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 آشفته بازار رسانه های همگانی
 

با ابزار اولیه اعالم خبر ها و آگاهی دادن به مردم در  ،و در مجموع مطبوعات و نشرات تبلیغات و نشرات
و نشرات تصویری و صوتی و چاپی و حاال  ،و یا رادیو و تلویزیون چاپ زندگی انسانهای قبل از اختراع ماشین

ر سمت ا اهمیتی درازنده و بالکترونیکی از برکت انکشاف تکنالوژی، از همان آغاز زندگی ابتدائی بشر نقش ب
انتقال پیام و اطالع دهی از زندگی روز مرۀ جوامع نا منکشف   دهی و روشن ساختن اذهان مردم داشته است.

ها، نمایشات گودی گک ها، صحنه های تمثیل، سادو، دهل، جهارچی ها، ممثالن دوره گرد، ط نواختن نقارهستو
مطالعۀ سیر . یاد می شوند م وسایط عنعنویکه به نا ر اولیۀ رسانیدن پیام ها بوده اندشلیک توپ و .... ابزا

که امروز ابعاد گستردۀ را در بر  ،مسلک و حرفۀ به نام ژورنالیزم به تبلیغات و مطبوعاتو نشرات انکشافی 
میگیرد، مبدل شد و در تبدیل نمودن جهان امروز به یک دهکده مهمترین نقش را ایفا میکند. امروز اگر در یک 

 ه بزرگ و چه سیاسی و چه اقتصادی،حاال چه خورد و چ ،گوشۀ دور افتادۀ جهان رویداد و یا انکشافی رخ میدهد
 یابد. مطبوعات و نشرات از آن آگاهی می دیگر جهان در همان لحظات از یمنگوشۀ  ،اجتماعی و حتی جنائی

به خصوص در ، مطبوعات و همین رسانه های همگانی در جوامع آزاد و دموکراتیک است که  افکار عامه
ا سمت و جهش می دهد، تاریکی ها و روشنائی ها، دروغ ها و راستی ها، ر جوامع مردم ساالر و دموکراتیک

انهای متعلق به هر و خالصه تمام زوایا و ابعاد زندگی انسانت ها، نا رسائی ها و پیشرفت ها، ها و خی صداقت
 روشن می سازد. جوامعرا باز تاب می دهد و مسیر  تفکر آزاد را در جامعه و کشور 

 اصول اساسی روی همین  برازندگی  و اهمیت نقش رسانه ها بوده است که آزادی بیان و عقیده به حیث یکی از 
      و انفکاک نا پذیر انسان شناخته شده است.  

موکراتیک ظام های دن اً مخصوص ،نظام هر موضوعات عمده ولی پیچیده در از یکی فکر)عقیده( آزادی بیان و
ست که جزئی از حقوق اساسی و بشری افراد دانسته می شود. همچنان آزادی بیان رکن اساسی ا و مردم ساالر

 ،تضمین آزادی های فردی به منظور تأمین عدالت اجتماعی ،موکراسیهدف هر د کهاست   کراتیکدمونظام یک 
هدفی باشد نمی توان یک نظام اصل و موکراتیک را که فاقد چنین . هر نظام و مرام درا متبارز می سازد

  چون مطبوعات آزاد یکی از ارکان عمدۀ یک نظام مردم ساالر است. موکراتیک خواندد
نین متممۀ این کشورها در جوامع پیشرفته این حق به حیث حق فطری و اساسی اتباع در قوانین اساسی و قوا

 دیمیال عقیده و تضمین این حقوق به قرن هفده و هجده حق آزادی بیان و شناختتضمین گردیده است. سوابق 
آزادی "در سند  1860الیحۀ حقوق مدنی انگلستان در سال  مفهوم آزادی بیان برای اولین بار در. می گردد بر

مسجل شد  1860در جریان انقالب فرانسه در سال   "و باشندگان  حقوق مدنی اتباع"و سند   1 "بیان در پارلمان
ادۀ م انسان تایید کرد. این اعالمیه، آزادی بیان و عقیده را در و بطور اخص آزادی بیان را حق انفکاک نا پذیر

 یازدهم چنین قید می کند:  
ان است. هر تبعه می تواند بر " مفاهمه و مکالمۀ آزاد مفکوره ها و نظریات یکی از با ارزشترین حقوق انس

مبنای آن آزادانه سخن بزند، بنویسد، و چاپ نماید ولی باید مسؤول سوء استفاده از این آزادی طوریکه در 
 "1قانون تعریف میگردد ،باشد

آزادی بیان که با آزادی عقیده مترادف تذکر داده می شود در مادۀ نزدهم اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که در سال 
نیز تضمین گردیده چنین حکم   2به تصویب رسید، و همچنان در میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  1946

 می کند: 
هرکس حق ابراز آزادانۀ نظریات و عقاید را بدون مداخله دارد، وبنا برآن هرکس حق آزادی بیان را دارد " 

نظریات بدون در نظر داشت مرزها،   این حق شامل آزادی جست و جو، دریافت و نشر هر نوع اطالعات و
و یا از طریق هر رسانۀ دیگری می باشد . تعمیل این حقوق  (هنر)شفاهی ،تحریری و یا چاپی، بشکل آرت 

مستلزم وجایب و مسؤولیت های خاص است و بنا بران در مواقع ضرورت معروض به برخی محدودیت ها 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_ashefta_bazar_rasanaha
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_ashefta_bazar_rasanaha


  

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

امنیت ملی و یا نظم عامه و یا صحت عامه و یا روحیۀ عامه  برای احترام به اعتبار حقوق دیگران و یا حفاظت
  1"خواهد بود
در بسیاری باور های عقیدتی نیز  به آن  ،نیز مترادف با آن تذکر داده می شود عقیدهکه آزادی  بیان حق آزادی 

اروپا به فکر آزادی بیان بیفتد و آنرا یکی از  آن که  در قرآن عظیم الشأن صد ها سال قبل ازاشاره شده است. 
هار یک هزار و چبیش از  به انسان حق انتخاب عقیده داده شده بود  ،حقوق انفکاک نا پذیر انسان تشخیص کند

بندگان خویش عطا نمود و پیامبر  بزرگ اسالم اجازه یافت علنی  به صد سال قبل پرودگار عالمیان  این حق را 
دین فی ال   ال اکراه  »حکم می کند   سوره بقره 256آیه  ن مبین اسالم به پردازد و آزادانه عبادت نماید.و به تبلیغ دی

درین  .«در دین اجباری نیست  راه درست و راه نا درست هر دو روشن شد»  یعنی «من الغی شد  الر  تبی ن قد 
 راه درست و نا درست را به بندگانش نشان داده است آیۀ مبارکه به وضاحت دیده می شود که پروردگار عالمیان 

 .که بنده چه راهی را انتخاب میکندو این 
ع مختلف مکه در عین زمان حدود و ثغوری دارد و این حدود و ممانعت ها نظر به جوابیان در رابطه با آزادی 

 می توان به این نکات تمرکز کرد:  ،تغییر پذیر نیز هست نگ های متفاوتو فره
 (تشهیر) تهمت زدن، به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن؛ ،گوئی، تهمت و افتراء بد  
 بیانات تهدید آمیز علیه اشخاص؛  
 ای نژاد، مذهب بیانات نفرت انگیز بر مبن  
 دروغی که باعث سراسیمگی مردم گردد؛  
 لفظی" که برهم زدن صلح و آرامش را تحریک کند؛  گ"جن  
  تشویق دهشت افگنی؛بیانات فتنه جویانه، خائنانه و  
 گوئی و توهین به مقدسات، ارتداد و الحاد، کوشش برای تغییر عقیدۀ مذهبی یک شخص؛ کفر  
 وقاحت و بی حرمتی به مقدسات و انتشار صور قبیحه؛  
 ژاد پرستانه، بیانات ن 
 .نشر اطالعات انتقاد از ملیت کسی در انترنیت  

 التزامیشده نبوده وهم رعایت آنها از طرف تمام کشور ها البته این محدودیت ها منحصر به موضوعات ذکر 
 .نیست

ولی همانطوری که گفته شد اگر بعضی از محدودیت ها با فرهنگ و عنعنات و یا اعتقادات جامعه در تضاد 
موادی که یا فرهنگ و معتقدات حاکم بر جامعه در تضاد نباشد قرار می گیرد، قابل رعایت نیست ولی اصول و 

 باید رعایت گردد.  
در  ار یاد آوری از پیشگامان مطبوعات و نشرات در افغانستان که سنگ بنای بزرگ نشرات امروزی افغانستان

وانم  ادا ی تبرای من به حیث  شاگرد این مسلک مقدس کوچکترین دینی است که م ،تاریخ این کشور گذاشته اند
الدین افغانی، عالمه محمود طرزی، عالمه صالح الدین ل چون عالمه سید جما نمایم. کار و پیکار بزرگانی

، «لنهارشمس ا»سلجوقی، عالمه عبد الحی حبیبی، محی الدین انیس، احمد راتب، سرور جویا، عبدالرشید لطیفی، 
و غیره ثبت تاریخ پر افتخار « وطن»و « انگار»، «ندای خلق»، «نسیم سحر»، «انیس»، «سراج االخبار»

 و ژورنالیزم این کشور است. افغانستان
دستگاه تلویزیون وجود دارد که از و هشت امروزه در افغانستان بیش از یکصد دستگاه نشراتی رادیو و شصت 

 .تواند یده شده میون بین المللی است که در اکثر نقاط جهان نیز دیآن جمله نشرات بیست و هشت دستگاه تلویز
نا گفته نگذریم که آزادی مطبوعات یکی از  مزید بر آن اکثریت چنین نشرات را در یو تیوپ نیز می توان دید.

 ز سقوط دادن نظام متحجر طالبانی است. نظام جدید سیاسی افغانستان بعد ابزرگترین دست آورد های 
صد و پنجاه ویب سایت  از افغانستان به بیش از دو خارجویب سایت های منسوب به افغانها چه در داخل و چه 

بی شمار است و درین روز ها بیشترین مورد استفاده را همین شبکه   های فیسبوک و تویت می رسد. حساب
ر  نش بعضاً فارغ از هرگونه بند و بست و قید قیود هر چه دل شان خواست می نویسند وهای اجتماعی دارند که 

 بینندگان و خوانندگان زیادی هم دارند.میکنند و

                                                           
  3448دیوید سمیت، تاریخ آزادی بیان و روزنامۀ گاردین برتانیه  -1
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نین چ ،اما با نظر مختصری به نشراتی که چه از افغانستان نشر میگردد و چه توسط افغانها در خارج این کشور
 وآن چنان که باید  ،و اخالق نویسندگی شده ای ژورنالیزم ین قبولمعلوم میشود که عنصر عمدۀ رسالت و مواز

رعایت نمی شود. این شیوه ها دالیل متعدد دارد که مختصر به تذکر برخی  شایستۀ یک کار ژورنالیستیک است،
 از این دالیل اشاره می شود.

 در  ص دموکراسی نو پاعدم آگاهی و یا اعتنا و یا هم برداشت از اساسات و موازین دموکراسی  به خصو
 افغانستان.

 .عدم رعایت قانون رسانه های همگانی  که بیشتر در رابطه با نشرات در داخل افغانستان ارتباط می گیرد 
 از موقف گیری های جریان  ،نشرات تصویری یروی بعضی از نشرات بیرون مرزی، ویب سایت ها وپ

 های مختلف سیاسی و حکومت در داخل افغانستان.
  تعلق و وابستگی تعدادی از این ویب سایت ها و نشرات رادیوئی و تصویری به نهاد ها و جریانهای سیاسی

 داخل و خارج افغانستان 
  باور های  قومی، نژادی، مذهبی، سمتی، و فرهنگی حاکم بر جامعه در داخل افغانستان. زیانبار نقشتاثیر 
 .بر داشت نا درست از اصل  آزادی بیان 
 ج کشور.معه و تاثیر آن به جوامع افغانی در خارفرهنگ خشونت و معافیت  حاکم بر جا 
 های اجتماعی  و استعمال کلمات و عبارات مستهجن فرهنگ استفاده از شبکه  شنائی باعدم رعایت و یا آ
 و گروه های  مختلف.افراد به اشخاص و تجاوز بر حریم شخصی  اهانت  نا سزا های بازاری و و

الم س به مسیر جامعه مهارتهای سالم جهت سمت دهییکی از رسالت های یک مطبوعات سالم تدریس و یا تبلیغ 
عرضه می گردد، نظری  یا خار ج افغانستان است. با تاسف وقتی به نشرات تعداد زیادی  از آنچه در داخل و

سانه ر نمی توان درانها مشاهده کرد. بجای اینکه  ،و یا ایفای چنین رسالتی را ،می شود، چنین نقشی را انداخته
اقشار و گروه و  ل جنگ باید ایفا نمایندافغانستان پس از چهل سا خصوص درین مرحلۀ حساس تاریخی بهها 

به همدیگر پذیری و یکدست اری جامعۀ افغانی را های مختلف اجتماعی، قومی، مذهبی، سمتی و عشیره ای و تب
هنوز هم در تشدید اختالفات جزئی و سلیقه ای که یکی  تشویق کنند، شدن در برابر دشمن مشترک جامعۀ افغانی

 هدف.به خصوص جامعه ای کثیر النژادی مثل افغانستان، هست نقش بازی میکنند ،هر جامهقابل درک از ارکان 
ر و دو قوی و همسایگانجویان منط که به تحریک بیگانگان و سود جنگ خانمان سوزافغانستان و این  دشمنان

 ست. ا نیز دوام و تشدید این اختالفات نزدیک افغانستان  برای بدست آوردن منافع نا مشروع شان تحمیل گردیده،
جای اینکه ملت از هم پاشیده را به همدیگر پذیری دعوت کنند و اهمیت اتحاد را  تعدادی از نشرات و مقاالت به

ای هستند که اصالً مورد به تفاوتهزدن در مقابله با دشمن مشترک، جنگ ویرانگر، دعوت کنند در پی دامن 
. گاهی شخصی و گروهی را به یک کشور نسبت می دهند و گاهی گروهی و یا شخصی را محکوم بحث نیست

ه زعم می تواند ب یا می شود وننه اینکه مفید واقع  چنین روشها و نشراتگزاری به بیگانگان میکنند.  به خدمت
بلکه از یک جانب مغایر اصول و موازینی است که آزادی بیان در  ،ا افشا نمایدصی رنویسنده گروه و یا شخ

 ،آگاهانه و یا نا آگاهانه نویسنده و یا رسانۀ گروهی، عۀ دموکراتیک آنرا نا روا میداند، و از جانب دیگریک جام
مغایر هدف بزرگتر اتحاد درین برهۀ خاص زمان مرام دشمنان افغانستان است  و در مسیری قرار میگیرد که 

ین نشرات باشد که می توان  چن خوانندۀ بیشتریا از اهداف چنین نوشته ها یافتن بینندۀ بیشتر و  یشاید یک است. 
نه ای که باشد، به اصطالح ژورنالیزم معاصر یک نشریۀ تابالید اسو ر  از هر مرجع و شبکۀ اجتماعیحاالرا، 

(tabloid)  است.اخبار و مطالب  احساساتی و شور انگیز سر خط نامید که هدف آن نشر 
رسالتی بسیار بزرگتر از در افتادن به موضوعاتی هستند که در جامعۀ  اندر کاران نشرات ویسندگان و دست ن

متالشی شده ای امروزی افغانستان شاید به درجات بسیار پائینتر نسبت به هدف عمده و مهم حیاتی صلح و ختم 
وز ت و هر رکه در افغانستان زندگی میکنند و هر دقیقه و هر ساع  با اتحاد تمام آنانیقرار داشته باشد.  جنگ 

و این رنج را از چهل سال به اینطرف تا مغز استخوان احساس هستند  هر هفته و ماه و سال قربانی جنگ و
از بیرون پیش برده می شود و  جنگی که .آرزوی جز همزیستی و همدیگر پذیری و ختم جنگ ندارند میکنند

همه ای ما شاهد آن هستیم که طالب در کجا پرورش که از بیرون تغذیه می شوند. کسانی آنرا پیش می برند 
ر کجا تربیه و تجهیز شده، از کجا دستور میگیرد، چه کشوری به او اجازۀ مذاکره و یا قطع مذاکره می یافته، د

 عکس العمل نشانی بر عساکر هند در کشمیرۀ انتحاردهد و کدام کشور تهدید میکند که اگر هند در مقابل حمل
 بدهد مذاکرات صلح افغانستان متاثر می شود.

نویس  نویس  و کتاب صره نویس، سرمقاله نویس و رسالهار، تحلیلگر، مفسر، تبرسالت یک نویسنده، خبر نگ
افغان  گفتن حقایق و افشای اخالل گر ان، دشمنان افغانستان، توطئه گران، نفاق افگنان، جنگجویان، قاتلین مردم 

ر را به این روز پنهان و آشکار این کشوکسانی است که افغانستان، خائنین به دین و دولت، مزدوران و ...و 
انداخته اند نه اینکه به دین و مذهب، نژاد و فرهنگ و زبان، قومیت، منطقه، و سمت تمرکز نمود که موضوعات 

یل ملت افغانستان از همان آغاز تشکاست. بیائید یک دیگر را آنچه که هستیم به پذیریم.  فرعی در حالت کنونی
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و عشیره ها و نژاد ها و مذاهبی است تا کنون  میالدی متشکل از اقوام و قابل 1747جوالی  15دولت ابدالی در 
قرن زندگی  چندینارکان و اجزای این ملت را تشکیل میدهند. این اقوام و ملیت ها و تبار ها برادروار با هم 

 ارد شدهوها دۀ آن پذیرفتن یکدیگر  به اشکالی که وجود داشتند بوده است نه تحکم مذهبی بر آن دلیل عم ردندک
ر ز تاریخ این سو با آموختن ا ،حاال هم اگر به رسم نیاکان خویشتی و زبانی و فرهنگی. و نه قومی و  سم بود

همین خصوصیاتی که داریم پیروی کنیم بسیار بهتر از این  یگر پذیری را باین روش همدبیاموزیم هم ،زمین
تیجۀ ن  .مبر دیگران به قبوالنی باشیمی فرهنگی خود را خواسته که ذوق و سلیقه و تفکر و باور هاخواهد بود 

تی به ضرورنتیجۀ داشت و دارد که  شکار است. تجربۀ تلخی بود ودامن زده شده کامالً آاختالفاتی که از بیرون 
ح بیشتر نخواهد داشت، حل تفاوتهای سلیقه ای و یا هم اختالفات فرعی در یک فضای صلح و دوستی و توضی

ر دارد عی قراافغانستان در وض همه انواع نابکار و ویرانگر آن. همدیگر پذیری آسانتر است تا در میدان نبرد با
ان رسالت قلم بدستاست. مواجه تهدید قای یک افغانستان واحد و متحد با که حتی موجودیت، تمامیت ارضی و ب

داخل  ه این نشرات ازین اختالفات ندهند چو اهل مطبوعات و نشرات است که فرصتی به دامن زدن به چن
 افغانستان است و چه از خارج.

 
 پایان
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