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 عنوان

 افغانستان ان دریب یآزاد رسانه ها، دولت و

 دومقسمت 

 

 

 

 

 

 

 
 

  که به آزادی بیان، یمیهنی، رسانه های رسانه ها، رسانه های ملی و سخنی داریم از»

  اعتقاد دارندقلم  عقیده و

 «روشن اندیشی )بهار( پیوست به آن مروری می کنیم به تلویزیون روشنگری و و

 کنونی ۀم دهینو یک رسانه ها در

ین نافذۀ كشور ، بر طبق قوانی مشکل نبوده استگسترده اما ب ها در افغانستان باز و فراخ و دان عمل رسانهیم

ها  ا بعد از نشر در كار رسانهینشر  كنترول، نظارت، سانسور قبل ازچ نوع ی، هیهمگان یها قانون رسانه مخصوصا  

ن كرده یها را تضم ت رسانهیفعال یان و آزادیب یآزاد ،یامور نشرات یان رسمیمتول وجود نداشته، دولت، مخصوصا  

 رسانه یكار صۀكشور تعهد سپرده اند، اما مشکالت عردر  ینگار ت آزاد روزنامهیفعال  ت ازیحما ه ویتقو یو برا

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/b_sabah_ressaanahaa_wa_aazaadi_bayaan_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/b_sabah_ressaanahaa_wa_aazaadi_bayaan_2.pdf


  
 

 

 4از 2

 فرهنگ انباشته خود ی جامعه، ادامۀشتر به ذات و خصلت نظام فكریبوده كه ب یگریل دئنگاران، مسا ها و روزنامه

 گشته است. یدهه بحران بر م از دو یناش یط عمومیشرا و ها ، سنتیكامگ

فقدان  و یفویوظ یها یریپذ بیآس ،یمشكالت اقتصاد 

 نامه نگاران، بعضا  حقوق روزی مدافع قو ینهاد ها

بوده كه مانع از گردش آزاد اطالعات  یگریمل دعوا

روشنگرانه روزنامه  ق ویت دقیفعال ح در جامعه ویصح

افغانستان در دو  یا رشد رسانه شده است.ی نگاران م

ابنده، یر رشد یمسك یسال گذشته  یها در افغانستان ط ت، رسانهینظر كم است، از یقابل بررس یفیو ك یعد كمب  

 اند. كرده یرا ط یو تكامل كثرت گرا

رد به نام كی ت میو فعالیك رادیعت و فقط یه وجود داشت به نام شریك نشریش در افغانستان، تنها یم دهه پینو  کی 

به  یكوتاهر است، نگاه ینظی افغانستان در سطح منطقه ب ها در رسانه یعت، اما امروز، تنوع و تكثر كمیشر یصدا

 اند.ینما یم یبه خوب ن تنوع و تكثر رایا ی، صوتی و تصویریچاپ یها ن رسانهیشماره و عناو

 یخصون شیزیچهارده تلو و یخصوص یویپنج راد ش از پنجاه وی، بیش از پنجصد عنوان رسانه چاپیب یثبت رسم

ش از ی، بیینمایس یدات هنریمركز تولش از صد یس بیاند، تأس ون باالفعل فعالیزیكه حداقل هفت تلو یو خصوص

  یامهم فض یها از دستاورد ید كننده مواد نشراتیها نهاد تول س دهیو تأس یو خصوص یك صد و پنجاه مطبعه شخصی

 

م ینو  کیصورت گرفته،  یادیز یها شرفتیز پین یستم ارتباطیس وسعۀاز لحاظ ت  در افغانستان است. یاسید سیجد

 شبكۀ ط داشت اما امروز، با انكشافرون ارتبایب یایت با دنیالتق چند دستگاه تلفون سیتنها از طرش افغانستان یدهه پ

ارتباط با داخل و خارج كشور را  یز امكان برقراریدور افتاده ن یها هیاز قر یشمار  یكشور، حت مخابرات در

 اند. بدست آورده

 

 



  
 

 

 4از 3

 جدید ژورنالیزم درعصر رسانه و

 

ن حسن را یاقل ا ده، حدیانجام ینگار روزنامه یها تیها كه به گسترش دامنه كار و عرصه فعال رسانه یكم توسعۀ

 ینم یستان دورها و ژورنال ن حادثه از چشم رسانهیتر ن نقاط كشور كوچكیتر افتاده در دور یداشته كه امروز حت

 افته است.ی توسعه در كشور واقعا   یرسان ماند، دامنه اطالع

شتر یب ینگار روزنامه روشها و  ، با مهارتیا چ و خم كار حرفهیستان با پیژورنال ییر آشنایشش سال اخ یط 

ن داخل افغانستان روا در ینگار و بهتر شده، زبان روزنامه بتریل خوو نوع پرداخت به مسا یه، سبك نوشتاریدگرد

ه است. افتیش یافزا ینگار در كار روزنامه یمسلك یارهایو مع یستیمانند اخالق ژورنال یلئتر شده و مسا و پخته تر

 خورد، ید به چشم میجد ینگار ن روزنامهیآغاز یها كه در سال یزبان ، خشونت و بدیتند یها نكه رگهیمهمتر ا

در  ی، راه درازیگاه مسلكیدن به جایزم تا رسین همه، ژورنالیبا ا تر شد است. یم و منطقینرم و مال یحاال تا حدود

ما هر روز با  یا رسانه یها تیها و فعال م، نبض نوشتهیزن یر بحران قلم مینفسگ یش دارد، ما هنوز در فضایپ

افغانستان  یا كار رسانه یهراس افگنانه، فضا یها تیش فعالیزند، ادامه جنگ و افزا یم یحوادث خشونت و ناامن

خود شده  یا نگاران در كار حرفه روزنامه یشیو باز اند یاصالح یها را ملتهب ساخته و مانع از تطبق برنامه

فرهنگ در  یت عمومیو وضع ینظام آموزش یها یشه در كاستیزم موجود كه ریف ژورنالیضع یعلم یمبنا  است.

ر وشنگی و رقیزم تحقیژورنال یریگ شكل و مخصوصا   ینگار شتر روزنامهیب ییایت و پویكشور دارد، مانع از خالق

شش سال  یتر، طیادیك كار بنیثر و انجام ؤی مآموزش یت نهادهایكمك به تقو یبه جا یالملل نیب ۀشده است، جامع

 یب ییها وركشاپ یمانند برگزار یحاصل یو ب ین، كارتونینماد یها تیها را صرف فعالدارایی ن یشتریگذشته، ب

 پر مصرف كرده است. شمار و

 

 امنیتیبحران  رسانه ها و

ان و مخالف گردش آزاد اطالعات یب یها و حلقات فشار مخالف آزاد شتر گروهیب یریگ ها و قدرتی امن ش نایافزا

د و سبب سلب اعتماد یافزای ها را می نین بدبیآن چه كه ا ره ساخته است.ینده را تیآ  انداز در جامعه، چشم

 یبرا یدولت یها تالش هماهنگ نهاد ی،مساعد عموم بر اوضاع نا شود، عالوهی نده مینگاران نسبت به آ روزنامه

دن یسو و خز كیاز  یهمگان یها در قانون رسانه یادیرات بنییجاد تغیق ایان از طریب یآزاد یمحدود كردن فضا

ت، برجسته ساختن نقش دولت گر اسید یاز سو ی و فرهنگ مردممدن یها دستگاه، در پناه تفكرات معارض با ارزش



  
 

 

 4از 4

ر یدر مس یگام گذار یكشور به معنا یا ت رسانهیریدر مد یحكومت یها رسانه ها و باز كردن دست نهاد در عرصۀ

 آغاز شده است. یالدیم 2001صله نامه بن در سال یش بر اساس فیاست كه شش سال پ ییاسیخالف روند س

به  2002ون هاى خصوصى از سال یزیبخصوص پس از آمدن تلود، یپس از سقوط طالبان و آمدن رسانه هاى جد

مقدار  مى روى داد كه چهرۀ شهر ها و رسانه هاى افغانستان را دگر گون كرد.ینه انفجار عظین زمیبعد ناگهان در ا

افغانستان از جمله  یز معرفى اموالبى شمارى كه از خارج به افغانستان وارد مى شود، و ن آگهى ها براى اموال

ن یهاى خصوصى و دولتى و همچن ویغات است كه در رادین تبلین، و آگهى تلفون هاى همراه بخشى از ایفروش زم

هاى همجوار چندان  سه با كشوریغات در افغانستان در مقایمت تبلیگرچه ق ون هاى افغانستان به چشم مى خورد.یزیتلو

 ریهاى محلى و چند روزنامه غ ویونى، رادیزیستگاه تلوین ایسال گذشته توانسته چند شش ست، اما در پنج یباال ن

ضا  خورد كه بع مى بر یمستقلى پس از مشاهده اوضاع جارى در افغانستان به نكات ناظر دولتى را سرپا نگهدارد. هر

ست است این اندیشه كند. آنچه بیش از همه قابل تأمل و گمان مى بد ین و بعضا  ن كشور خوشبیا یندۀاو را نسبت به آ

 ،حاکمیت تفنگ کار مؤثری صورت نپذیرفته شیوه های قوماندان ساالری و ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وکه

قدرت اقتصادی آنان مؤثریت روا داشته شده  پایه های سیاسی و تقویۀ مستقیم در غیر صورت مستقیم وه بلکه ب

عرصه های تأمین امنیت،  نتظار موجود بود که دراین ا ن سال هایدر طی ا اوضاع کنونی و حالیکه در در . است

شد اما این اهداف  سایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام می دولتی و قانونمداری، طرد فساد اداری و بازسازی و

 منیت وا پاسدار قانون و تأمین کنندۀ نیرومند و خواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی و تحقق نیافته باقی مانده و

 شود.ی حال بدل شدن به یأس تلقی م رفاه اجتماعی در سازی، تأمین کار و باز هندۀادامه د

 دوم سمتقپایان 

 ادامه دارد

 بخش اول این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:
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