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  نقش رسانه های جمعی درجهت آگاهی افکار عامه
  

  .رسانه عبارت از وسيلۀ انتقال پيام، معلومات، و اطالعات به توده های مردم ميباشد
يفأ مينمايند، مطبوعات و رسانه های جمعی چه چاپی و چه تصويری در جهت آگاهی افکار عامه رؤل بس مهم را ا

حتی به اعتقاد بعضی از دانشمندان قوه چهارم در يک دولت به شمار ميرود، به قول يکی از فالسفه های مشهور 
پيشرفت و تکامل در يک جامعه از سير تکامل مطبوعات در آن هويدا ميگردد و مطبوعات وسيلۀ گفت و شنود توده 

  .هاست
ده، مطبوعات رؤل اساسی را در تشکيل و ايجاد اين دهکده ايفأ مينمايند در عصر يکه جهان به دهکده جهانی تبديل ش

است بين فرهنگ ها، در تشکل اعتقادات و باور های مختلف، در عصر يکه بسوی جهانی شدن گام  و وسيله ارتباط
 به هم ايفأ بر ميداريم، رسانه ها و مطبوعات نقش بسيار مهم را در جهت از هم پاشيدن مرز ها  و نزديکی کشور ها

مينمايند، کوچکترين حادثه که در گوشه ای از جهان اتفاق ميافتد با سرعت سرسام آور همه مردم از آن آگاهی حاصل 
  .مينمايند

از طرف ديگر مطبوعات وسيله ای است در جهت تفاهم، تبادله تجارب، وحدت ملی، همگرای، نزديکی افکار و 
مطبوعات در نهادينه نمودن قوانين، ارزش های فرهنگی و . ت و امنيتانديشه های مختلف و در نتيجه صلح، ثبا
و نقش شان در اشاعه فرهنگ، اعتقادات و باور های مردم بسيار برجسته . اجتماعی رؤل بس بزرگی را ايفأ مينمايند

جامعه عمل بنابر اين مطبوعات بايد محتاطانه عمل نمايند و در جهت دفاع از فرهنگ، اعتقادات و باورهای . است
کنند وگرنه فرهنگ های کوچک مضمحل شده در کام فرهنگ های بزرگ فرو خواهند رفت، سلطه فرهنگ های 

برای . بزرگ بر جامعه ما سايه خواهند افگند و در پی تسخير جامعه خواهند شد، ارزش های جامعه را خواهند بلعيد
ر مقابله با فرهنگ های بيگانه گان قرار گيرند و بتوانند اينکه فرهنگ و ارزش های جامعه را رشد بدهيم تا بتوانند د

از محو و نابودی ارزش ها جلوگيری کنند، مطبوعات و رسانه های جمعی مسووليت عظيم و خطير را به عهده دارند 
تا در جهت رشد و غنامندی فرهنگ، عنعنات، باورها، رسوم و ارزش های جامعه خود تالش نمايند، چون وسايل 

 جمعی يگانه وسايلی است که سير و حرکت اجتماعی را معين ميکند، به اعتقاد بعضی ها مشکالت کشور های ارتباط
بنًا . توسعه نيافته ناشی از فقر اقتصادی نيست بلکه ناشی از فقر فرهنگی و عدم بيداری مردم آن کشورها است

  .ازی نمايندمطبوعات ميتوانند در جهت بيداری مردم و آگاهی عامه رؤل بسزأ را ب
در افغانستان از آوان تأسيس خود تا حال بنشر فرهنگ ) صوتی و تصويری ( متاسفانه تعدادی از رسانه های جمعی 

و اعتقادات بيگانگان پرداخته است، سريال ها و فلم های بدون سانسور و بدون دوبله دری يا پشتو، خانواده های 
ين را آنقدر مصروف خود ساخته که درس و تعليم فراموش شان شده افغانی را آزار ميدهند، اوالد های اين سرزم
  .است و وقتی برای تکرار دروس خويش ندارند

راديوها به نشر آهنگ های بيگانه ميپردازند، ما نبايد به فرهنگ خود آنقدر پشت کنيم و آنقدر تحت تاثير فرهنگ 
به ) افغانستان (  و ارزش های خود را فراموش کنيم، ما در داخل کشور خود بيگانه قرار بگيريم که هويت خود

ارزش های دينی، مذهبی و فرهنگی خود توجه بيشتر کنيم، چون در طی چند دهه بحران همه ارزش های ما فرو 
م تا جامعه حال که زمينه آن مساعد شده بايد به ساختن ارزش های خود توجه نماييم، از خود سازی شروع کني. ريخت

ساخته شود، به کودکان، نوجوانان کشور بياموزانيم نه اينکه آنها را مقلد ديگران قرار دهيم، بايد ارزش های اجتماعی 
خوب خواهد بود که از طريق راديو ها و تلويزيون ها . خود را رشد دهيم، به تحصيالت و تعليمات کودکان توجه کنيم

  ):ع(به گفته موال علی . ن به نفع ملت و مردم افغانستان استبرنامه های سواد آموزی پخش شود اي
  برو قوی باش اگر راحت جان طلبی  که در نظام طبيعت ضعيف پامال است

با وجود نشر اعالميه ها در مورد جلوگيری از فلم های مبتذل، توسط وزارت اطالعات و فرهنگ در اين زمينه 
لم های برهنه و خالف فرهنگ اسالمی توسط تلويزيونهای خصوصی تلويزيونهای خصوصی توجه نکرده و از نشر ف

و دولتی جلوگيری ننمودند البته جديدًا در مسوده چهارده ماده ای که از طرف مجلس نماينده گان تهيه گرديده تأکيد شده 
ر جهت غنامندی و که بايد از نشر فلم های مبتزل در تلويزيون ها جلوگيری بعمل آيد، ما بايد متحدًا تالش نمائيم د

ارزش های دينی و اسالمی جامعه خود مان، اين سريال ها و فلم ها به جريحه دار شدن احساسات عامه مردم کمک 
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ميکند و باعث ميشود که مردم اکثرًا مذهبی کشور ما از دولت و حکومت فاصله بگيرند و ارزش های دموکراسی 
صدمه جبران ناپذير را ببيند و مردم به حمايت از سياست فرهنگی متضرر شود، ممکن در آينده دموکراسی نو پای ما 

  .دولت عمل نخواهند کرد
بنًا چون مطبوعات وسيله گفت و شنود توده ها است و  در اين گفت و شنود نزديکی نظريات را فراهم ميکند و 

بنًا . پيدا مينمايندنزديکی نظريات حرکت مشترک اجتماعی را سبب ميشود و مردم در کنار هم به تفاهم دست 
به مردم تفهيم . مطبوعات وسيله شود در جهت تحقق آزادی، برابری، عدالت، دموکراسی و ارزش های جامعه مدنی

نمايد که افغانستان خانه مشترک همه ما است در جهت آبادانی و بازسازی اين کشور همه مردم بايد سهيم شوند، به 
را ندهند که بار ديگر کشور ما در يک بحران ديگر فرو رود، به اميد کشور بيگانه گان و مخالفين نظام فرصت اين 

  .آباد، آزاد و مستقل همه مردم بايد متحدانه تالش کنند
 بااحترام

 


