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 رسانه های جمعی و مسؤولیت های نشراتی شان

 
 «شخصیت های ملی و تلویزیون های بین المللی افغان ها» تحت عنوان ۀ خوددر نوشت هموطن محترم ما نجیب داوری

مخصوصاً تلویزیون ها را با همه تأثیرات  Mass Media رسانه های جمعیبه موضوعات بسیار مهم اشاره نموده نقش 
همه جانبۀ روانی آن در مسیر بخشیدن ذهنیت های عامه در مواقع بسیار مهم و حساس تأریخی کشور ما منطقی و بجا 

 توضیح فرموده اند.
. ولی این قضاوت سالم زش های دیمو کراسی اصل عمده و اساسی است بلی آزادی قلم و بیان درپهلوی دیگرار

را با تمام  را یعنی خواننده، شنونده و بینندۀ خود ناشر مسؤول است که مقدمتر از همه گیرندۀ پیام خود گرداننده و
در چه  برای کی و یا مرسل الیه کیست؟ و اخذنده مشخصات فرهنگی و اجتماعی شناسایی کرده و تشخیص دهد که

 موقعیت نشرات می نماید.
م و بیان قابل احترام است ولی در موقعیت های خاص احتماالً پا فشاری بر اصل چنین آزادی ها با گرچه آزادی قل 

و دقت است که  واالتر است قابل غور و منافع ملی و مصالح اجتماعی در تضاد واقع گردد اینکه کدام یک مهمتر
قلمرو منافع ملی صدمه برساند و یا بین مراعات هردو اصل ایجاد شود، در صورتیکه این آزادی ها در  چگونه توازن

انه گرفته که چگونه باعث ایجاد یک نزاع عمیق اجتماعی گردد، فراست و درایت صاحب نظر است که تصمیم خردمند
را در جامعه  با تعقل کامل عواقب پخش اطالعات خود آزادی( مطابق منافع ملی مملکت استفاده کند و)از این اصل

 ارزیابی عالمانه نماید. 
بیشتر نوشته ها و بیانات ما برای جامعۀ افغان در داخل و خارج کشور است ولو که یک افغان در پیشرفته ترین کشور 
دنیا زیست نماید در برداشت مطالب ما نباید توقعی که از یک فرد تحصیلکردۀ امریکایی و اروپایی داریم از مهاجر 

یموکراسی و ارزش های آن قدم بقدم رشد نموده. امروز درین جوامع افغان هم داشته باشیم. چه ذهنیت این ملت ها با د
 ین جوامع بزیراتحت اصول آزادی مسائلی گنجانیده شده که برای مردم بیرونی منافی اخالق پنداشته می شود ولی در

گرچه مطابق اصول  بطور بسیار عادی قبول گردیده. تلویزیون های داخل کشور  Freedom of expressionاصطالح
آزادی مطبوعات نشرات دارند اما بنابر محدودیت عقاید مردم قسمت های عریان یک هنرمند فلم خارجی را می 

ی داشته ختصحنه های هنری که اندکی لچی و ل پوشانند. گاهی هم تلویزیون های بیرون مرزی در نشان دادن بعضی
ریم که از هر نگاه آزاد اند و این آزادی ها در باشد مورد اعتراض قرار میگیرند. در حالی که ما در ممالکی زیست دا

اروپا زندگی دارند  رسانه های شان تبارز میکند، اما مسیر نشرات مارا ذهنیت های مردم ما که حتی در امریکا و
 تعیین می کند. 

البته مراعات  عالوه بر احترام به منافع ملی پذیرفتن کامل این آزادی ها موانع و محدودیت هایی سر راه خود دارد که 
این محدودیت ها از طرف مؤسسات نشراتی باساس قرارداد های غیر کتبی اجتماعی و مسؤولیت اخالقی  صورت 

 میگیرد اما اگر موضوع به محکمه کشانده شود فیصله طور دیگر خواهد بود.
داشته با شد تأثیرات  گاهی پخش یک نظر و یا بلند نمودن یک صدا و لو که با معیار های آزادی اطالعاتی مطابقت

 Publicناگواری را در جامعه خلق نموده باعث بروز تشتت و ایجاد تفرقه میگردد، کسانی که از دانش کامل فن 
Opinion(بهره ندارند و یا با فن )ذهنیت های عامه Public Relation( در کار برد درست رسانوی درین )روابط عامه

صل آزادی اصرار ورزیده متوجه جوانب منفی و تأثیرات ناگوارآن در جامعه دو مسیر آگاهی کامل ندارند به ا
 نمیگردند.

افشا گری و حقیقت گویی می نماید اما غافل از اینکه این عمل  گاهی رساندن یک پیام و یا پخش یک مطلب در ظاهر 
راهم می آورد. بعضی حقیقت در عین زمان زمینۀ بهره برداری و سوء استفادۀ سود جویان و دشمنان دین و وطن را ف

گویی ها بنابر نا رسایی ها و تسلط عقاید انعطاف ناپذیر موجب ایجاد تفرقه و نزاع بزرگ در جامعه گردیده باعث 
موضوعات صبغۀ دینی داشته باشد و  کهاینمخصوصاً  ،جریحه دار شدن احساسات یک قشر بزرگ جامعه میگردد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_ma_rasanahaye_jamee_wa_masooliat.pdf
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حقیقت است با عکس العمل شدید معتقدین سنتی روبرو میگردد و اهمیت حقیقت اینکه تا کدام حد این موضوع بیان یک 
 .شود بودن آن زائل می

 انتخاب موضوعات و شیوۀ پخش آن تخصص جامعه شناسی و آشنایی با ذهنیت های عامه را می طلبد.
مرزی را با ذبیح هللا  مؤدبانه در لفافه مثال هایی دادند، اما من مصاحبۀ یک تلویزیون بیرونداوری ښاغلی محترم 

مجاهد سخنگوی شناخته شدۀ طالبان مشاهده نمودم. ندانستم که فقر مالی انگیزۀ این مصاحبه بوده و یا ایمانداری به 
 .بیان؟  گرچه در عامل دوم شک دارماصل آزادی 

م، ولی از چندین سال ذبیح هللا مجاهد کیست؟ اینکه این شخص در گذشته کی بوده و چه موقفی داشته به آن کار ندار
باینطرف این شخص قاصد خون، کشتن ویرانی و بربادی افغانستان بود بعد از وقوع هر دهشت افگنی و کشتن صدها 
بیگناه این وطن ذبیح هللا مجاهد با ابالغیۀ با کمال افتخار بحیث سخن گوی طالبان مسؤولیت این جنایت را پذیرفته و 

شخص با این وظیفه در بین مردم افغانستان یک موقف مبلغ اعمال وحشیانه و ضد  آنرا کار طالبان گفته موقف این
بشری و ضد اسالمی بوده مردم از وی نفرت و انزجار دارند، تا حال معلوم نگردیده که سخنگوی طالبان قاری یوسف 

 است و یا ذبیح هللا مجاهد.
بحیث یک عضو تائید شدۀ رهبری طالبان می آمد و  چون موضوع داغ روز مسألۀ دفتر قطر است اگر ذبیح هللا مجاهد

نیک محمد کامرانی بدون اینکه بگوید چه نوع  داکترجناب روی این موضوع صحبت میکرد سؤوالی نبود، چنانچه 
را در مورد حق بجانب بودن طالبان  روابطی با طالبان دارد در دو برنامه مصاحبه نمودند و نظریات شخصی خود

اینکه بگوید که چند بار و با کدام مقام رهبری طالبان در تماس شده و تا کجا عقاید شخصی اش  بیان کردند بدون
 نمایندگی از موقف طالبان می نماید.

آیا مصاحبه با  شخصی مثل ذبیح هللا مجاهد در تحت شرائط کنونی کار معقول و سنجیده شده بود؟ مخصوصاً که مردم 
، مصاحبه با چنین شخصی چه رعب و ترس اندین حالت بی ثباتی وون رفت از اتشنۀ صلح افغانستان منتظر راه بیر

تأثیر مثبت را در جامعه خلق نموده و به چه پیمانه آرمان صلح را مدد میرساند و تا چه حدی منافع ملی در آن مضمر 
 است.

نوان آزادی بیان صورت مصاحبه با چهرۀ شناخته شدۀ که هر روز پیام آور مرگ، خون و آتش بوده ولو که تحت ع
 گرفته باشد کار صوابی نبوده اینکه برای این مصاحبه چه مبلغی واز طرف کی پرداخت شده معلوم نیست.

موضوع دیگری را که به این ارتباط قابل تذکر میدانم اینست که بعضی تلویزیون های بیرون مرزی در صفحۀ خود 
ما مسؤولیت محتویات اطالعاتی این برنامه را نمی پذیریم. این  ،ندقبل از آغاز یک برنامۀ که خریداری شده می نویس

موقف مثالی را بیاد می آورد که دکانداری که دکانش نزد مراجع قانونی بحیث فروشندۀ مجاز ثبت است در یک سبد 
د دیگر بیضۀ در مرتبان دیگر زهر را که در کاغذ چاکلیت پوشانده شده و در سب میوۀ پوسیده و گندیده را گذاشته و

مرغ که فاسد شده بگذارد و عرضه نماید و در باالی دکان در یک لوحه بنویسد که مسؤولیت خوبی و خرابی این امتعه 
را نمیگیرم. یا غذای یک رستورانت مشتری را به تسمم غذایی مبتال بسازد و صاحب رستورانت بگوید تقصیر از 

 آشپز ها بوده من مسؤولیت را نمیگیرم.
وار نشر و به اطالع عامه برساند که موقف اجتماعی، دینی،  مادهرا  گاه نشراتی باید پالیسی نشراتی خودیک دست

مثالً یک  .میگیردبرنامه  می یابد در آنافق به این پالیسی ورا م خود موطنی که عقاید ه ر، هسیاسی این رسانه چیست
 .نشرات می کند تنویر امور دینی تلویزیون در سیاست نشراتی خود توضیح بدهد که برای تبلیغ و

و ادارۀ بیرون مرزی است که به ابتکار و تشبث یک شخص ایجاد گردیده  ین راه تمویل یک تلویزیوناعمده درمشکل 
بنام مالک آن یاد میگردد،  ها اکثراً تلویزیون .ردآن هم توسط یک فرد بوده هیأت عامل و یا بورد مشورتی وجود ندا

دیمو کراتیک بوده حتی کسانی که عضویت تلویزیون را دارند خالف همه قوانین غیر معموالً فیصله ها هم شخصی و
 .در اداره و تصامیم تلویزیون نقش ندارند

خدمت نموده مخصوصاً  ن فرهنگ کشورتلویزیون های بیرون مرزی یک غنیمت بسیار بزرگ بوده در زنده نگهداشت
هر برنامه  انه مصروفیت شان همین تلویزیون ها است.یگبرای بزرگ ساالن که بنابر ندانستن زبان ممالک میزبان 

 عالقمندان و بینندگان خود را دارد.را در جامعه پیدا نموده  جای خودساز تلویزیون 
شریف به جامعه که در تلویزیون پیام افغان توسط محترم عنایت « هگذشتافغانستان و جهان در هفتۀ »برنامۀ تلویزیونی 

برنامۀ ممتاز و برازنده بوده نه تنها از لحاظ انتخاب مطالب نهایت دلچسپ و آموزنده بود بلکه به تقدیم میگردید یک 
یک شیوۀ گیرا و مؤثر سخن ارائه شده به لیاقت و مهارتی که محترم شریف در هردو زبان ملی دارند حالوت و 

بحثان قابل  جدر برابر جفنگ گویان و کمالحت خاصی در بیان شان پیدا بود. حوصله مندی آقای عنایت شریف نه تنها 
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یت های بکلی نا مرتبط گردانندۀ پروگرام تحسین بود بلکه گذشت های متواتر شان در برابر مداخالت بیمورد و ضد
 همین بوده باشد. قابل ستایش بود. شاید یکی از دالیل معذرت خواستن شان از ادامۀ برنامه

  اشت که با عالقمندی خاص آنرا مشاهده می نمودند.بهر حال این برنامه بیننده ها زیادی د
عضویت و اگر هموطنان محترم بیرون وطن بخاطر حفظ فرهنگ افغانستان این تلویزیون ها را از خود دانسته 

مالک تلویزیون از  ،را با پرداخت ماهانه صرف بیست دالر در امریکا و پانزده ایرو در اروپا قبول کنندآنها داوطلبانۀ 
 سارت رها گردیده در تطبیق خط مش نشراتی خود توجه خواهد نمود.ا

 
 پایان
 


