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رسانه ها در تثبیت کردن ارزشها نقش محوری را
بازی کرده اند
دیروز سیزدهم ثور مصادف بود به روز جهانی مطبوعات در کشور که همه ساله از این روز در سراسر جهان
و طور خاص در افغانستان از فعالیت های مؤثر خبرنگاران و دست اندرکاران مطبوعات تجلیل و گرامی داشت
به عمل می آید.
در دنیای امروز مطبوعات و درکل رسانه های همگانی مهمترین وسیلۀ ارتباط جمعی هستند ،گستردگی اخبار و
اطالعات روزانه در هر جامعه و به خصوص در سطح جهان باعث شده که وسایل ارتباط جمعی از جایگاه
خاصی برخور دار شوند ،زیرا رسانه های همگانی چارچوبی اند که در آن افکار و عقاید گونه گون جامعه با هم
تالقی می کنند و از این برخورد ها ،اندیشه های ژرف و تازه ای شکل می گیرد و راه حل هایی جدید برای حل
معضالت ملی و بین المللی پدید می آید.
از این رو در ماده  19اعالمیۀ جهانی حقوق بشر ،آزادی رسانه ها منحیث یک اصل و حق طبیعی تعریف شده
است ،زیرا با تمسک به آزادی بیان ،دیوار های مستحکم و عریض استبداد و حق تلفی شکسته شده و انسان های
جامعه در پرتو ارزش های آزادی بیان که توسط رسانه ها تعریف می گردد ،موفق به ساختار جامعه دموکراتیک
ومردم ساالر می شوند.
کشور های که از اهمیت و مبرمیت آزادی رسانه ها واقف اند ،از اثر کار رسانه ای و اطالع رسانی دقیق ،پله
های توسعه و ثبات پایدار را یکی پی دیگر طی کرده اند ،زیرا رسانه ها در چند دهۀ گذشته در جهت سمت و
سو دهی افکار عامه و ساختار جامعه مدنی و تثبیت کردن ارزش های دموکراسی در جهان امروز ،منحیث
قویترین ابزار ،نقش محوری و مرکزی را بازی نمودند.
در افغانستان علیرغم آنکه فرهنگ و ارزش های فرهنگی ریشه در همه مناسبات زندگی مردم دارد ،متأسفانه
رسانه های افغانستان قبل از سال  2001میالدی در خدمت طبقه حاکم بودند ،اما خوشبختانه بعد از ایجاد ادارۀ
موقت ،بزرگترین دستاورد که جامعۀ ما ،جامعۀ جهانی و افکار عموم بر مؤثریت آن تأیید دارند و آنرا یکی از
دستاورد های بزرگ مردم و حکومت افغانستان می دانند ،رشد و ظهور رسانه های متعدد و کثرت گرا در کشور
است.
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هرچند تا کنون محدودیت هایی در راستای فعالیت رسانه ها موجود بوده و ما هنوز هم شاهد به شهادت رسیدن
و یا هم جراحت برداشتن ده ها خبرنگار از سوی دشمنان آزادی و سربلندی کشور هستیم ،اما با آنهم رشد رسانه
ها ،بیانگر حضور نیرومند دست اندرکاران رسانه های همه گانی در کشور است.
با توجه به همین حقایق ،در ساختار جامعه مدنی و نهادینه کردن ارزش های آزادی بیان و دموکراسی در حال و
آینده ،یگانه افزاری که نقش محوری و متمرکز دارند رسانه ها خواهد بود.
روی این اساس دست اندرکاران روزنامۀ وزین انیس ،روز جهانی مطبوعات را به نام آوران عرصه مطبوعات
وآنانی که با اندیشه ای روشن و وجدان بیدار با تالش و کوشش شبانه روزی سعی در عمل بر تعهدات خود در
برابر جامعه و مردم خود دارند و آشکار کردن حقایق و مشکالت جامعه بشری ،همچنان اطالع رسانی مفید،
دقیق و سازنده را از طریق مطبوعات سالم ،رسالت قلم خود می دانند ،تبریک و تهنیت عرض می کنند.
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