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 Political سياسی

  
 ۴٢نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ مارچ ١٢

 آزادی بيان شمشير دو لبه
 

و نابرابری  عاری از فقر، استبداد، بيکاری ه ایاگر ما آزادی بيان را ھدف نه بلکه وسيله ای برای ايجاد جامع

که رسانه ھا،  با وجود آن. بدانيم، اين وسيله در افغانستان برای رسيدن به اھداف ياد شده کارگر نيفتاده است

می کشند و پيشنھادات و نظرات خود را » نقد«نويسندگان و اھل نظر گاه کمبودات و مشکالت موجود را به 

. ين رو آزادی بيان حيثيت شمشير دو لبه را داردااز.  استبيان می کنند، ولی اوضاع کشور رو به وخامت» آزادنه«

و از سوی ديگر وسيله ايست به دست » نقد حکومت«و » کنترول«از يکسو وسيله ايست به دست مردم برای 

. ين فرصت بھتر از مردم استفاده کرده استاو حکومت از. حکومت به خاطر فرونشاندن خشم مردم و فريفتن آنان

  :ی به اين دو لبۀ آزادی بيان می کنيمئذراگدرينجا نگاه 

  

. ر حکومت معرف نوعيت حکومت ھا می باشدئينقش مردم در ايجاد، سمت دھی و تغ: آزادی بيان به نفع مردم .١

ی داده اند و با ئحکومت ھا گاھی کامالً دور از دسترس مردم بوده و نقش خود را صبغۀ آسمانی و يا حداقل فرا توده 

گاھی نيز . فريبانه مردم را تحميق نموده و يا ھم به وسيلۀ زور و تزوير خود را تحميل کرده اندبھانه ھای عوام 

حکومت ھا با ارادۀ نسبی مردم و با روال پذيرفته شده از سوی اکثريت از طريق انتخابات، جرگه ھا و يا ھمه پرسی 

 و مردم به خاطر چگونگی و حدود نقش مردم ولی در ھر دو حالت مبارزۀ پيدا و پنھان ميان حکومت. ايجاد شده اند

  .در حکومت، جريان داشته است

امروز نيز اگرچه اکثر حکومت ھا با رأی مستقيم يا غير مستقيم مردم به ميان می آيند ولی برای نقش رأی دھندگان 

 و حکام در مردم خواھان نقش بيشتر در حکومت می باشند. در جريان و دوام حکومت، ھمواره جدال جريان دارد

حکومت ھا پوليس، ارتش، منابع مالی و تبليغاتی را در اختيار دارند و از آنھا به . تالش محدود کردن اين نقش اند

خاطر گسترش صالحيت ھای خود و کاھش نقش مردم استفاده می کنند، ولی مردم با توجه به سطح رشد سياسی 

مانند تظاھرات و اعتصابات به خاطر گسترش نفوذ و نقش شان از پارلمان، رأی، رسانه ھا، حرکتھای اعتراضی 

  .کنند خود در حکومت استفاده می
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با سالطين است، امروز گرانمايه ترين وسيله در دست » رعيت«آزادی بيان که دستاورد مبارزۀ طوالنی 

 که رسانه ھا یئدر کشورھا. طريق توده ھا می باشدن آروشنفکران، منتقدين، صاحب نظران، آزادی خواھان و از

ن وسيع در ميان اقشار مختلف پيدا کرده اند، آزادی بيان حربه ايست که اصالحات پيگير و ارشد کرده و مخاطب

جدی را به نفع اکثريت بر دستگاه ھای حاکم تحميل می کند و طلسم رازگونگی حکومت و ارتباط آن را با نيروھای 

  .مرنگ کرده استزمينی طی قرنھا افشاءگری، نقد و اعتراض ک فرا

ضمناً آزادی بيان ارتباط روشنفکران و توده ھا را استحکام بخشيده و تعداد زيادی از صاحب نظران، نويسندگان و 

اکنون اين قشر .  بيشتر کسب کرده و متعھد بار آمده اندئیين طريق با دردھا و آمال مردم آشنااخبرنگاران از

 و انا بودن به انزوا بگرايند و از توده ھا فاصله بگيرند، از تماس و گفتکه به بھانۀ حکيم و د روشنفکر به جای آن

ين اعده ای از. گذارند برند و توان قلم، کامره و حنجرۀ خود را در ميان مردم به آزمايش می گو با آنان لذت می

ی رسای توده ھا توان آنان را گلو روشنفکران تعھد خود را چنان پيگيرانه و جدی تعقيب می کنند که به حق می

جوی روز بھتر برای خود و  و زيرا خود را يکسره در خدمت آمال مشترک آنان قرار داده و در جست. خطاب کرد

ين جمع کسی مانند نلسن ماندال نصف عمر را بدون آنکه در برابر زور قد خم کند در ااز. ھمنوعان شان می باشند

چون ويکتور خارا با دستان بريده در حضور جالدان تار پشت ميله ھای زندان سپری می کند و کسی ديگری 

  .دھد نوازد و سرود آزادی سر می می

گيرد، ولی رساتر از بسياری نقدھا و  اين گونه بيان اگرچه در بند و پشت ميله ھای زندان صورت می

آن يکی از . رود  میيست که در مالء عام از پس تريبون ھای فرمايشی و با پول و امکانات وافر به ھوائضھااعترا

پشت ميله ھا چنان عميق و رسا بيان می شود که پس از ده ھا سال ھنوز ھم در گوش جھان طنين انداز است و اين 

ی و تلويزيونی سراسر ئراديويکی از ھوتل و رستوران، ارگ يا گلخانه به وسيلۀ ماھواره ھا و شبکه ھای جھانی 

  .جا بگذارد به فراموشی سپرده می شوده  آنکه اثر مثبتی بجھان را می پيمايد اما پس از چندی بدون

اين بيان، برخاسته از نياز مردم بوده و در اعماق جامعه ريشه دارد و آزادی اش را نيز نه با تشريفات و کمک 

 با ين طريق به ميان می آيداآزادی بيانی که از. ھای بيرونی بلکه با پشتيبانی و استقبال مردم تثبيت می کند دست

ھای جامعه ھماھنگی دارد و در برابر خطر سرکاری شدن و بازيچۀ سياسی حکومت گشتن تاب  نيازھا و خواسته

  .مقاومت دارد

  

اين شمشير دو لبه گاھی بر گلوی خود مردم می نشيند و به اغفال و فريب آنان  :اما آزادی بيان به ضد مردم .٢

ھای تازه به طور فرمايشی از  ومت جديد، يک تعداد ارزشبا آمدن نيروھای خارجی و ايجاد حک. منجر می شود

بازار آزاد، دموکراسی، حقوق زن، آزادی بيان و حقوق بشر با تمويل . شد» ھديه«سوی دستگاه حاکم به مردم 

ی که با پول ھای کمکی و قرضکی راه افتاده بود، به طور ناشيانه تبليغ ئاامريکا و متحدانش و از طريق رسانه ھ

ين فرصت به ھيجان آمده چه حرف ا به مردم اجازه دادند تا ھرچه در دل دارند بگويند، مردم نيز در اوايل از.گرديد

ی که داشتند به ئته ھای که کشيده بودند و از مشکالت و خواسئھا از رنج. ھا که نکردند ھا که نگفتند و چه درد دل

اما با . زنگ نتيجۀ آن نشستنده ھا سخن گفتند و گوش بی ئو گردھماراديوھا، تلويزيون ھا، مطبوعات و در مجالس 

آزادی بيان فقط فرصتی بود برای درد دل کردن، نه . بی باوری تمام متوجه شدند که اين ھم بازی بيش نبوده است

مردم گفتند که فالنی ھا قاتالن فرزندان، مادران . سھم گيری مردم در مسايل سرنوشت ساز قريه، شھر و واليت شان

فالنی ھا زندگی شان را برباد دادند؛ خانه، کوچه، قريه و . پدران شان ھستند و بايد به جزای اعمال خود برسندو 
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اما چند روز بعد از ھمان مرجعی که صدايشان . شھر شان را ويران کردند و بايد امروز جواب اعمال خود را بدھند

  .نی ھا را شنيدنديس و قومندان شدن ھمان فالئپخش کرده بود خبر وزير، ررا 

گردد، بگذرند و  می» تفرقه«و باعث » بی ثباتی«به مردم گفته شد که فعالً از گپ ھای کالن و مسايلی که منجر به 

گذشته را صلوات، . ن دنيا جزای اعمال شان را بدھدآجانيان و خاينان را به خدای بزرگ بسپارند تا او تعالی در

مردم باز ھم زبان گشودند و از رشوت، پارتی . ی حکومتی و مردمی توجه کننداکنون ھمه بکوشند تا در مسايل جار

بازی، ظلم و فساد رو به افزايش گزارش دادند و شکايت کردند، ولی باز ھم آب از آب تکان نخورد و فساد اداری 

حب ملکيت ھای در تمام دستگاه ھای دولتی و غير دولتی ريشه دواند؛ تجاوز، اذيت و خوردن مال کمزوران و تصا

حال، اين آزادی بيان به چند دليل به حربه ای عليه مردم تبديل شده . عامه از سوی زورمندان به امر عادی مبدل شد

  :گيرد است و ھر روز از مردم قربانی می

  

ن تا حدودی آروشنفکران ما اگرچه در دوران مبارزات مشروطه خواھی و بعد از:  خلع سالح روشنفکران- اول

در . ند با مردم ارتباط برقرار کرده و انسجام يابند، ولی در سی سال اخير به تدريج منزوی و پراکنده شدندتوانست

تعدادی از داعيان آزادی و رسالت اجتماعی که . جريان جنگ ضد روس در ھر دو جبھه روشنفکران قربانی شدند

که پيشه  ئیو در نتيجه سياست ھای ضد مردمفريب سوسيال امپرياليزم و نوکرانش را خوردند يکجا با کودتاچيان 

آنعده از روشنفکرانی که به جبھۀ مبارزۀ ضد . کردند از اجتماع رانده شدند و ارتباط شان با مردم از بين رفت

شوروی و نوکرانش پيوستند نيز با دشمنی عناصر بنيادگرا و تمويل کنندگان شان قرار گرفته و اکثر مجبور به تسليم 

دستگاه ھای استخباراتی غرب و کشورھای ھمسايه با تمام نيرو به تبليغ .  و يا ھم ترور و اعدام گرديدندو فرار شدند

و تقويت عناصری پرداختند که يا از آگاھی سياسی کافی برخوردار نبودند و يا آگاھانه آمادۀ نوکری و پذيرش ھر 

ھم افغانستان را برباد داد و ھم خود باداران را به اين نوکرپروری و نوکر شدن چنانچه ديديم، . نوع دستور بودند

  .دردسرھای ناگزير گرفتار کرد

جامعۀ «انجوھا، کمک ھای . ين ده سال اخير به گونۀ مخرب تری ادامه يافتابه انزوا کشاندن روشنفکران در

کثر کسانی که ا. ردگان افغانو رسانه ھای فرمايشی ھر کدام دامی شدند برای روشنفکران و تحصيل ک» جھانی

دانستند چنان گرفتار فندگيری، ميزگرد و  ھای سياسی و روشنفکری می ی داشتند و خود را متعھد به جريانئادعا

. ل پيش رفتاز نظر شکليات کار به کما. مصاحبه ھا و مھمانی ھا شدند که مردم و درد شان را يکسره از ياد بردند

ی راه انداخته و شعار خدمت به مردم و نجات ملت سر ئانجو حزب و ی بند بود، سازمان وئھر کسی که دستش به جا

  .داد

توانيد بسياری چيزھا را بدون ترس بيان کنيد و مردم ھم  فراوان راديو، تلويزيون و نشريه فعال شده و شما می

يد ئبگوتوانيد  د میشما در بسياری موار. توانند بشنوند ولی نبايد نتيجه ای از گفته ھای تان انتظار داشته باشيد می

ی وجود دارد ئموارد ھم خط سرخ ھاين ادر(که فالنی دزدی کرده است، فالنی رشوت گرفته و فالنی آدم کشته است 

دزدان بی ھراس تر از ديروز به . ولی به فکر زندانی کردن و مجازات آنان نباشيد) که نمی توان از آن عبور کرد

ديگر از شنيدن نام خود در لست ناقضان حقوق بشر ھراسی ندارند؛ امنيت غارت مصروفند؛ قاتالن و جنايت کاران 

  .رو به وخامت است و فساد اداری ھمه گير شده است
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کس به حد توان و عالقۀ در نتيجۀ اين آزادی بيان بيروباری راه افتاد و ھر  : ترويج بی اعتمادی و سردرگمی- دوم

، تکرار بنجل ھای فرھنگی ئیان بی مضمونی، الطايالت گوين ميادر. ی نوشت، نشر کرد و گفتئخود چيزھا

شد، در   اگر مطرح مییحرف جدي. ديگران و روی آوردن به ابتذال و سرگرمی ھای گمراه کننده برندۀ ميدان بود

  .  به مشکل به گوش کسی راه می يافتئیميان اين ھمه بی ربط نويسی و پرت و پالگو

فکر . ينرو در اوايل انتظارات فوق العاده و معجزه آسا از آن داشتندا ای بود و از تازهۀبرای مردم آزادی بيان تجرب

م و گفته ھای ما بدون سانسور نشر شود چه ئيکردند که اگر بگذارند ما حرف ھای خود را بی پرده بگو می

ی آبرو و افشاء خواھيم کسانی را که تا امروز با تھديد و زور دھان ما را بسته بودند، ب. شاھکارھا که نخواھيم کرد

نام کسانی را که ما را به تباھی کشاندند به گوش ھمه خواھيم رساند و زمين را برای ھمۀ عامالن بربادی . ساخت

ولی متوجه شدند که آزادی بيان ھم فرصتيست که استفاده از آن مشروط به داشتن . اين ملک تنور خواھيم ساخت

 برای اجرای ئی برای شنيدن خواسته ھای مردم و دستھای توانائین گوش شنواآحکومت و دستگاھيست که در

دانستند که عيب از آزادی بيان نيست بلکه  بسياری ھا نمی. تصاميم شان وجود داشته باشد و دولت از آن مردم باشد

دند و مردم دوباره خود را در خطر دي. را تبليغ می کند» آزادی بيان«عيب از شيوۀ اجرای آن و دستگاھيست که 

که بازھم ھمان افراد با چھره ھای تازه به ميدان آمدند، تمام جريان برای شان مشکوک شد و اعتماد خود را به  ينااز

بدينگونه آزادی بيان برای ايجاد بی اعتمادی و سردرگمی ميان . شعارھای تازه از جمله آزادی بيان از دست دادند

  . دور و بر قدرت از آن به ضد مردم نفع بردندمردم کارگر افتاد و صاحبان قدرت و مگس ھای

  

در مورد . ھا مبدل شده است اين سرزمين به کارگاه بدنام سازی ارزش : بد نام کردن ارزش ھای دموکراتيک-سوم

از ين چند دھه بسياری اتواند انکار کند که در داليل اين جريان بدون شک اختالف نظر وجود دارد ولی کسی نمی

ديگران را به رفاه و آسايش رھنمون کرده در افغانستان به ترتيب به تجربه گرفته شده و ناکام و  که ئیھا ارزش

، »اصالحات ارضی به نفع دھقانان«، »حکومت کارگری«، »سوسياليزم«سريال از . سياھروی کنار گذاشته شده اند

با چند چپه گرمک و در ھمان شروع شد و مجريان ناشی، ضد مردم و جاھل آن، » عدالت اجتماعی«و » برابری«

قدم ھای اول مردم را چنان تور دادند که از ترس اجرای اصالحات ارضی اکثريت دھقانان دست به تبر و تفنگ 

  .بردند و به سنگر مبارزه پيوستند

 بدنام سازی اين ۀپروس. و اين بار نوبت دموکراسی، آزادی بيان، حقوق بشر و نقش اجتماعی زنان رسيده است

گفتند در دموکراسی، حکومت نمايندۀ مردم است و تحت .  ھا نيز با موفقيت پيش رفته و در حال اکمال استارزش

پردازد، اما در عمل بر گردۀ مردم سوار شدند و به نام شان پول و   مردم به رتق و فتق امور میئینظارت و رھنما

 کامالً مجزا از دنيای ئیی ضد مرمی برای خود دنيا شده را بلعيدند؛ در پشت سدھای امنيتی و موترھائیامکانات گدا

آورد و خوبست ملکيت ھای عامه، معادن، فابريکات و ھمه  گفتند که بازار آزاد برای شما رفاه می. مردم آباد کردند

ی  اقتصاد پويا و بالنده بنيانگذارۀتأسيسات و منابع اقتصادی و تجاری به بازار عرضه شود تا در رقابت آزاد شالود

اما در عمل تجمع بيش از حد سرمايه در دست عدۀ معدود ! د و ريختن پول و آسايش را لذت ببريدئيگردد و آنگاه بيا

حقوق بشر بر . نی و متوسط جامعه ھر روز بيشتر از پيش مردم را به ستوه آوردئيو گسترش فقر در ميان اقشار پا

 اما راھی در زندگی مردم نيافت و ھمراه با ھمدوره ھای صفحات قوانين، اوراق دفاتر و پشت تريبون ھا جا گرفت

بيچاره اش حقوق زن، دموکراسی و آزادی بيان متحمل بدنامی و روسياھی تحميلی شد، و تمام اين اصطالحات به 

  . مبدل شدند» حقوق بشر«و » آزادی بيان«، »دموکراسی«، »حقوق زن«
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ت برای گول زدن مردم و مصروف کردن شان با گرفتاريھا، آزادی بيان حربه ای شده اس : تحميق مردم-چھارم

با آزادی بيان امروز مردم گاھی، وقت خود را به گفتن يا شنيدن شکايت ھا و خالی کردن . مباحث و مسايل ساختگی

 از قبيل سريال ھای ھندی و آھنگ ھای رنگارنگ برای شان خلق شده ئیمصروفيت ھا. گذرانند اخ دل ھمديگر می

فرياد ھمديگر را کمتر بشنوند و بيچارگی ھای ھمديگر . سرھای خود را فراموش کنند و رنج شان تسکين يابدتا درد

گردند؛ وقتی که قيمت آرد،  شود و مجبور به پرداخت رشوه می  کار شان بند میئیوقتی در جا. را کمتر ببينند

گيرد و   يا محل کار شان انفجار صورت میکه در نزديک خانه بوره، تيل و چوب بی وقفه افزايش می يابد؛ وقتی

دھند، راھی برای سرکوب و يا فرار از عقده  زمانی که در بمباران نيروھای خارجی عزيزان شان را از دست می

ھا جيغ و داد راه اندازند و از وضعيت خود شکايت کنند يا روبروی  در راديوھا و تلويزيون. ھای خود داشته باشند

اين نوع آزادی بيان به جای . ھا و سريال ھای گوناگون تخدير شوند و از جوش بنشينند ا آھنگتلويزيون نشسته ب

  .تحميق: ھای بی پايان زندگی شان می افزايد گشودن گره از کار مردم، گرھی محکمتر و خطرناکتری بر کورگره

  

زد به   چشم ھای مردم موج میبا رفتن طالبان ھمانقدر که اميدواری در : تشجيع نيروھای غير دموکراتيک-پنجم

کردند که اين  ھر دو طرف فکر می. ھمان اندازه نگرانی از محاکمه و مجازات، تعدادی را به تب مرگ انداخته بود

بار شرايط فرق می کند و ممکن است تعدادی از جنگ ساالران و ناقضان حقوق بشر حداقل به طور سمبوليک به 

 و ھم پيمانان شان نيز در پی چيزی غير از منافع خود ئیدند که اشغالگران امريکااما خبر نبو. محاکمه کشانده شوند

اقتصادی خود ارزش -نمی باشند و به حقوق بشر و دموکراسی فقط به حد وسايلی برای رسيدن به اھداف سياسی

 بر خط منافع اينان سر  که با نظام ھای کامالً غير مردمی و نا آشنا با دموکراسیئیقايل اند ورنه کم نيستند کشورھا

  . نھاده اند و از پشتيبانی و حمايت مستقيم و بی دريغ امريکا و ھم پيمانان برخوردار می باشند

منافع آنان ايجاب می کرد تا از يکسو صورتک دموکراسی را بپوشند و از سوی ديگر مستبدترين، خاين ترين، 

اين کار به تدريج زورداران سابق . س و نماينده بسازندئيرجنايتکارترين و غير دموکراتيک ترين عناصر را وزير، 

 دارند، زيرا ئیرا باورمند ساخت که ھنوز دوران شان به سر نرسيده و فرصت ديگری برای زراندوزی و زورآزما

  .بادار ھنوز ھم به آنان ضرورت دارد

  

 

 


