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 ۴۴ پيشرو شماره ۀاز نشري

  ٢٠١٢ جون ١١

  

  نقش رسانه ھا، از وابستگی تا بيدار سازی مردم
  

ستان مطرح شده ين روزھا بار ديگر اتھام وابستگی رسانه ھا به کشورھای خارجی، از سویادر  حکومت افغان

دون آن. ھارات نھفته می باشدظو تصور کلی بر آنست که نيات سوئی در پی اين ا انه  حکومت ب ن رس امی از اي ه ن ک

ا  رار داده و ي شار ق ھا ببرد، يا مدارکی از وابستگی آنان ارائه کند، با اين روش می خواھد تا منتقدين خود را تحت ف

  .نمايدرا وادار به سکوت  آنان

رده است شورھای . رسانه ھا به عنوان ابزار تبليغاتی و آگاھی دھی، جايگاه  مھمی را در زندگی مردم کسب ک ک

ته  بزرگ جھان بنا به اھميت و درکی که از اين موضوع دارند، سرمايه گذاری ھای کالنی را روی آن معطوف داش

  . اند

داف توسعه طلبان ان روی اھ زرگ جھ ه ه ایکشورھای ب ن  ک شماری را در اي انه ھای بي د رس يش رو دارن در پ

غ  شريت تبلي ر ب ه خي د و ب د ھر عمل خود را موجه، مفي يله کوشش می کنن زمينه تمويل و تقويت نموده و با اين وس

 .نمايند

 نشريه و دھا آژانس خبری سايت انترنتی درفعاليت می ۴٠٠ راديو ١٠٠ تلويزيون، ۵٠در کشور ما که درحدود 

ند، از جانب ديگر ا. باشند ين می باش ابع خاص و کشور ھای مع ين رسانه ھا اگر از يکسو مبلغ افکار و اھداف من

  .نقش مھمی در ارتقای آگاھی مردم از اوضاع جاری کشور و جھان ايفا نموده اند

  :رسانه ھا را در افغانستان ميتوان به سه دسته که در سه جھت عمل می نمايند، تقسيم نمود

 ه ئول رسانه ھادر رديف ا اف شان ب راً ن وده و اکث د ب ره من الی بھ ی قرار می گيرند که از امکانات خوب م

سته می باشد زرگ واب داد از . ناف کشور ھای ب ه ھای اساسی شان يک تع وی برنام ا آنکه در پھل ا ب انه ھ ن رس اي

ه  ز ارائ ده را ني ن برنامه ھا فرعی مانند برنامه ھای موسيقی، تفريحی و سرگرم کنن ا فعاليت اساسی اي د، ام می کنن

انه . ی قدرت ھای بزرگ تشکيل می دھدئيغ به نفع اھداف سياسی و سلطه جورسانه ھا را عمدتاً تبل ن رس ا اي راً ھ اکث

 .ی سياسی را مطابق اھداف دونر ھای شان تبليغ می کنندھااز کاه کوه ساخته و واقعيت ھا و رويدا

 شترين تمرکز را  دوم اين رسانه ھا بر مبنای پاۀدست ده و بي اد ش ستان ايج سايه در افغان ليسی کشور ھای ھم

 . برای تحقق اھداف آنان مبذول داشته اند
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ه در عرص ن کشور ک ته؛ اي  ۀايران بيشترين سرمايه گذاری را روی رسانه ھا و فعاليت ھای فرھنگی معطوف داش

رفتن  ه خدمت گ ق ب ود را از طري ن کمب ا اي د ت مداخله نظامی نسبت به پاکستان يک گام عقب می باشد، تالش می کن

  .شمار زيادی از رسانه ھای تصويری و چاپی تالفی نمايد

امالً  ه ک رسانه ھای وابسته به ايران را ھمۀ مردم ما از ورای پخش برنامه ھای تلويزيونی و ساير نشرات شان ک

د . و بوی ايرانی دارد به خوبی تشخيص می دھندرنگ  شکيل می دھ سانی ت شتر ک ا را بي ون ھ بيننده ھای اين تلويزي

  .که مدتی را در ايران مھاجر بوده اند

انه .رسانه ھای وابسته به پاکستان و حلقات معين آن ا  اين رس ا آنھ ران  ب ه اي سته ب انه ھای واب ه رس سبت ب ه ن ک

ران خود کمرنگتر بوده اما در قال ی تحقق اھداف خاص دون ه در پ ب کلمات ضد اشغال و دفاع از مقدسات، زيرکان

  . می باشند

تفاده  ا اس ا ب د ت رسانه ھای وابسته به ايران و پاکستان بيشتر از طريق تنظيم ھای وابسته به خود تالش می ورزن

  .ور ما، منافع خود را تأمين کننداز آب گل آلود افغانستان و دامن مسايل قومی، زبانی، سمتی و مذھبی در کش

 وده ئاما در رديف سوم رسانه ھا ان ب ستان و جھ ی قرار می گيرند که ھدف شان انعکاس واقعيت ھای افغان

ه  ردم و کشور را ب ه ھای دشمنان م اخته و توطئ اه س ات و تحوالت سياسی آگ ردم را از اتفاق ا م د ت و تالش می کنن

اوز و ا د؛ تج شاء نماين ی و اسرع وقت اف ات دولت ستگی مقام ا و واب سايه ھ داخالت ھم د؛ م وم می کنن غال را محک ش

که  اين رسانه به اين. را بيان می نمايند؛ بر کاستی ھا و فساد نظام حاکم انگشت انتقاد می گذارند جنگساالران به آنان

ه تعداد شان انگشت شمار اند، اما از اين ام که مستقالنه و بدون وابستگی عمل می کنند، ب رای نظ ه خارچشمی ب  مثاب

 .و حاميان خارجی اش قرار داشته و دست اندرکاران آنان ھمواره تحت فشارھای مختلف رنج می کشند

انه  یئازآنجا وده و رس سته ب ی واب سايه و بيرون ه کشورھای ھم ته ب ا ھزار و يک رش که دم و دستگاه اين نظام ب

ره امی جرھای وابستۀ آنان نيز از حمايت بی دريغ شان بھ يچ مق اًء ھ ند، بن د می باش امی از أ من ا ن رد ت د ک ت نخواھ

ا. ببردھا اينگونه رسانه  انه ھ رای رس رای ئی اما ھمچو اظھارات می تواند زنگ خطری باشد ب زی ب ل چي ه حد اق ک

حامی گاه فدای مصلحت ھای نظام موجود نخواھد کرد، اما نه  که منافع ملی و مردم را ھيچئی گفتن دارند؛ رسانه ھا

 . بيرنی دارند و نه تکيه گاھی در مقامات بااليی دولت
 
 


