیل  واالی  اهداف  که  است  قوانین  چنین  تطبیق  اما  است؛  هرگونه  نیک  از  عاری  و  مترقی  ی 

کند، که شور بختانه بیش از چهل سال جنگ در افغانستان برهمه نهادهای اجتماعی،  ها را تضمین می نابرابری 
های زیادی را در بر خواهد گرفت؛ تا اذهان  اقتصادی و زیربنایی صدماتی وارد کرده که سال سیاسی، فرهنگی،  

بار، روشن گردد  و افکار جامعه در رابطه با رهبران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محصول این دوران مصیبت 
 . گرایی تشکیل گرددنظری و تعصب و عقب  ی مبّرا از این همه تناقضات و تنگ و یک جامعه 

تر است؛ زیرا این ژورنالیزم  رفته و مترقی سنگین ی ژورنالیزم در چنین اوضاع و احوال نسبت به جوامع پیش وظیفه 
گری جامعه، اذهان عامه را  دوش دارد و با روشن ی »فانوس« را به های همگانی است که وظیفه و نشرات و رسانه 

نمون  وثر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی ره های مفید و م انداختن مباحث عامه و گفتمان راه با به 
های عامه  شود. اظهار حقایق و یا دریافت حقایق از منابع مسؤول و معتبر و پخش و نشر آن به جامعه که بحث می 

کنفرانس و مصاحبه  و  را موجب می ها  پیش ها  و  مترقی  ژورنالیزم  اساسی  ارکان  از  یکی  جوامع  شود،  در  رفته 
واره سعی  العنان هم های مطلق ها و حکومت رو و انحصارطلب و یا هم دیکتاتوری های تک یک است. نظام دموکرات 
خصوص در  ی ژورنالیست است، به که این وظیفه های همگانی بدهند؛ در حالی خواهند به رسانه ها می چه آن دارند آن 

ها را بیرون بکشد و به  ها و نارسایی گردیده، حقایق و کاستی جوامعی مثل افغانستان که قوانین نسبتاً مترقی وضع  
هایی از آن  رسی به اطالعات به نمونه چه اندکی قبل در رابطه با روز جهانی دست اطالع عامه برساند. مانند آن 

زمانی  هر  شد.  به اشاره  ژورنالیست  و  کرد  اشغال  ژورنالیزم  در  را  حقیقت  جای  وظیفه  که مصلحت  انجام  جای 
حق  اش را ایفا نکرده؛ بلکه به ها گردانید، نه تنها وظیفه ی مقدس خود را قربانی مصلحت گرا شد و وظیفه لحت مص 

ها را از حق دانستن حقایق  مخاطبان خود که مردم هستند، و هدف ژورنالیزم که خدمت به مردم است، جفا کرده و آن 
 محروم ساخته است. 

حیث رهنمای  ت که ژورنالیزم و ژورنالیست را در ایفای نقش آن به هایی اسگرایی یکی دیگر از علتمصلحت 
طوری که موازین و اخالق و مسؤولیت مسلکی و  اش را آن گذارد وظیفه ی اذهان عامه نمی جامعه و تنویرکننده 

 کند ایفا نماید.  اجتماعی او حکم می 
هایی را برای  مانده، راه رفته تا عقب یش اما ژورنالیستان و نویسندگان در طول تاریخ در کشورهای مختلف، از پ

اند. یکی از این  کار برده وجو و به مندان و متنفذان محلی جست اظهار حقایق و فرار از تعقیب و تعجیز قدرت 
 های همگانی در تمام کشورها معمول است. های مؤثر استفاده از نام مستعار است که در رسانه راه 

نام  دیکتاتوری خصوص در جوامع مختنق، خودرأی، تک مستعار به های  چگونگی استفاده از  های نظامی،  رو، 
جای عدالت و قانون و تأمین حقوق افراد بر مبنای قوانین  مذهبی، قبیلوی و قومی که تهدید و تعجیز و ترور به 

ها،  طلبی و ابزاری است برای سرکوب حق   ، روایی داردرفته، و احقاق حقوق انسانی و بشری حکم مترقی و پیش 
ژرونالیست  و  راه نویسندگان  همیشه  جست ها  تاریخ  طول  در  را  دیگری  انحا  های  از  نحوی  به  تا  کردند  وجو 

های بعدی بر آن  ها استفاده از نام مستعار است که در بخش های وجدانی شان را ایفا کنند. یکی از این راه مکلفیت 
 تری انداخته خواهد شد.  روشنی بیش 
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