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در افغانستان چه می گذرد؟
٣٠۴
وضعيت »آزادی بيان« در دولت پوشالی کابل
نھاد حمايت از رسانه ھای »آزاد« افغانستان يا »نی« در مراسم بزرگذاشت از روز جھانی مطبوعات از افزايش
 ٢٠درصدی خشونت عليه خبرنگاران در چھار ماه نخست سال  ٢٠١۶نسبت به چھار ماه نخست سال  ٢٠١۵خبر
می دھد .در اين گزارش آمده است که در چھار ماه سال اول سال گذشتۀ ميالدی در مجموع  ١٠٠رويداد خشونت
آميز عليه خبرنگاران در اين دفتر به ثبت رسيده است در حالی که اين آمار در چھار ماه نخست سال  ٢٠١۶به ١١٧
رويداد می رسد.
به گزارش اين نھاد ،در سال گذشتۀ ميالدی در مجموع  ١٢خبرنگار کشته ٢٣ ،خبرنگار زخمی و  ١۵تن ديگر آن
لت و کوب گرديدند ،عالوه بر آن  ۶٨رويداد اھانت ھای مستقيم و غير مستقيم نيز در برابر خبرنگاران به ثبت
رسيده است .بر پايۀ گزارش اين نھاد ،در يک سال گذشته در مجموع  ٣٠٠خبرنگار که  ۶٠تن آنھا خانم ھا می
باشند ،افغانستان را ترک گفته اند.
اين در حاليست که تمامی رسانه ھای تصويری و صوتی و اکثريت رسانه ھای چاپی به نحوی از انحناء وابسته به
کمک ھای مالی سفارت ھای کشور ھای خارجی و يا کشور ھای ھمسايه می باشند و ھيچ صالحيتی در اظھار نظر
ھای شان ندارند .با وجود ادعای موجوديت »آزادی بيان« در نظام به شدت مزدور و وابسته از سوی عده ای کاسه
ليس و جاسوس ،اما واقعيت اين است که »آزادی بيان« در محدودۀ قانون اساسی دولت پوشالی ،وابسته و مزدور
می باشد و ھيچ رسانۀ تصويری و صوتی و اکثريت رسانه ھای چاپی اجازۀ نشر مطالب خالف »قانون اساسی«
نظام پوشالی را ندارند .ھرکسی که در محدودۀ جغرافيای افغانستان اشغالی زندگی می کند حق ندارد که خارج از
محدودۀ مواد »قانون اساسی« و احکام »شرعيت محمدی« فعاليت و يا اظھار عقيده نمايد ،در غير آن تکفير و در
محاکم پوسيده و به شدت مذھبی اين نظام پوشالی محاکمه و به اشد مجازات محکوم می گردد.
با وجود آن که تمامی رسانه ھای تصويری و صوتی و اکثريت رسانه ھای چاپی بلی گويان نظام پوشالی اند و برای
تداوم عمر اين نظام شبانه روز عرق ريزی می نمايند ،اما بازھم سرشت گژدم صفت اين نظام پوشالی ،دست
اندرکاران اين رسانه ھا را ھر از گاھی نيش می زنند.
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موجوديت آزادی بيان و آزادی عقيده در نظام ھای طبقاتی از نوع نظام ھای پوشالی ،وابسته و اسالمی ،ادعای پوچ
و غير واقعی اند .در چنين نظام ھائی »بيان« تا زمانی آزاد می باشد که به اين نظام ھا لطمه وارد ننمايند و يا
تھديدی برای آنھا محسوب نگردند .ھر زمانی که طبقات حاکمه احساس نمايند که آزادی بيان پايه ھای پوسيدۀ
حاکميت آنھا را به خطر مواجه می سازند ،به صورت خودکار اين »آزادی« به ديکتاتوری تغيير چھره می دھند.
تا زمانی که دولت توده ئی از راه انقالب واقعی ملی – دموکراتيک قدرت را در دست نگيرد آزادی بيان و آزادی
عقيده ھرگز نصيب خلق زحمتکش و ستمديدۀ اين مرز و بوم نمی گردند و ھر نوع ادعای مبنی بر موجوديت آزادی
بيان ،ادعای پوچ و بی مفھومی بيش نيست.
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