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 آزادی رادیو: منبع

 فرشته ندا -گزارش 

 
 تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان باعث نگرانی مردم گردیده است

 
های جامعه مدنی  ها و نهاد  گویند، استفاده از لهجه ایرانی در برخی از رسانه گان شهر کابل می شماری از باشنده

 .نوعی تهاجم فرهنگی در این کشور است
 

ها، سبب به میان  گی افغانها برای سالیان متمادی در کشور های همسایه بخصوص ایران، به باور برخیمهاجرت و زند
 .عی تهاجم فرهنگی در افغانستان گردیده استآمدن نو

 
ها و نهاد های جامعه مدنی   از رسانهزیاد ایرانی را در برخی  ۀگان شهر کابل نیز استفاده از لهجشماری از باشند

 .خوانند  تهاجم فرهنگی می نگران کننده دانسته و آن را نوع
 

کند و حتی باعث   آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند، این مسأله ضربۀ بزرگی را به فرهنگ افغانی وارد می
 .گردد گمراهی نسل آینده افغان نیز می

 
 :گان کابل در مورد چنین گفتند عمر و ضیاء دو تن از باشند

 
کند باید جلو آن گرفته شود. بیشتر  هر رسانۀ که خالف کلتور افغانستان کار میخواهیم   ما از حکومت می"

 ".ها از لهجه شیرین افغانی استفاده شود  کنند باید در تمام رسانه ها و رادیو ها با لهجۀ ایرانی صحبت می تلویزیون
 

نشر برنامه های که با لهجه  گان شهر کابل همچنان از وزارت اطالعات و فرهنگ خواستند تا از پخش و این باشند
 .شود، جلوگیری نماید ایرانی منتشر می

 
کنند، بلکه بعضی از افغانها که  ها و اعضای جامعه مدنی نیستند که به لهجه ایرانی صحبت می  این تنها رسانه

 .کنند  های قبل در ایران مهاجر بودند و حاال به کشور برگشته اند هنوز هم با همان لهجه صحبت می  سال
 .کنند محمد رضا و فاطمه دو تن از افرادی اند که به لهجه ایرانی صحبت می

 
 :گویند  آنها می

ها خوب بودند و نه با افغانها، مدرسه رفتند آنها تا دوره   سال توی ایران زندگی کردم نه با عراقی ۲۳من مدت "
 ".دیدند  دمه روحی را میراهنمای و دوره باالتر از راهنمایی درس خواندند ولی در مدرسه بیشترین ص

خوردند، نهار میامدند نهار می خوردیم شام  ساله بودم که ایران رفتم بچه هایم همانجا تولد شدند صبحانه می ۱۲"
 ". خوردیم خیلی خوشحال بودیم می
 

گان کابل و چندین شهر دیگر  های گذشته نیز شماری از باشند  گردد که در سال  این سخنان در حالی مطرح می
 .مذهبی ایران بودند فغانستان شاهد یادبود از سالروز وفات امام خمینی رهبرا
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  های غرب کابل از وفات وی یادبود می  شماری از افراد با نصب تصاویر امام خمینی رهبر مذهبی ایران در سرک
 .کردند

 
شود اما  هجه ایرانی استفاده میها از ل  ها نیز می پذیرند که در شماری از رسانه  های رسانه  با آنکه برخی از نماینده

 .گیرد  گویند که این کار عمداً صورت نمی  آنها می
 :محمد آصف سحر مدیر بخش خبر تلویزیون راه فردا در این مورد به رادیو آزادی گفت

 
های که صورت گرفته در تمامی کشورها ممکن بعضی از همکاران ما اگر در پاکستان یا ایران  با توجه به مهاجرت"

ه باشند ممکن یک بخش آن در تلویزیون راه فردا هم وجود داشته باشد اما این مسأله به این معنی نیست که رفت
 ".قصداً کار شود

 
  در همین حال برخی اعضای جامعه مدنی نیز استفاده از لهجه ایرانی را یک نوع تهاجم فرهنگی در افغانستان می

 .دانند
های که بیشتر در ایران زندگی کرده  در صحبت با رادیو آزادی گفت، افغان میثم احسانی یکتن از اعضای جامعه مدنی
 .اند تحت تاثیر لهجه ایران قرار گرفته اند

 :افزاید وی می
 
گی کردند آنها لهجه ایرانی را با خود به افغانستان منتقل کردند که ما امروز هم در  مطمیناً کسانیکه در ایران زند"

توانیم بگویم که به نحوی تهاجم فرهنگی  اهد تکلم با لهجه ایرانی بلی از این طریق ما میگوشه و کنار افغانستان ش
 ".است و لهجه شیرین افغانی تحت تاثیر آن قرار گرفته است

 
های که   گویند، هر نهادی که در رابطه به نشرات برخی رسانه های وزارت اطالعات و فرهنگ می  در همین حال مقام
گی  ات دارند، شکایت داشته باشد باید آن را بگونه رسمی به این وزارت بسپارد تا در زمینه رسیدبه لهجه ایران نشر
 .الزم صورت گیرد

 
 :هارون حکیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت

عده کسانیکه در این  در چوکات وزارت اطالعات و فرهنگ، کمیسیونی ایجاد شده بنام تخلفات رسانه ای، از آن"
خواهیم که آنها شکایات شان را مشخص به آدرس مشخص به این کمیسیون روان  مورد شکایت دارند از آنها می

 ".نمایند تا شکایت شان بررسی گردد
گویند، ترویج لهجه ایرانی نه تنها نمایانگر تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان   از سوی هم برخی از کارشناسان می

 .دهد های دیگر نیز وجود دارد که نفوذ آن کشور را در افغانستان نشان می  ، بلکه نشانهاست
 .ها در افغانستان در صدد تقویت نفوذ اش در این کشور است  به گفته آنها، حتی ایران با تمویل برخی از رسانه
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