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 در یک فضای مختنق رسانه هارسالت  
 

دهد که در چنین  های بسته و غیردموکراتیک نشان می درنگی بر محیط نشراتی و وسایط ارتباط عامه در جامعه 
برای تداوم  ی قدرت هستند، از هر وسیله و امکانی  عده رهبرانی که دیوانه خصوص آن مندان، و به جوامع قدرت 

نظران و دیکتاتورها، شامل تمام انواع آن، همیشه سعی   مندان مستبد و تنگ گیرند. این قدرت شان کار می حاکمیت 
مند نوشتاری،  های رسالتدارند. ژورنالیزم و همه انواع رسانه دارند حقایق را پنهان کنند و مردم را در تاریکی نگه 

های همگانی  های رسانه در طول تاریخ این مسلک و از همان آغاز فعالیت   شنیداری، و تصویری و حاال دیجیتالی، 
دهد، نشر و مردم را آگاه کنند؛  اند نه تنها حقایقی را که در جامعه رخ می یی از جهان، سعی داشته در هر نقطه 

، نژادی و  گیری جامعه در برابر استبدادهای سیاسی، قومی دهی افکار عامه و موقف   بلکه نقش کلیدی در سمت 
  ترین حربهبنیاد و غیرمستند، بزرگ اند. حقایق، نه شایعات و اطالعات بی و نظامی ایفا کرده   ، فرهنگی  مذهبی

ی آگاه و مترقی برای تغییر مثبت، در دست دارد و این حقایق و حربه را فقط ژورنالیزم  یی است که یک جامعه 
ها  کتاتورها برای جلوگیری از نشر حقایق و افشاگری رسوایی دهد. دیرس مردم قرار می و نشرات است که به دست 

مندان خودکامه و انواع فساد در دستگاه  های قدرت ها و سوء استفاده ها، تعصبات، اختالس ها، تبعیض و نارسایی 
 زنند. ها و مخالفان خود می حاکم، دست به هر اقدامی برای تضعیف و نابودی ژورنالیست 

ستبدادی و خود کامه در جوامع  اهای مخالفان حکومت   ژورنالیست ها و کشتار تعداد زیادی از ها و  زندانی کردن 
ها    دولت چنین حاکمیت ها و  ترین انتقادی از اعمال  ی که جزئی ان کسگواه آنست که    بسته و از جمله افغانستان  

 . پوسیده اند ها  و یا هم بدون محاکمه در زندان    شده اند، نیست و نابود  کرده اند 
دولت  مخالفان مسلح و یا هم طلبان ، توسط قدرت  یا  های اخیر در افغانستان مند در سال یی و هدف های زنجیره قتل 
پیشگان و دشمنان مردم افغانستان  جنایت  اصول  ی بارزی از کردار بی ، نمونه ی خود کامه و انحصار طلب ها

روان کاروان  گاران واقعی جامعه و پیشار خدمت ها و گفتن حقایق هراس دارند و با کشتاست، که از افشاگری 
 گویان را خاموش سازند.   مدنیت، مذبوحانه تالش دارند صدای حقیقت 

که  کنند. حاال این این دیکتاتورها هرگونه انتقاد از خویش را انتقاد از یک ایدیالوژی که به آن تعهد دارند، تلقی می 
ها  دانند، سؤالی است که اعمال آن ایدیالوژی و یا تفکری معتقد هستند و آن را مقدس می ها واقعاً به چنین  آیا آن 

اسالم در افغانستان عملی می شود حتی توسط  نام  . آنچه همین اکنون به  رساندبرعکس این ادعا را به اثبات می 
دور نرویم از یک سال به    مغایر اسالم خوانده می شود.   ، تفاسیر و احکام اسالمی   از مسلمانهای واقعی و آگاه  

بروی دختران مسدود است در حالی که اسالم حکم میکند     از صنف هفتم تا دوازدهم  ه های مکاتنب زاینطرف دروا 
حاکمیت طالبی با مخالفت با این حکم صریح اسالمی  مانع    که تعلیم و تحصیل برای دختر و پسر فرض است ولی

که به حضور فعال نسل جدید وتحصیل کرده    دختر را در جامعه ی  تحصیل دختران گردیده ودر حدود یک ملیون
ز تحصیل و کار محروم ساخته و حتی زنان و دخترانی را که اکثرا یگانه نان آور خانواده  ا   ، اشد ضرورت است 

 ی شان هستند از کار منع کرده و بطور واضح و روشن مشغول حذف کامل نیم نفوس افغانستان از جامعه است. 
واجب دانسته چرا این گروه مانع تحصیل    ، مثل مرد  ، سوال اینست در حالی که اسالم حق تحصیل را به زن حاال  

فرهنگی که این گروه دران بزرگ شده چنانچه وزیر معارف  تفکر و به  آن می شود؟ شاید این تصمیم بر گردد  
مردم افغانستان نمی خواهند دختران    و یا اینکه  طالبان باری گفت نمی توان فرهنگ اکثریت مردم! را نا دیده گرفت

باز شدن    و جامعه ی جهانی   این در حالی است که روزی نیست دختران و زنان افغانستان . شان به مکتب بروند
سایر محدودیت های که بر زندگی زنان افغانستان تحمیل شده    تقاضا نکنند.   مکاتب را با راه پیمائی ها و مظاهرات 

عقب مانده ترین تا پیشرفته    از ی در جهان  ر هیچ کشو  ضرورتی به یاد آوری دیده نمی شود. و همگی از آن آگاه اند  
چنین روشی در برابر  سراغ نمی شود که    ترین، مذهبی ترین تا الئیک ترین    غیر مذهبیرین تا  تترین، متدین  

 داشته باشد. خود  مردم  بخش اعظم و فعال 
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، رسم  »  مجموع سجا یا ی بر تعریف فرهنگ داشته باشیم. ضرورت می افتد نظروقتی سخن از فرهنگ می رود  
دیگر    یبه نسل  یکه از نسل  ،شامل همه انواع آن  ، )هنر(رت آو   ، زبان ، روش زندگی، مذهبو رواج ها ، عنعنات

بنا به این تعریف هر کتله و     « سط زبان انتقال می یابد و یک کتله ی جامعه را از کتله دیگر متمایز می سازد وت
دیگری ارجحیت ندارد    بخشی از جامعه دارای فرهنگی متفاوت و یا مشابه به هم دارد و هیچ فرهنگی بر فرهنگ 

تحمیل اجباری   زیرا نمایانگر روش  وطرز تلقی و نوع زندگی و ارزش های است که آن کتله به آن معتقد است.  
هنگی بر سایر کتله های ترکیب کننده  رواج ها و روش زندگی یک کتله ی از یک جامعه ی با تنوع قومی و فر 

جامعه ی  به فرهنگ و رواج های آن جامعه تلقی می گردد.  نوعی استبداد فرهنگی و بی احترامی    ،ی یک جامعه 
ر های  و بای افغانی نباید   دارای فرهنگ متنوع است و هیچ یک از مرکبات جامعه ،قومی   نوع افغانی با ترکیب مت

تحمیل نماید. احترام به  به    ، که احتماال با آن بخش تفاوتهای دارد  ، دیگری این جامعهفرهنگی خود را بر بخش  
آمیز و احترام    لمتترکیب کننده ی جامعه ی افغانی برای همزیستی مسا  و  ارزش های فرهنگی تمام بخش ها

آرامش بسر می  در صلح و    امروزچنان روشی    ا پیروی از یک امر الزمی است. جوامع دیگر جهان هم ب  ،متقابله 
خالص    ، چه کوچک و چه بزرگ   ، ارزش های فرهنگی شان آزاد هستند. هیچ کشوری در جهان   پیروی برند و در  

   بدون تفاوتهای  نژادی و اعتقادی و فرهنگی وجود ندارد. به اصطالح یکدست و و
طرز لباس پوشیدن،  ی  نه تنها در زمینه ی تحصیل دختران، بل در زمینه    ، از روش حاکمیت طالبان در افغانستان

این گروه  بر می آید که   ،ن و هم زنان ا غذا خوردن، نشست و بر خاست، صحبت و مصافحه، و ... هم برای مرد 
ران سال به اینطرف برادر وار با هم زیسته اند، ندارند و  اسر آشتی با فرهنگ سایر مناطق افغانستان که از هز 

ن بوده باشد  ی تفاوتهای فکری و فرهنگی شان آب می خورد شاید هم دلیل أاکثر بر خورد های آنها با دیگران از  
اکثر ارزش    از یا چهل سال به اینطرف از متن جامعه ی افغانی در داخل کشور به دور بوده اند وبیش از  که از 

ن معلوم می  . از جانب دیگر چنا و یا به آن ارزشی قایل نیستند  های فرهنگی جامعه ی متنوع افغانی آگاهی ندارند 
گروه های تندرو معتقد به شعب مختلف    از اسالم توسط    شود که تحت تاثیر تعبیر ها و تفسیر های سخت گیرانه ی

  دیگران   بی احترامی و عدم رعایت ارزش ها و داشته های فرهنگی قرار گرفته اند.    ،  اعتقادی و فرهنگی متفاوت 
را افزایش داده و در نتیجه شیرازه ی یک جامعه متحد و  فرقه های مختلف جامعه  می تواند تشنج و اختالفات  

   همزیستی مسالمت آمیز را بر هم زند. 
ر اندیشان و مخالفین خود هر  گ حاکمیت های مطلق العنان در جوامع بسته و غیر دموکراتیک برای سر کوبی دی

ها و یا هم رهبران شان تلقی    ا دیگران را اهانت به تفکر وباور بگونه انتقاد و مخالفت با روش  وبر خورد شان  
که مقاومت مردم در برابر حکومت حزب دموکراتیک خلق و اندکی بعد از آن    در زمانی به طور مثال    . میکنند

نام    در برابر تهاجم قوای اتحاد شوروی بر افغانستان جریان داشت، هرگونه انتقاد از اعمال و رفتار آنانی که به 
ها  یی که بار تقدس عقیدتی دارد، از طرف رهبران تنظیم   به معنای انتقاد از »جهاد«، کلمه   ، شدند مجاهد یاد می 

شان ببندند. و یا در    ی هرگونه انتقاد را بر اعمال خود و پیروان وسیله سعی داشتند دروازه شد، و بدین خوانده می 
های مخالف، کابل  های بین جناح جنگ دورانی که حکومت تنظیمی برای چهار سال در کابل بر سر اقتدار بود و  

ها آن را مخالفت  ها نبود و رهبران این تنظیم را به یک ویرانه مبدل ساخت، هیچ کس را یارای انتقاد از اعمال آن 
انتقاد از مال عمر یا کردار طالبان،  میالدی،    ۱۹۹۶- ۲۰۰۱اول طالبان    خواندند. یا در دوران حاکمیت با اسالم می 

، آنچه همین اکنون نیز  ها ممثل واقعی اسالم هستند شد، زیرا مدعی بودند که آن د از اسالم عنوان می به معنای انتقا
 . ادعا می کنند 

خود منحصر  کنند، تمام قدرت و صالحیت را به ی این دیکتاتورها خود را مافوق قانون تصور می که همه   یجا از آن 
قانون  می فکر  سازند؛  می  که خودشان  زمانی کنند  قرار  هستند.  سؤال  مورد  را  تصوری  چنین  که ژورنالیست، 
که ژورنالیست از نگاه  خوانند، در حالی می «  دشمن مردم  »زنند و ژورنالیزم را  دهد، دست به نابودی او می می 

تخلف  گویی،    مخالف دروغ   ،به حکم رسالتی که دارد   کسی دشمنی ندارد؛ ولی  اصول و موازین ژورنالیزم، با هیچ 
حیث  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و انواع فساد اجتماعی است و به از قانون، ظلم، انواع تعصب و نابسامانی 

 کند. که صدایی ندارند« رسالت خود را ایفا می »صدای آنانی 
خوانده می شود زیرا خواست ها و    در تحلیل نهایی، ژورنالیزم در جوامع آزاد و دموکراتیک »دوست مردم« 

و در جوامع    ای مردم را آزادانه و مطابق به قوانین، نه اهانت و هتاکی، به گوش سیاستمداران می رساند  صد 
و   ، آید ها از در مخالفت پیش می روانی که با آن  مندان انحصارطلب و تک بسته و غیردموکراتیک از جانب قدرت 

 شود. نام »دشمن مردم« نامیده می   سازد، بهی پیشگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را رسوا م  ها و فسادنابسامانی 
گردد. حاال  حیث دشمن مردم تلقی می در افغانستان نیز در چنین ماحول و فضای سیاسی و فرهنگی، ژورنالیزم به 

ها خانوادگی بوده یا قومی و مذهبی و یا هم نظامی، در هر حالت،  ها و خودکامگی کند که این دیکتاتوری فرقی نمی 
ی نشر یافته، و تقریباً همه بلندگو  اند از ژورنالیزم و نشرات معدودی که اجازه ها همیشه سعی داشته ت چنین حکوم

همیشه از ژورنالیزم فقط    ،اند های دولتی و حکام بوده حاکم در چنان شرایط و مبلغ برنامه های  و مداح دولت  
کرده استفاده  ابزاری  نمی اند.ی  این،  که  با وجود  کرد  ادعا  استفاده توان  از ژورنالیزم  جوامع  سایر  ابزاری  در  ی 
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گران و متنفذان سیاسی و اقتصادی هم از ژورنالیزم  چه در جوامع باز و دمو کراتیک نیز گاهی سیاست شود؛ چنان نمی 
ی نشر هرگونه  ی دموکراتیک حاکم بر این جوامع، زمینه شده   های تضمین کنند؛ ولی با آزادی ی ابزاری می استفاده 

گران از مراتب پایینی و چه باالیی تا رئیس جمهور این جوامع، نشر  سایی و کاستی را در هر سطحی چه سیاست نار 
 دارند و تصویر روشنی از همه زوایای این جوامع را به مخاطبان شان ارائه می 

 پایان 
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