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  م٢٤/٠٥/٢٠٠٨                                 زاهد اساس
  
  

  جستاری بر چگونگی  آزادی بيان و مطبوعات در افغانستان
  
  

رشد افکار عمومی در يک جامعه و مطرح ساختن ضرورت حضور و مشارکت واقعی مردم در امر تصميم گيريها 
 افکار عمومی دارد  هبران فکری با الیدر عرصه های مختلف و امور سياسی جاری بستگی به ايفای نقش واقعی ر

سوق ... که آنان تا چه اندازه ميتوانند افکار عمومی را در جهت خواسته ها و تمايالت و منافع ملی، قومی، مذهبی و
دهند و در راستای تحليل و تفسير پيرامون موضوعات و مسايل عمده و اساسی در جامعه و بويژه در جهت مساعد 

بنابرين فرايند شکل گيری افکارعمومی و اقدام در زمينه تحقق عملی . د افکار عمومی تالش ميکندساختن زمينه ايجا
آن و موجوديت اختالف، نقطه نظرها و خواسته های متعدد و متفاوت که سبب تقابل افکار و تضارب انديشه ها 

پی دارد ضرورت جدی و اهميت ميگردد و گسترش افکار و عقايد مختلف در ميان اجتماع مردم و توده ها را در 
ويژه آزادی بيان را مطرح ميکند زيرا فلسفۀ وجودی آزادی بيان با رويا رويی افکار و انديشه های متفاوت انسانها 

  .توجيه ميگردد و ضرورت استفاده از آن به مثابه يک نياز حياتی برای پيشبرد زندگی انسانی هرفرد تلقی ميگردد
يان ميتوان گفت که آزادی بيان عبارت از تبادل آزادانه افکار و عقايد انسانها ميباشد که هر لذا در تعريف از آزادی ب

انسان حق دارد آزادانه و بدون ترس و هراس حرف بزند و بنويسد؛ و عبارت از صالحيت ايست که هر انسان 
ها ناشی ميگردد بنًا با زندگی صاحب خرد و انديشه بدون هر مالحظۀ حق داشتن آنرا دارد چون از خرد و باور انسان

انسانها پيوند دارد و بعنوان يک حق مسلم برای هر فرد جامعه در جهت ابراز و اظهار آزادانه عقايد شان مطرح 
در حقيقت آزادی بيان بمفهوم فرايند همخوانی با . ميگردد که از زمرۀ حقوق و آزاديهای اساسی انسانها بشمار ميرود

 واقعيت های موجود در يک جامعه ميباشد نه بمعنی آزادی افسار گيسخته و بيحد و حصر که معيار های دموکراسی و
کاربرد و استفاده از آن با معيار های قانونی و واقعيت های يک جامعه تعريف ميگردد و کارآمد بودن آن بستگی به 

  .طرز کاربرد آن دارد
مهای دموکراتيک ميباشد که لزوم طرح حقيقی و توجه به آزادی عقيده و بيان يکی از مباحث اساسی و پايه ای نظا

زمينه های تحقق آن تالش ايست که در نهاد های اجتماعی و مدنی مصداق عمل ميابد و بسط و گسترش آن يکی از 
مؤلفه های بنيادی فرايند دموکراسی محسوب ميگردد چون مهم ترين و شاخص ترين آزادی بيان آزادی پيشنهاد و 

اد است که در کل گسترۀ آزادی بيان را در بر ميگيرد؛ و يکی از شرط های ضروری نظام دموکراسی آزادی انتق
است بنًا دموکراسی به عنوان بزرگترين تضمين برای تحقق عملی آزادی بيان و در حمايت از ساير آزاديهای اساسی 

ن که اساس نظام دموکراسی است به فردی و عمومی اهميت سازنده دارد افزون بر آن تضمين حقوق اساسی شهروندا
  . مثابۀ تضمين نظام دموکراسی، ثبات اجتماعی و رشد ملی است

ها که جزء آزادی بيان ميباشد هم چنان  بعنوان ابزار برتر در راستای تحقق کامل آزادی  آزادی مطبوعات و رسانه
يت خاص داشته و در واقع فرايند اطالع عقيده و به تصوير کشيدن واقعيات و انديشه های مورد عالقه اجتماع مؤثر

رسانی به توده ها، تأمين فرصت مناسب اظهار نظر و عقيده پيرامون مسايل سياسی، اجتماعی و فرهنگی، رويکرد 
به نقد گرفتن اعمال دولت و ايجاد مناظرۀ عمومی از طريق مطبوعات امروزه به عنوان معقولترين راهکار در 

  .تلقی ميگردد... سی، حقوقی، اجتماعی وخصوص ارئه خواسته های سيا
از آنجايکه فرايند شکل گيری آزادی بيان در طول تاريخ در سطح کشورهای جهان گونه های متفاوت داشته 
ومخصوصًا در کشور های استبداد زده که شالودۀ اصلی نظام آن استبداد ميباشد نگرشها و برخوردها نسبت به مسأله 

 ؛ که در افغانستان هم چنان روند آزادی بيان و مطبوعات از آوان پيدايششان با فرصت ها و آزادی بيان ظالمانه بوده
چالشهای گوناگون مواجه بوده که بعضًا با موفقيت ها و دستاوردها و گاهی هم با نشيب مرگبار همراه بوده؛ 

اف اجتماعی درين کشور رويهمرفته موجوديت استبداد و حکومت های تمرکز گرا که با پيشرفت فرهنگی و انکش
دشمنی داشتند و مانع توسعه جريانات روشنگری ميشدند عامل و سبب اصلی عدم انکشاف آزادی بيان و ساير حقوق 
اساسی مردم بشمار ميايد؛ دوران که مردم فرصت بروز برای فرهنگ های شان نداشتند و اجازۀ برای اظهار عقايد و 

که يکی از نمونه .  هيچ فردی نميتوانستند خواسته ها و نياز های شانرا بازگو کنندآراء آزادانه به افراد وجود نداشت و
های نظام های استبدادی گذشته رژيم سياه طالب بود؛ آنان که به زندگی انسانی باورمند نبودندو به حقوق و آزاديهای 
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بين بردند بلکه با تحميل انحصار و انسانی احترام نداشتند نه تنها  زمينه های توسعه و گسترش آزادی بيان را از 
محدوديت ها بر مطبوعات و سرکوب نمودن آزادی بيان و زير پا گذاشتن تمامی  موازين حقوق بشر حتی به اصول و 

بهر حال پس از نابودی رژيم طالبان و روی کار آمدن ادارۀ مؤقت و اغاز . رهنمودهای دين اسالم هم اعتنايی نکردند
اصالحی در ساختارهای اجتماعی، سياسی، حقوقی و نهادهای ملی اولين گامها در راستای حرکت ها و طرح های 

تأمين و تضمين آزاديهای بنيادين شهروندان برداشته شد چنانچه تدوير دو لويه جرگه و تصويب قانون اساسی و 
قوق و آزاديهای مردم از اقدامات بنيادين در زمينه حمايت از ح.... مشارکت مردم در امر تعين سرنوشت شان و

بشمار ميايد افزون بر آن رعايت بدون قيد و شرط حقوق بشر در مطابقت به قانون اساسی، موجوديت ساير قوانين 
نافذه در ارتباط به تبين هر چه بيشتر حقوق بشر و شهروندی حاکی از فصل جديد در عرصۀ حقوق و آزاديهای 

  .مردم ميباشد... سياسی و 
در شرايط که برای کشوری مثل افغانستان که برای اولين بار ميخواهد جامعه مدنی و نظام دموکراسی را تجربه کند 
آزادی بيان بعنوان وسيلۀ مؤثر برای آشنا ساختن مردم برای رعايت کردن قانون اساسی که فرهنگ رعايت از قانون، 

توسط آزادی بيان ميتواند در جامعه ترويج و تبليغ گردد هکذا احترام به ديگران و در عين حال آزاد زندگی کردن فقط 
شناسايی تعريف و ترويج فرهنگ مشترک ملی در موجوديت آزادی بيان تحقق ميابد و در سايۀ آزادی بيان و گسترش 
رسانه های گروهی، ارگانهای سياسی، فرهنگی، قانونگذاری، احزاب و  سازمانهای دولتی و غير دولتی  که به 

وی با اجتماع و مردم سرو کار دارند از ترس انتقاد و اعتراض مردم نميتوانند گامهای نا استوار بر دارند بنابرين نح
دولت جمهوری اسالمی افغانستان با اعتقاد بر ضرورت جدی آزادی بيان و تعين آن به عنوان يکی از اولويت های 

همگانی فعاليت نشراتی رسانه ها را حمايت نموده و در جهت ملی در پرتو رهنمود  قانون اساسی و قانون رسانه های 
تأمين پخش و گسترده تر و متعادل تر ساختن اطالعات پيوسته تالش ميکند که کوشش نهاد های جامعه مدنی ونهاد 
های فرهنگی ديگر به منظور شناسايی عوامل که روند انکشاف آزادی بيان و مطبوعات را به مشکل مواجه ميسازد 

چنان ادامه داشته و اقدامات مؤثر در خصوص تضمين استقالل سياسی رسانه ها انجام يافته است؛ فعاليت نشراتی هم 
تعدادی قابل مالحظۀ رسانه های آزاد و دولتی، بيان آزادانه عقايد و خواسته های سياسی و حقوقی شهروندان، ظرفيت 

 فعاليت های جريانات فرهنگی همه و همه خبر از توسعۀ اطالع از درخواست ها و تمايالت جامعه توسعه روز افزون
  .سياسی و گسترش زمينه های دموکراسی ميدهد

چنانچه تذکار يافت در شرايط فعلی آزادی بيان و مطبوعات از موضوعات  اساسی در فرايند شکل گيری جامعه نوين 
ند بنيادهای دموکراسی را در جامعه استحکام افغانستان بشمار ميايد و در ايجاد همبستگی ملی نقش ويژه دارد وميتوا

اما علی الرغم تمامی اين خوشبينی ها واقعيت اينست که ظهور بی رويه مطبوعات و رسانه های چاپی در . بخشد
افغانستان که بعضًا از محتوا خالی اند و هستند نشرياتی که اهم ومهم اخبار و نشريه شانرا نميداند و بازيچۀ دست 

ه از آن برای منافع شخصی و جمعی خود استفاده ميکند خبر از ابتذال مطبوعاتی ميدهد بنابرين در غرض ورزان ک
شرايط کنونی افغانستان بعضی رسانه ها ونشريات چاپی بجای درک رسالت وظيفوی شان و پرداختن به نياز های 

و اداب و سنن مردم ما را مساعد فکری و عقيدتی مردم زمينه تهاجم فرهنگی و ترويج شيوه های مغاير با فرهنگ 
ميسازد مخصوصًا اکثريت راديو تلويزيونها که نقش خاصی در خصوص آموزش و پرورش از طريق پخش گسترده 
برنامه های گوناگون علمی و جلب توجه  مردم به مسايل و مشکالت اجتماعی دارد برعکس به انتشار بی ربط و 

هنگی و اجتماعی و اولويت دادن به چنين برنامه های که قطعًا با ارزشها و نامناسب برنامه های حاوی انديشه های فر
معيارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ما سازگاری ندارد ميپردازد که نشر پيوسته سريال های هندی و برنامه های 

ز محتوا خالی اند و چون خنده بازار، ستاره های افغان وده ها برنامه های ديگر که حتی اسم خارجی دارد و کامًال ا
نميتواند کوچکترين نياز فرهنگی جامعه ما را بر آورده سازد دليل بر اين مدعا است  اين معضل مخصوصًا در راديو 
تلويزيونهای افغانستان در حقيقت ناشی از عدم مديريت دقيق و سنجيده مديران و کارگذاران آن ميباشد که متأسفانه 

ه در راديو تلويزيونها يکی از معضالت تآمل بر انگيز در عرصۀ مطبوعات فقدان کارکنان متخصص وبا تجرب
افغانستان ميباشد چنانچه تعداد زيادی از مجريان راديوتلويزيونها که صرفًا سواد خواندن و نوشتن را بلد اند و از 

  .روی نوشته ميتواند خوب بخواند از جملۀ اين مشکالت محسوب ميگردد
 متأسفانه تعدادی زيادی از راديو تلويزيونها و نشرات چاپی که شديدًا تحت تآثير قواعد و عوامل بنًا قدر مسلم آنست که

فرهنگی بيگانه قرار دارند و به نشر و پخش برنامه های دست ميزند که نه تنها کمکی به توسعۀ فرهنگی ما کرده 
و تبعات ناشی از آن چالشها و تحديدات فروان نميتواند بلکه زمينه تهاجم فرهنگی و ازخود بيگانگی را فراهم ميسازد 

را فراراه توسعه و نهادينه ساختن ارزشهای فرهنگی کشور ما قرار ميدهد و مسلمًا وجود چنين نا هنجاريها  و بعضًا 
هتک حرمت به اشخاص و بد تر از همه تقليد کورکورانه از افکار خارج از کشور در شرايط فعلی افغانستان از آفت 
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ادی بيان محسوب ميگردد و ادامۀ اين روند در رسانه ها مطمئنًا انحطاط فرهنگی، بحران اجتماعی و ملی را های آز
  .در پی دارد

 فرهنگی همراه با شناخت –در پايان اميدواريم تمامی رسانه ها و مطبوعات در افغانستان در بسط و توسعۀ اجتماعی 
ای ارتقا و تحکيم هويت ملی، تقويت ارزشهای اخالقی و آرمانهای و در نظرداشت و اقعيت های عينی جامعه در راست

  . مردم ساالرانه نقش سازنده ايفا نمايند
                                                   

  پايان
                                                            

 


