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شنبه

 10 دلو 1394

سال پنجم

گذشته  سده  نیم  و  دو  به  نزدیک  عبدالعلی،  میرزا  شمس الّنهاِر  از 
است. میرزا در نخستین شماره و در ذیل عنوان »اشتهار«  نوشته 
بود: »هر آیینه ضمیر صاحبان فضل و کمال و والیان با عز و جالل، 
مخفی و محتجب نماناد که در این آوان سعادت اقتران که خالیق  
بندگان  هماپایه ی  سایه ی  زیر  به  ترکستان  و  افغانستان  ممالک 
سکندر شأن، اشرِف امجد، امیر شیرعلی خان بهادر ادام اهلل عمره و 
اقباله و اجالله در نهایت امن و امان و آسایش دارند و همواره دعای 
دولِت ابدمدت می نمایند و رعایا و شرفای این دیار متوجه کماالت 
لهذا  ورزیدند،  آن  از  فواید  و حصول  اخبارات  دیدن  گردیده، شوق 
صدق آثاِر  اخبار  احباب،  حسب الفرمایش  عبدالعلی،  میرزا  اقل العباد 
اخبارات  نموده،  جاری  کابل  مطبع  در  را  شمس الّنهار  به  مسّمی 
و  قندهار  روس  و  هرات  و  بخارا  و  بدخشان  و  ترکستان  صدق آثاِر 
اخبار  این  در  نموده  حاصل  واالتبار  سرکار  دفاتر  از  حدودات  غیره 
درج نموده خواهد شد و مهما امکن سعی در این خواهد بود که خبر 
بازاری و پوچ هرگز در این اخبار درج نگردد.« این گونه بود که میرزا 
عبدالعلی، سکه ی نخستین روزنامه ی تاریخ افغانستان را به نام خود 
زد و پدیده ی جدیدی را به حاکمان و مردم افغانستان معرفی کرد.

تاریخ  عزیمت  نقطه ی  را  عبدالعلی  میرزا  شمس النهار  اگر 
سپری  بلندی  روزگاِر  بگیریم،  نظر  در  افغانستان  در  روزنامه نگاری 
اما برغم این راه طوالنی و دشوار، تجربه ی روزنامه و  شده است؛ 
زیادی  فاصله ی  پیدایش  سفر  از  سرزمین،  این  در  روزنامه نگاری 
و  تاریخی  زمینه های  و  متن  به  البته،  نابالغی  این  است.  نگرفته 
این  در  دانایی  عسرت  و  فرهنگ  فاقه ی  برمی گردد.  ما  اجتماعی 
قرن های تاریک، به گونه ای بود که سواد خواندن و نوشتن آرزوی 

دور و سوداِی دراز است.
بود؛  صدق آثار«  »اخبارات  پخِش  و   نشر  پی  در  شمس النهار 
و  سخیف  مدح نامه های  حد  در  روزنامه  این  زمان،  گذشت  با  اما 
تملق گویی های دربار و سلطنت مبدل شد. حکومتی بودن روزنامه ها 
فرصت  برآمدند،  بعدی  زمان های  در  که  دیگری  جریده های  و 
نداشتند،  جایگاهی  و  جای  حلقه  این  در  که  کسانی  برای  زیادی 
برای  وقتی  شاه،  محمدظاهر  سلطنت  زمان  در  نمی گذاشت.  باقی 
نخستین بار مسئله ی »پشتونستان« و سرنوشت قبیله های آن سوی 
دیورند به میان آمد، مرحوم میر محمدصدیق فرهنگ مطلبی نوشت 

که در آن به سرنوشت این قبیله ها بعد از ظهور پاکستان و تغییرات 
بنیادی در جغرافیای سیاسی پرداخته بود، و چون بیرون از حلقه ی 
دربار و حکومت بود، امکان نشر آن را در روزنامه های دولتی نیافت. 
به ناگزیر دست به دامان درباریان و شاه برد تا نوشته ی او به دستور 

شاه اقبال نشر پیدا کند.
روزنامه پدیده ای شهری است؛ اما آن چه در تمام این سال ها بر ما 
بنابراین  بود.  شهرها  در  قبیله ای  اجتماعی  مناسبات  بازتولید  رفت، 
و  آب  این  ضمیر  و  ذهن  در  رسانه ها  هم  هنوز  قرن ها،  گذشت  با 
خاک، نفرین شده هستند. استبداد سیاسی و بسط آگاهی جامعه ی 
از  فراتر  چیزی  را  رسانه  و  روزنامه  مسلط،  آگاهی  چونان  بدوی، 
نیز  روزنامه  دلیل،  به همین  نمی بیند.  و  نمی داند  فحشا«  و  »فساد 
زمانه ی  و  عصر  به  تا  را  خود  خیزان  و  افتان  و  بی رمق  هم چنان 
نمی بیند.  مکتوب  متن  به  نیازی  بدوی،  آگاهی  است.  کشانده  ما 
که  است  شده  نفرین  و  شوم  پیمانه  همان  به  خواندن  و  کتابت 
روزنامه و رسانه.  میزرا عبدالعلی خان، در صفحه و شماره ی نخست 
شمس النهار، »امرای کامکار و رؤسای نامدار و نوابان و راجگان و 
والیان ملک« را از پرداخت »قیمت« روزنامه مستثنا کرد. هنوز هم 
بهره مندند.  عبدالعلی  میرزا  بخشش های  و  بذل  این  از  گروه  این 
باید  که  کمرشکنی  مالی  هزینه های  یعنی  روزنامه  به همین دلیل، 
خود روزنامه نگاران به هر شیوه ی ممکن تأمین کنند. اگر از راجگان 
و نوابان درگذریم، تصور و برداشت شهروندان دیگر نیز جای تامل 
دارد. کاسبان شهر، »شوق دیدن اخبارات و حصول فواید« آن را در 

چیزهای غیر از آگاهی و اطالع رسانی می بینند.
این روزها که روزنامه و روزنامه نگار در میانه ی یکی از خشن ترین 
روزنامه نگارشدن،  تاریخ رها شده اند،  و بی رحمانه ترین کاروزارهای 
نوشیدن از جام بال است؛ برغم آن، در عصری که همه چیز و همه جا 
از »َدم دیوها« تاریک شده است، نوشتن و روزنامه کشیدن، همان 
نقِش دل ماست که در لوح ظلمت، ماندگار خواهد شد. هزاره ی اول 
روزنامه ی اطالعات روز را به دوستان و همکاران ارجمند شادباش 
پُربار  و  روشن  هزاره های  که  می کنم  آرزو  صمیمانه  و  می گویم 

دیگری را پیش رو داشته باشند.
حالیا نقش دل ماست در آیینه ی جام// تا چه رنگ آورد این چرخ 

کبود ای ساقی!

یکم: سال 2011 رو به پایان بود؛ پس از پایان دوران چهار ساله ی دانشگاه و تجربه ای 
ناخوشایند از کار در دولت، اندیشه ی ایجاد روزنامه که مدتی ذهنم را به خود درگیر کرده 
بود تبدیل به یک تصمیم شد و روزنامه ی »اطالعات روز« از جنوری سال 2012 آغاز به 
انتشار کرد. نُه ماه بعد، امکانات مالی روزنامه به پایان رسید و نوار چاپ منظم و پیوسته ی 

آن نیز قطع شد. 
مدتی بعد قرارداد خانه نیز به پایان رسید و آرشیف سنگین اطالعات روز، هزاران نسخه از 
نخستین شماره های روزنامه که بیشتر پر بود از مطالب سرگرم کننده و تفریحی، بی جا شدند 

و سر از نانوایی درآوردند. 
مدتی بعد در یک قرارداد خوب کاری، اطالعات روز در عوض تهیه ی مطالب روزنامه ی 
انگلیسی زبان »The Afghanistan Express« دوباره وارد عرصه شد. اما، این وقفه ، 
نقطه ی عطفی برای اطالعات روز بود. این شروع دوباره، با تغییرات مهمی در رویکرد و 
پالیسی این رسانه همراه بود. اطالعات روز، به عنوان یک نهاد اطالع رسانی، از روزنامه ای که 
غالب هشت صفحه اش با مطالب جالب و علمی و دانستنی ها پر شده بود، این بار اولویت خود 
را تغییر داد و با پرداختن فعاالنه در حوزه ی مسایل سیاسی، گام بلندی در مسیری برداشت که 
تاکنون نیز با افت وخیزهای فراوان، هیجان ها و ناامیدی ها، ادامه یافته است. اینک، اطالعات 

روز به شماره ی هزارم رسیده است.
دوم: دسته بندی رسانه ها در افغانستان کار دشوار است. این دشواری ناشی از تفاوت های 
عمیق در مدیریت، خطوط نشراتی، موضع گیری ها،  منابع مالی و فهم  متفاوت از رسانه و 
مطبوعات است. در چند سال گذشته، رشد کمی و کیفی رسانه ها، سریع تر و قابل دفاع تر از هر 
زمان دیگری است. اما در عین حال، این تعدد و رشد کمی و کیفی با نقدهای جدی نیز مواجه 
است. مهم ترین ویژگی مشترک اکثریت رسانه ها در چند سال گذشته، سرمایه گذاری یک 
جریان سیاسی و رهبران قومی برای کارهای رسانه ای و رسانه داری بوده است. رسانه های 
قومی  گروه های سیاسی-  توسط  استخباراتی  پول های  با  در چند سال گذشته  بی شماری 
فعالیت کرده است تا تریبون شخصی برای سخنوری و بازی با افکار عمومی باشند. اما از 
جانب دیگر، رسانه های خصوصی دیگری نیز در چند سال گذشته ایجاد و منتشر شده اند که از 
این لحاظ متفاوت اند و تریبون شخصی صاحب امتیازشان نمی باشند. اطالعات روز در میان 
رسانه های افغانستان، از این لحاظ در صدر این نوع سرمایه گذاری و کار برای رسانه می باشد. 
و  دانشگاهیان  فرهنگیان،  از  مشترک جمعی  و تالش  کار  با  این شماره  تا  روز  اطالعات 
جوانان بدون اعمال هیچ سانسور تریبون و صفحه ی بوده است برای همه. ستون نویس، 
تحلیل گر، مترجم، گزارشگر، خبرنگار و آنانی که هر از گاهی برای اطالعات روز می نویسند، 
همه تدوین گران پالیسی بوده اند که بر خالف بسیاری رسانه ها در اطالعات روز به گونه ی 
بسیار تعریف شده و روشن تا هنوز وجود ندارد. از این رو ما در اطالعات روز ضمن این که 
قوانین رسمی کشور را لحاظ می کنیم، اما قواعد رسمی برای این که چه نظری را منتشر 
می کنیم و چه نقدی را نه، نداریم. نویسندگان آزادند نقد کنند و نظر بدهند، بدون این که از 
جانب اطالعات روز با محدودیت ها و سانسورهای موضع گیری و پالیسی رسمی مواجه باشند. 
از این رو، اطالعات روز با همکاری جمعی از جوانان و دانشگاهیان هم چنان با این توافق 
منتشر خواهد شد که حق »آزادی بیان، نظر و عقیده« ی همه ی افراد را محترم بداند و حمایت 
کند. پس این روزنامه هم چنان برای نویسندگان و فرهنگیان به عنوان تریبونی که بتوان در 
صفحات آن با مردم حرف زد، بر فکر و نظر عمومی تأثیر گذاشت و روندهای کالن ملی را 
زیر ذره بین نقد گرفت، خواهد ماند و رسانه ای است مشترک در میان رسانه هایی که تریبون 

شخصی افراد اند. 
سوم: حق آزادی بیان به ما این امکان را می دهد که برای حقوق مدنی و سیاسی خود 
تالش کنیم و مبارزه. خوشبختانه در چهارده سال گذشته، ظرفیت های انسانی خوبی برای 
پیگیری و مبارزه برای تحقق این حقوق »مدنی و سیاسی« به وجود آمده است. اطالعات روز 
از جهت دیگر در چند سال گذشته رسانه ای بوده است برای طرح و پیگیری نظری و عملی 
این حقوق. یک هزار شماره ی اول اطالعات روز ُپر است از مقاالت، یادداشت ها و طرح و راه 
حل هایی برای رسیدن به حقوق مدنی و سیاسی. همه ی همکاران و آنانی که برای اطالعات 
روز یادداشتی فرستاده اند، در این یک هزار شماره نه تنها از رخدادهای مربوط به نقض و 
تأمین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان خبر، گزارش و تحلیل منتشر کرده است، 
بلکه برای تأمین این حقوق، در کنار اعتراض های مسالمت آمیز و نقدهای منطقی و قانونی 

ایستاده است. 
از این منظر، اطالعات روز نه تنها تریبونی برای بیان دیدگاه ها و رسانه ای برای اطالع رسانی 
است، بلکه نهادی برای حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در یک جامعه ی سنتی و در یک 
نظام شبه دموکراتیک است. این رسانه هم چنان برای پیگیری و حمایت از حقوق مدنی و 
سیاسی و جمله آزادی های که منجر به آگاهی خواهد شد، فعالیت خواهد کرد و بدون هیچ 
محدودیت و مالحظه ای در نقد و اصالح سیاست و برای تأمین حقوق مدنی و سیاسی منتشر 

خواهد شد. 
چهارم: هزار شماره ی اول اطالعات روز با همکاری صاحب نظران، فرهنگیان، نویسندگان 
و همت همکارانم در اطالعات روز منتشر شد. از همه ی همکاران در این چهار سال مدیونم و 
ممنون. از جانب خودم و همکارانم از نویسندگانی که برای آگاهی و اطالع رسانی و تأثیرگذاری 

ما را یاری رساندند، سپاس گذاریم. 
اما اینک، در هزارمین شماره، روزنامه را اختصاص دادیم به نقد و نظر دیگران در موردکار 
رسانه های چاپی و مشخصاً اطالعات روز. از نقدها، پیشنهادها و یادداشت های دیگران برای 
بهبود در اطالعات روز استفاده خواهیم کرد و با نشر این شماره و حمایت معنوی و فکری 
نویسندگان و همکاران، مسئوالنه تر و مشتاق تر به کار در اطالعا ت روز ادامه خواهیم داد. 
امیدواریم تالش های ما و مبارزات فرهنگی و سیاسی جمعی از فرهیختگان و فرهنگیان این 
سرزمین منجر به پدید آوردن آگاهی برای مردمی شود که رنج جهالت و جبر اشتباهات در 

سیاست را می کشند.

اطالعات روز، با پیمودن مسیری طوالنی، اینک وارد هزاره ی دوم 
غیرممکن  اساسًا  و  دشوار  خیلی ها  برای  بزرگ،  کار  این  آغاز  شد. 
برنامه ی  دریابی،  ذکی  که  بود   1390 سال  اواخر  می رسید.  به نظر 
خود را برای آغاز این کار، در یک مهمانی با جمعی از دوستان در 
این کار بودند؛ کسی موافق  میان گذاشت. آن موقع، همه مخالف 
نبود تا دریابی بدون پشتوانه ی مالی قوی وارد این کار شود. دلیل 
و  فارغ شده  دانشگاه  از  تازگی  به  دریابی  بود؛  مخالفت هم روشن 
درگیر مشکالت مالی بود. از سوی دیگر، نگاه دریابی به این کار، 
درصدد  دریابی  که  معنا  این  به  بود.  آرمانی  و  هدف مندانه  خیلی 
کند  ایجاد  رسانه ای  داشت  نظر  در  بلکه  نبود.  پروژه ای  کار  انجام 
که بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی، هم بتواند منابع مالی خود را 
انجام  به  مستقالنه  را  خود  آگاهی بخشی  رسالت  هم  و  کند  تأمین 
رساند. چنین نگاهی به کار رسانه ای، با نگاه غالب در جامعه   خیلی 
گرو  در  خیلی  افغانستان  در  رسانه ای  کار  معمواًل  بود.  متفاوت 
تعلقات سیاسی و گروهی است، و یا این که نگاه مدیران رسانه ها به 
کارشان، پروژه محور و اقتصادی است. چنین چیزی اگرچند به رشد 
قارچ وار رسانه ها در طی یک دهه ی گذشته در کشور منجر شد، اما 
کم تر رسانه ای به وجود آمد تا جریان فکری مشخصی را ایجاد کند 

و بر سر آن متعهدانه باقی بماند. 

اطالعات روز با همه ی مخالفت ها کار خود را آغاز کرد. همکاران 
در  غرق  جامعه ای  روشنگری  برای  تمام،  اشتیاق  با  روزنامه 
این  در  شمعی  روز  اطالعات  تا  کردند  تالش  تاریکی،  و  ظلمت 
ظلمت کده باشد. آن ها به این کار عشق می ورزیدند. با وجود همه ی 
دشواری ها، اطالعات روز بستری برای تمرین نقادی و روشنگری 
در کشور گردید. سیاست کلی در روزنامه ی اطالعات روز، حمایت از 
ارزش های انسانی، حقوق بشر، دموکراسی، عدالت و آزادی بود. در 
این راه، هیچ کوتاهی صورت نگرفت و هرجا لغزشی وجود داشت و 
هرجا از ارزش های فوق عدول شد، اطالعات روز با زبان رسا آن را 
نقد کرد. آرمان اصلی این بود که خرد نقاد در جامعه شکل بگیرد و 

با این کار، جامعه ی بهتر و آینده ی روشن تری به وجود آید. 
در  بلندی  جایگاه  به  نگاهی  چنین  با  روز  اطالعات  بی گمان، 
آغاز  در  که  آن چه  یافت.  دست  کشور  مطبوعات  خانواده ی 
است.  افتاده  اتفاق  امروز  می رسید،  به نظر  ناشدنی  و  غیرممکن 
همکاران روزنامه، با پشتکار و تعهدی باال، این کار را انجام دادند. 
ما  جامعه ی  در  روشنگری  و  نقاد  گویای  زبان  روز،  اطالعات  حاال 
است. تجربه ی اطالعات روز، درس اخالقی مهمی دارد. روشنگری 
در جامعه، مسئولیت بزرگی دارد. این کار نباید دست خوش مطالبات 

شخصی و گروهی افراد گردد.   

هزاره ی اول
هزار و یک حرف

 در مورد اطالعات روز

آغاز دشوار 

با آرمان بزرگ

2

محمدجواد سلطانی 
مدیرمسئول روزنامه 
جامعۀ باز

ذکی دریابی

قدرت الله احمدی
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سال پنجم

رسانه های آزاد را به عنوان یکی از مهم ترین دست آوردهای 
حد  تا  ادعا  این  می دانند.  افغانستان  در  اخیر  سال  سیزده 
این که تجربه ی رسانه های  دلیل  به  است،  زیادی درست 
تاریخ  تمام  در  گذشته،  سال  سیزده  جریان  در  آزاد 
افغانستان بی نظیر و به صورتی چشم گیر موفقیت آمیز بوده 
سازوکار  مبنای  بر  کشور  در  رسانه ها  سریع  رشد  است. 
فعالیت های  هماهنگ کننده ی  مکانیزم  به عنوان  بازار، 
اقتصادی-اجتماعی صورت گرفته و توانسته است انحصار 
اطالعاتی در جامعه را در هم شکسته و گام های مؤثری 
در راستای تقویت حکومت داری خوب، شفافیت، توسعه ی 

تجارت و آزادی بیان بردارند. 
یکی  روز  اطالعات  روزنامه ی  چاپی،  رسانه های  میان  در 
رسانه هایی  جدی ترین  درعین حال  و  تأثیرگذارترین  از 
دست وپاگیر  چالش های  تمامی  وجود  با  که  است  بوده 
توانسته است با رویکردی تخصصی و انتقادی، نقشی در 
مؤثری،  نقش  چنین  وجود  با  کند.  بازی  وضعیت  بهبود 
اما حمایت های الزم از این رسانه ها صورت نگرفته است 
تهدیدهای  هستند.  مواجه  جدی  چالش های  با  آن ها  و 
به اطالعات، فقدان حمایت های  امنیتی، عدم دست رسی 
که  مواردی اند  مهم ترین  مالی،  چالش  باالخره  و  قانونی 
زمینه را برای رشد رسانه های خصوصی آزاد، به خصوص 
رسانه های چاپی محدود ساخته اند. اکثریت رسانه های آزاد 
و به شکل خاص رسانه های چاپی مستقل، با مشکل منابع 
اطالعات  که  رسانه ها،  مالی  بحران  هستند.  مواجه  مالی 
و  بقا  ویران کننده  به صورتی  آن هاست،  از  یکی  روز 
ادامه ی این رسانه ها را با تهدید مواجه کرده است. سقوط 
رسانه های آزاد به دلیل محدودیت امکانات مالی، به معنای 
سقوط دموکراسی و تمامی ارزش های مدرنی است که در 
سیزده سال گذشته به صورت نیمه جان شکل گرفته است. 
ویژه  به صورت  چاپی  رسانه های  که  زمینه هایی  از  یکی 
به حمایت ضرورت دارد، تالش در راستای برداشتن موانع 
مالی می باشد. حمایت مالی دولت از رسانه های خصوصی، 
با بحث های وسیعی همراه است. بعضی استدالل می کنند 
و  خصوصی اند  این که  دلیل  به  خصوصی،  رسانه های  که 

سه  از  پس  است.  کوتاه  کشور  در  چاپی  رسانه های  عمر 
ماه، شش ماه، یک سال و یا دوسال سقوط کرده اند. در 
همین گونه  به  وضعیت  کشور،  والیت های  اکثر  و  کابل 
به  باشد  نشده  موفق  چاپی  رسانه ی  هیچ  شاید  است. 
نشده  بدل  فرهنگ  به  روزنامه  خرید  برسد.  خودکفایی 
اعالنات  و  نیست،  عادالنه  دولتی  اعالنات  توزیع  است. 
و  تلویزیون ها  اختیار  در  اکثراً  نیز  خصوصی  شرکت های 
رسانه های  کار  این وصف،  با  می شوند.  داده  قرار  رادیوها 
چاپی در کشور با دشواری های زیادی همراه است. گذشته 
از این، با توجه به رشد رسانه های تصویری و شنیداری، 
آژانس های خبری و فضای مجازی، کار رسانه های چاپی 
نیز در عرصه ی اطالع رسانی دشوار شده است. رسانه های 
با رسانه های تصویری و فضای مجازی  چاپی نمی توانند 
با  چاپی  رسانه های  کنند.  رقابت  اطالع رسانی  در سرعت 
تحقیقی،  گزارش های  و  خبرها  بر  بیشتر  شرح  تحلیل، 
می توانند جایگاه خود را حفظ کنند. جای خرسندی است 

نباید  ببرند،  بین  از  را  این رسانه ها  استقالل  ممکن است 
از منابع مالی عمومی مورد حمایت قرار گیرند، اما افرادی 
هستند که از حمایت مالی رسانه های خصوصی از طرف 
دولت طرف داری می کنند. در کشوری مثل افغانستان که 
ارزش گذاری های قومی،  به  وابسته  به شدت  تبلیغات  بازار 
سمتی و مبتنی بر روابط اند و بازار به معنای واقعی آن هنوز 
رسانه ها  برای  زیادی  دشواری های  است،  نگرفته  شکل 
وجود دارد. شرکت های تجارتی و تولیدی خصوصی اکثر 
تبلیغات  در  را  بازار  نیازمندی  از  غیر  ارزش گذاری های 
نهادهای دولتی  تبلیغات  و  اعمال می کنند  رسانه ای شان 
که چشم گیرند، برعالوه ی درنظرداشت ارزش گذاری های 
انحصار  اداری گسترده، در  قومی و سیاسی، توسط فساد 
چند رسانه که اکثراً از میزان تأثیرگذاری اندکی برخوردارند 
قرار گرفته است. بازار تبلیغات دولتی به شدت »کثیف« و 

مبتنی بر محاسبات غیر عقالنی و ناعادالنه است. 
ضرورتحمایتمالیازرسانهها

اول( حمایت مالی دولت از رسانه های آزاد خصوصی، به 
اساسی  قانون  براساس  است.  دفاع  قابل  ساده  دلیل  چند 
کشور، دولت مکلف به حمایت از آزادی بیان است. آزادی 
بیان محوری ترین ارزش در نظام های دموکراتیک به شمار 
از  حمایت  می یابد.  معنا  خصوصی  رسانه های  با  و  رفته 
برای  می باشد.  بیان  آزادی  از  حمایت  آزاد،  رسانه های 
کمال  و  تمام  حمایت  دموکراسی،  و  بیان  آزادی  تقویت 
آزاد،  از رسانه های  دولت، خصوصًا در قالب حمایت مالی 

ضروری ترین نیازمندی است. 
تولیدات  و  نوپا  صنایع  از  دولت  که  همان گونه  دوم( 
باالتر  اقتصادی  رشد  به  دست یافتن  به هدف  داخلی 
حمایت می نماید، حمایت از رسانه ها نیز می تواند تأثیرات 
درازمدت تری بر روندهای توسعه داشته باشد. رسانه های 
بنابراین،  هستند.  اقتصادی  توسعه ی  روند  پیش نیاز  آزاد 
و  کرده  تسریع  را  روند  این  آزاد  رسانه های  از  حمایت 

ضمانت های جدی برای توسعه ی پایدار خلق می کند. 
بعضی  از  دولت  حمایت  دالیل  مهم ترین  از  یکی  سوم( 
این  مثبت  خارجی  آثار  عمومی،  فعالیت های  و  پروژه ها 

که روزنامه ی اطالعات روز، از این دشواری ها عبور کرده 
طی  را  موفقیت  و  بالندگی  مسیر  درست،  مدیریت  با  و 
هزار  یک  نشر  با  روز  اطالعات  روزنامه ی  است.  نموده 
شماره، کار بس بزرگی را در عرصه ی اطالع رسانی انجام 
داده است. چهار سال کار روزنامه نگاری در افغانستان، کار 
آسانی نیست. سخت کوشی و ایستادگی مدیران اطالعات 
روز برای ادامه ی حضور، و سرعت اطالع رسانی آن ها در 
ستون  و  ترجمه ها  است.  ستایش  قابل  مجازی،  فضای 
هزارمین  است.  خواندنی  همیشه  نیز  هاتف  آقای  ویژه ی 
به خصوص  روز،  برای دست اندرکاران اطالعات  را  شماره 
این  همکاران  تمام  و  سردبیر  مسئول،  مدیر  جناب  به 
و  کار،  سال  چهار  بازخوانی  می گویم.  تبریک  روزنامه 
را  راه  می تواند  روزنامه،  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی 
همیشه  قلم تان  سازد.  هموار  بیشتر  موفقیت های  برای 
مثبت تان  و  سازنده  انتقادهای  و  خواندنی،  طنزتان  سبز، 

راه گشای دولت وحدت ملی باد!

چون  می سازد،  مکتب  دولت  مثاًل،  می باشد.  فعالیت ها 
پیامدهای  دارای  افراد،  توانمندسازی  بر  عالوه  آموزش 
کار  چنین  دارای  نیز  رسانه ها  است.  اجتماعی  بی شمار 
مثبت  »اثرات  دارای  آزاد،  رسانه های  می باشند.  ویژه ای 
خاص  تفکر  طرز  از  براین که  عالوه   و  بوده  خارجی« 
سیاسی پیروی می کنند، دارای آثار مثبت خارجی فراوانی 
می برند،  باال  را  جامعه  آگاهی  سطح  رسانه ها  می باشند. 
تصمیم گیری های سیاسی  روند  در  مردم  مشارکت  میزان 
و  بیشتر  نظارت  قبال  در  را  مردم  و  می دهند  افزایش  را 
می سازند.  حساس تر  دولتی  نهادهای  عملکرد  از  جدی تر 
تمامی این موارد، درنهایت به تقویت حکومت داری خوب 

و ایجاد شفافیت کمک می کنند.
به  نسبت  انتقادی  نگاه  وجود  با  رسانه ها  چهارم( 
سیاست های دولت، زمینه را برای بهبود وضعیت عمومی 
فراهم می سازند. رسانه ها موجب تقویت ثبات سیاسی شده 

و روند حکومت داری خوب را تقویت می کنند. 
راهکارهایحمایتمالیازرسانهها

مالی  حمایت  که  دالیلی  مهم ترین  از  تعدادی  ادامه  در 
نوع  اما  شده اند  ذکر  می کنند  توجیه  را  رسانه ها  از  دولت 
نکته ی  رسانه ها،  از  مالی  حمایتی  مکانیزم  و  حمایت 
می تواند  دولت  است.  جدی  توجه  نیازمند  که  دیگریست 
حمایت  رسانه ها  از  غیر مستقیم  یا  و  مستقیم  به صورت 

مالی نماید. 
تبلیغات  عادالنه ی  توزیع  برای  شفاف  مکانیزم  ایجاد 
آسیب پذیر  را  رسانه ها  استقالل  که  به گونه ای  دولتی، 
مدافع  نهادهای  می باشد.  راه حل ها  این  از  یکی  نسازد، 
تبلیغات  می توانند  و  هستند  فعال  کشور  در  رسانه ها 
توزیع  رسانه ها  بین  عادالنه  به صورت  را  دولتی  نهادهای 
قراردادن  فشار  تحت  با  می تواند  دولت  هم چنین  نمایند. 
برای  مشخصی  نورم  خلق  و  خصوصی  شرکت های 
نیازمندی  از  غیر  ارزش گذاری های  زمینه ی  که  تبلیغات، 
بازار را تشویق کند، تاحدی زمینه را برای توزیع عادالنه تر 
تبلیغات فراهم سازد. هرچند این سیاست مخالف نورم های 
مثل  کشوری  در  اما  است،  آزاد  بازار  پذیرفته شده ی 

افغانستان که شرکت های خصوصی با پشتوانه ی رسانه ها 
سود هنگفتی را به دست می آورند، این یک ضرورت است. 
ایجاد  با  می توانند  رسانه ها  مدافع  نهادهای  و  دولت 
از  هم  و  دولتی  تبلیغات  منابع  از  هم  حمایتی،  صندوق 
آزاد،  رسانه های  بین المللی حامی  نهادهای  منابع حمایتی 
برای  واجد شرایط  که  رسانه هایی  از  در صورت ضرورت 
چنین  ایجاد  کنند.  حمایت  هستند،  کمک ها  این  دریافت 
شفاف،  مکانیزم  خلق  با  و  رسانه ها  حمایت  با  صندوقی 

می تواند یکی از جدی ترین راه حل ها باشد. 
کاهش  رسانه ها،  فعالیت  بر  مالیات  میان برداشتن  از 
ماشین آالت چاپ،  و  کاغذ  واردات  بر  گمرکی  تعرفه های 
مشخصًا حمایت از رشد صنعت چاپ و رقابتی سازی این 
مستقیم  سوبسایدی)یارانه(های  مواردی  در  و  فعالیت ها 
از  می تواند  دولت  که  هستند  دیگری  موارد  دولت، 

رسانه های آزاد حمایت نماید. 
اما در کنار این راه حل ها، مهم ترین راهکار برای حمایت 
مالی از رسانه های آزاد، ایجاد تغییرات در قانون بانکی و 
کوچک  قرضه های  برای  الزم  سهولت های  فراهم کردن 
اکثریت  در  می باشد.  بانکی  سیستم  توسط  متوسط  و 
کشورهای جهان، بانک های خصوصی و دولتی، با حمایت 
اختیار  در  سود  نرخ  کم ترین  با  را  قرضه هایی  دولت، 
گروه های خاص قرار می دهند؛ مانند قرضه های آموزشی. 
دولت  است.  قابل تطبیق  نیز  رسانه ها  درمورد  راهکار  این 
اگر اراده ی جدی در مورد حمایت از رسانه ها داشته باشد، 
بانکی کشور، زمینه  با ایجاد تغییرات در سیستم  می تواند 
برای  درازمدت  و  کوتاه مدت  قرضه های  اعطای  برای  را 
رسانه ها فراهم سازد. این سیاست هم عملی است و هم 

مؤثر. 
راهکارهای  مهم ترین  از  تعدادی  شدند،  ذکر  که  مواردی 
است،  مهم  آن چه  می باشند.  رسانه ها  از  مالی  حمایت 
می باشد.  مستقل  و  آزاد  رسانه های  از  حمایت  ضرورت 
ثبات و توسعه  برای  تقویت رسانه ها ضروری ترین عنصر 
برای  الزم  زمینه های  تا  است  مکلف  دولت  و  است 

حمایت های همه جانبه از رسانه ها را ایجاد نماید. 

رسانه های آزاد 
و بحران مداوم مالی 

در انتظار 

هزاران شماره ی دیگر

3

رضا فرزام 
نویسنده و استاد دانشگاه

شاه حسین مرتضوی
رسدبیر روزنامه هشت صبح

 

هزارمین روز 
عمر یک روزنامه

شبی که ذکی دریابی برای مشورت درمورد راه اندازی یک روزنامه به خانه 
آمده بود، من علی رغم باوری که به پشتکار و انرژی ذکی داشتم، اما ته دلم 
بسیار سنگین می آمد که در این شهر بتوان روزنامه ای با امکاناتی که اصاًل 
َدَرک ندارد راه انداخت. با آن هم ولی من دست از تشویق ذکی نکشیدم. 
فکر می کردم این جوان می تواند راه خودش را در میانه ی هیاهوی ده ها 
روزنامه و نشریه پیدا کند؛ نشریه هایی که اکثراً خط مشی فکری-سیاسی 
انترنت  از  را  مطالب  فقط  آن هایی که  از  بسیارند  و  ندارند،  را  خاص خود 

می گیرند و لباس چاپ بر آن می پوشانند.
به هرترتیب، روزنامه ی اطالعات روز در میان همین کمبودی ها و نامالیمات 
کارش را شروع کرد. تا چندی، روزنامه را دنبال می کردم و بنا برخاصیتی 
نوشته ها و  انشای  و  امال  به  از هر چیزی  قبل  که در خونم جاری است، 
از همان روزهای  گونه های درست نویسی  و خبری آن متمرکز می شدم. 
اول، اعتماد فوق العاده ای به روزنامه و کار جوانانی که در اطالعات روز گرد 
آمده بودند پیدا کردم. بعدها صفحه ستون های ویژه ای در این روزنامه باز 
شد که برای من بسیار خواندنی بودند. ستون خبرنگار ناراضی خواننده را تا 
آخر به دنبال خود می کشید، و پسان ترها نوشته های طنزی سخیداد هاتف 
حال و هوای خاصی به اطالعات روز داد. مهم تر از همه اما، مدیرمسئول 
تیترنویسی  تیتر شوند؛   ... و دبیران اطالعات روز می دانستند کدام خبر و 
از ویژگی های منحصربه فرد روزنامه است. روزنامه ای که تیتر خبری ندارد، 
مثل  پیرمرد ازکارافتاده ای است که فقط در برابر آفتاب لم می دهد. جوانان 
ا  ممکن  گاهی  گرچند   می پردازند،  جست وخیز  به  نشاط  و  شور  پر  اما، 
پا  بر سر  زود  است که  این  در  کار  اما خوبی  بلغزند،  بازی  در وسط  ست 
این  از  به کار می اندازند.  را  می ایستند و تجربه می گیرند و تجربیات شان 
داده ام و  قرار  بهترین ها  را در زمره ی  رهگذر است که من اطالعات روز 
و  دست اندرکاران  همه ی  به  را  عزیز  مولود  این  عمر  روز  هزارمین  اینک 

مسئوالن آن روزنامه تبریک می گویم.

مهم تر از همه اما، 
مدیرمسئول و دبیران 
اطالعات روز می دانستند 
کدام خبر و ... تیتر 
شوند؛ تیترنویسی از 
ویژگی های منحصربه فرد 
روزنامه است. 
روزنامه ای که تیتر خبری 
ندارد، مثل  پیرمرد 
ازکارافتاده ای است که 
فقط در برابر آفتاب 
لم می دهد. جوانان 
اما، پر شور و نشاط به 
جست وخیز می پردازند، 
گرچند  گاهی ممکن 
ا ست در وسط بازی 
بلغزند، اما خوبی کار 
در این است که زود 
بر سر پا می ایستند 
و تجربه می گیرند و 
تجربیات شان را به کار 
می اندازند. 

محمود حکیمی/شاعر
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روزنامهمیماند

اطالع رسانی ارزش مدار

اطالعات روز، »هزاره دوم« 
و فصل دشوار اطالع رسانی

و  بودند  کاه گلی  دکان ها  هنوز  غزنی،  کوچک  شهر  در 
دکه ی  چند  دید.  روشنی  به  می شد  را  جنگ  نشانه های 
روزنامه فروشی زردرنگ در شهر تعبیه شده بود، از »نی«. 
و  نصاب  و  حافظ  با  کارم  و  سر  آن  از  پیش  تا  که  من 
صرف و نحو عربی بود، چیزی زیادی در مورد روزنامه ها 
و کتاب ها نمی دانستیم. ما در سایه ی محرومیت و استبداد 
به نام  چیزی  به  حتا  که  داشتیم  را  شانس  این  طالبان 
روزنامه و مجله فکر نکنیم. روزی، توجه مرا کاریکاتوری 
در پشت یکی از هفته نامه ها جلب کرد. ما قباًل نقاشی های 
شسته-رفته داشتیم، آن نقاشی ولی از نظر من بسیار غیر 
نقاش  که  کردم  احساس  می آمد،  سبک سرانه  و  عادی 
تعجب  و  کشیده  کاغذ  روی  بر  خطوطی  بی حوصلگی  با 
کردم که چه طور آن نقاشی  »بی ادبانه« چاپ شده است. 
بود و آن روز ورقش زدم.  را برداشتم، »کلید«  هفته نامه 
صفحه ی هنری داشت و پس از آن من هر روز در جهان 
محبوبیت  و  شهرت  و  می شدم  غرق  بالیوود  سینما گران 
آن ها برایم وسوسه انگیز بود. من که کودکی ام در غیبت 
روزنامه و کتاب و مجله گذشته بود، از آن هفته نامه همان 

صفحه را دوست داشتم و دو سال تمام خواندم. 
وبالگ  با  که  بودم  ندیده  را  روزنامه ها  هنوز  بعد  سال ها 
بودند  فعال  زمان  آن  در  زیادی  وبالگ های  شدم.  آشنا 
قصه ی  از  می شد؛  یافت  آن ها  در  متنوعی  موضوعات  و 
سردرد اول صبح گرفته تا یادداشت مفصل در مورد یک 
را  ساعاتم  تمام  این طوری  سیاسی.  اتفاق  یک  یا  کتاب 
ماجراها،  دنبال  دربه در  و  وب  صفحات  میان  می ریختم 
نو و تجربیات دیگران  احوال شخصی مردم و قصه های 

می گشتم. 
نوشتن  دشواری  با  بار  نخستین  برای  دانشگاه  دوم  سال 
این فرصت  از  آشنا شدم. پس  روزنامه کمی  و  در مجله 
به پشت صفحات تمیز و مرتب روزنامه ها هم  یافتم که 
و  ترتیب  آن همه  این که پشت  دانستن  بیندازم.  نگاهی 
مطالب(  کیفیت  از  اغماض  )با  مطالب  و  صفحه ها  نظم 
یک عالم ریخت و پاش هست و خستگی کسانی که تا 
یکریز  فشردن  شان  کار  یا شوق،  اجبار  سر  از  نیمه شب، 
دکمه هااست. تا فهمیدم، فیس بوک آمده بود؛ بازاری گرم 
برای قصه کردن، سر و گوش آب دادن و توطئه چیدن و 
زود از همه چیز خبر شدن. نوار آبی فیس بوک ما را آن قدر 
و  خبر  می بردیم،  یاد  از  گاهی  که  می کرد  خودش  محو 
به  اگر  یافت.  فیس بوک هم  از  بیرون  را می شود  تحلیل 
باید  احتمااًل  شماره ی روزنامه ی اطالعات روز نمی دیدم، 
خبر »اطالعات روز هزارمین شماره اش را منتشر کرد« را 

باید در فیس بوک می خواندم. 
ما نسل بدبختی هستیم. بدبختی عمده ی ما این است که 
به جای بلند شدن از روی صفحات مجله ها و روزنامه ها، 
روزنامه ها  که  فهمیدیم  تا  و  برخاستیم  خاک  روی  از 
عصاره ی رنجی اند که برای انتشار آگاهی کشیده می شود، 
کرد.  مان  گیج  دیجیتال  ارتباطات  بی مثال  تغییرات 
بدبخت  نسل  این  میان  در  را  شان  مخاطبان  روزنامه ها 
می جویند. نسلی که از گذشته ی خالی به امروز پر از حادثه 
از هرچیزی گیج  افتاده و پیش  و دگرگونی های پرشتاب 
است. دوام آوردن، ادامه دادن و سعی در برقراری رابطه 
کار سخت  این  هزاربار  است.  مخاطبانی سخت  چنین  با 
این  تجربه ی  می خواهد.  بسیار  شهامت  دادن،  ادامه  را 
دوسال به من آموخته است که روزنامه نگاری کار آسانی 
نیست، و برای کسی که روزنامه ای را می گرداند نمی توان 
پایان یک عالم تالش و جدل  آرزو کرد. در  روز خوشی 
یک  می ماند  جای  بر  آن چه  شوق،  و  شور  و  کوشش  و 
به  ناگزیریم  احتمااًل  ما  رو  این  از  است.  خستگی  مشت 
همان خستگی اکتفا کنیم تا کسی نپندارد جامعه بی زبان 
به  تا  است  خوبی  فرصت  شماره،  هزارمین  است.  شده 
مسئوالنش خسته نباشید بگویم. چون می دانم اطالعات 
روز به راهش ادامه خواهد داد حتا زمانی که دیگر نیستیم؛ 

زیرا روزنامه های خوب می مانند.

نخستین باری که روزنامه ی اطالعات روز را در 
میان رسانه های چاپی کشور دیدم، زمستان سال 
نشریه ای  وقتی  عادت،  مطابق  من  بود.   1390
عناوین  به  نگاه  با  ببینم  بار  نخستین  برای  را 
درشت و هیئت تحریریه ی آن کوشش می کنم 
اگر  بفهمم؛  را  آن  نشراتی  پالیسی  و  خط مشی 
در نگاه اول به این نتیجه برسم که نشریه آزاد 
است، با دقت بیشتری یکی دو تحلیل یا گزارش 
فکر  اگر  و  به صورت گزینشی می خوانم  را  آن 
کنم که جناحی، قومی، مذهبی یا حزبی است، 
آن  نشراتی  تیم  و  عناوین  عمودی  خوانش  به 

بسنده می کنم.
دیزاین  و  طراحی  با  نخست  در  روز،  اطالعات 
ظریف و قطع کوچک آن، یک رسانه ی آزاد با 

رویکرد بازرگانی محض به نظرم می رسید، و تا 
محتوای  از  نظارت  مسئولیت  که   93 انتخابات 
اطالعات  داشتم،  به عهده  را  رسانه ها  نشرات 
روز زیاد توجهم را جلب نکرده بود. اما رویکرد 
بی طرفانه و نگاه انتقادی آن در جریان انتخابات، 
اطالعات روز را در سطح سه چهار نشریه ی چاپی 
غیرجناحی افغانستان، برای تیم نظارتی ما مطرح 
کرد و من تحلیل ها و ترجمه های انتخاباتی این 
روزنامه را همواره می خواندم. تا اکنون نیز هرگاه 
این نشریه به دستم برسد، دست کم یک تحلیل 
از آن می خوانم. در کنار محتوا، شیوه ی نگارش 
و ویرایش مطالب، و قطع و صحافت اطالعات 

روز همیشه برایم جالب بوده است.
و  مطرح  روزنامه های  از  روز  اطالعات  اکنون 

پرمخاطب افغانستان است. در بازتاب رویدادها و 
تحلیل وقایع، دست باال و نگاه منحصربه فردی 
در  یک بار  هرچندگاه  که  ویژه نامه هایی  دارد. 
موارد مختلف منتشر می کند، ابتکار جالبی است 
در  متفاوتی  دیدگاه های  بازتاب  زمینه ی  که 
باره ی یک شخص یا یک موضوع مشخص را 

فراهم می سازد.
و  وزین  روزنامه ی  این  از  شماره   1000 چاپ 
پرمخاطب را، برای دست اندرکاران و گردانندگان 
که  روز،  اطالعات  پرتالش  و  متعهد  جوان، 
راستای  در  را  فراوانی  تنگناهای  و  دشواری ها 
و  عالیق  از  دور  به  و  ارزش مدار  اطالع رسانی 
سالیق سیاسی، تباری، قومی و مذهبی متحمل 
شده اند، تبریک می گویم. استوار و کامگار بمانید.

در شرایط آشفته و بحرانی که ما در آن به سر 
یک  شماره   هزارمین  برآمدن  چاپ  از  می بریم، 
که  است  خوش  خبر  مستقل  و  آزاد  روزنامه ای 
در کنار دست اندرکاران و مخاطبان اش باید این 
نیز  رسانه های کشور  خانواده  به  را  نیک  رویداد 

تبریک گفت.
کار  تجربه  که  مخاطبان  اکثریت  برای  شاید 
هزارمین  برآمدن  چاپ  از  ندارند،  را  رسانه ای 
برانگیز  تأمل  خبری  اساساً  روزنامه،  شماره یک 
نباشد. چون مخاطب منتظر شماره ی روز است و 
دنبال محتوا و اطالعات روز. اما، برای رسانه گران 
و به ویژه برای دست اندرکاران یک روزنامه، هزار 
شماره بیرون دادن، »هزار و یک شب« از زندگی 
است  ماندن  تحریریه  و  دفتر  به  وقت  دیر  تا  را 
و هزار روز از زندگی را درگیر بودن با رویدادها 
و  رویدادها  با  بودن.  مواجه  خبرساز  تحوالت  و 
تحوالتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر 
زندگی فردی و جمعی شهروندان یک سرزمین 

تاثیر مثبت و منفی از خود به جا می گذارد.
هزار  روزنامه،  و دست اندرکاران یک  اداره  برای 
شماره بیرون دادن، یعنی هزار روز از زندگی را 
درگیر بودن با خبر و تحوالت اجتماعی-سیاسی؛ 
تعهد،  نیازمند  دیگر  چیز  هر  از  پیش  که  امری 
تعهد  است.  جدی  کار  پشت  و  مسئولیت پذیری 
بر  بغرنج که  و  بزرگ  به مسایل  پرداختن  برای 
حیات و سرنوشت جمعی شهروندان یک سرزمین 
رفتن  در  را  جامعه  یک  مسیر  و  می گذارد  تاثیر 
هم  یا  و  دموکراسی  توسعه،  مدنیت،  سوی  به 
مسیر حرکت یک کشور و سرزمین را به سوی 
قانون شکنی، هرج و مرج، استبداد و صدرنشین 
مشخص  جهان،  کشورهای  میان  در  شدن 

می کند.
عنوان  به  آن که  از  پیش  روزنامه نگاری،  اساساً 
یک کار و پیشه مطرح باشد، امری است که به 
تعهد، دغدغه و مسئولیت پذیری روزنامه نگاران و 
رسانه گران در قبال سرنوشت جمعی و رویدادهای 
تاثیرگذار بر وضعیت جمعی برمی گردد. رسانه گری 
امری است که پیش از هر چیز دیگر به کنش و 
منش ذهن و باور فرد روزنامه نگار و رسانه گر، در 
قبال آن چه در پیرامون اش اتفاق می افتد، بستگی 

دارد.
اخالقی  رسالت  ارزشی،  نگاه  از  روزنامه نگاری 
رساندن  قبال  در  روزنامه نگار  که  است 

و شهروندان  مردم  به  »آگاهی«  و  »اطالعات« 
زنده  ماموریت اش  و  دارد. رسالتی که مسئولیت 
»اطالعات«  آوردن  در  گردش  به  و  نگهداشتن 
افکار عمومی است. رسالتی که  و »آگاهی« در 
در راستای پدید آوردن مردم ساالری و نظام های 
دموکراتیک و قانون مدار،  نقش و جایگاه  رکن 

چهارمی را دارد.
زمانی جدی تر، حساس تر  روزنامه نگاری  رسالت 
و پر مخاطره تر می شود که در شرایط و وضعیتی 
یک  در  نظام  کلیت  که  شود  گذاشته  اجرا  به 
باشد و  قانونی  سرزمین دچار بحران مشروعیت 
پایین ترین  در  بر وضعیت  فضای سیاسی حاکم 
سطح اعتماد سیاسی میان طرف ها و جریان های 
ملت،   – دولت  رابطه  باشد.  داشته  قرار  سیاسی 
قانون شکنی  پاس  به  انزجار  و  نفرت  رابطه ی 
و  باشد  ثروت  و  قدرت  مافیایی  مرج  و  هرج  و 
قانون،  نه  نباشد.  خودش  جای  سر  چیز  هیچ 

قانونیت اش مسئله باشد و نه مشروعیت نظام.  
آن چه از واقعیت امر بر می آید این است که در 
که  فرسای  طاقت  و  بحرانی  شرایط  و  وضعیت 
به  پرداختن  می کنیم،  تحمل  را  آن  امروزها  ما 
رسالت اطالع رسانی، امری ارزشمند و پرمخاطره 
است. چون، کاری را که امروزها رسانه های آزاد 
و  مسئوالنه  رسانی  اطالع  با  کشور  مستقل  و 
حرفه انجام می دهند، چیزی نیست که مجریان 

وضعیت کنونی آن را بربتابند.
برآمدن  چاپ  از  که  است  منظر  این  از  حاال، 
هزارمین شماره »روزنامه ی اطالعات روز« خبر 
ارزشمند و رویداد نیک برای خانواده رسانه ها و 

مخاطبان اش می باشد.
برای من گذشته از شناخت و روابط شخصی که 
با دست اندرکاران روزنامه ی اطالعات روز دارم، 
این  روزنامه،  خواننده  و  عنوان یک مخاطب  به 
رویداد نیک به چند دلیل جدی، ارزشمند و قابل 

درنگ است.
روزنامه ها  سایر  کنار  در  روز  اطالعات  یک: 
از  یکی  کشور،  مستقل  و  آزاد  رسانه های  و 
ارزش های  به  متعهد  رسانه ای  استثنایی ترین 
بشری  حقوق  موازین  و  اصول  دموکراتیک، 
کنار  در  کاری  شرایط  دشوارترین  در  که  است 
بی طرفانه،  و  متوازن  حرفه ای،  اطالع رسانی 
راستای  در  را  خستگی ناپذیر  و  پیگیر  تالش 
به  گفته  پیش  ارزش های  پروراندن  و  حمایت 

هدف تعمیم و نهادینه سازی دموکراسی با شعار 
به  افغانستان  در  ساالری«  مردم  آوردن  »پدید 

اجرا گذاشته است.
دو: اطالعات روز با کاری که ارائه می کند، برای 
شرایط  در  که  است  کرده  ثابت  مخاطبان اش 
بسیاری  از  افغانستان  که  کنونی  سیاسی  دشوار 
جهات بافت مزایکی دارد، از کش و قوس های 
ناسالم که زیست جمعی مسالمت آمیز در کشور 
را همواره آسیب پذیر کرده است/می کند، نه تنها 
این  از  عبور  برای  همواره  که  است  مانده  بدور 
کرده  تالش  سیاسی،  ناسالم  قوس های  و  کش 
است و در راستای تقویت روحیه وحدت ملی و 
نیز  ملی  ارزش های  و  منافع  از  پاسداری  روحیه 
دیدگاه اصالحی و انتقادی اش را با مسئوالن و 
مجریان امور و هم چنان با مخاطبان اش در میان 

گذاشته است.
به  رو  حرفه ای   رسانی  اطالع  کنار  در  سه: 
رشد، آن چه اطالعات روز را برای مخاطبان اش 
متفاوت و پر طرفدار کرده است، نگاه منتقدانه اش 
و  منتقدانه جدی  نگاه  است.  به وضعیت کنونی 
صریحی که در سرمقاله های اطالعات روز چاپ 
می شود، متمرکز بر حساس ترین و ضروری ترین 

مسایل و موضوعات است.
معترض،  پرسش گر،  نگاه  هوشمندی  چهار: 
پشت صفحه های  در  که  و حساب گر  مطالبه گر 
طنز اطالعات روز قرار دارد، هر روز یک حرف 
تازه و یک مسئله تازه را در  هاون طنز می کوبد و 
سیر تا پیازش را گاه آفتابی می کند و زمانی پنبه 

می کند و به دست باد می سپارد.
از  روز  اطالعات  حرفه ای  و  بروز  ترجمه  پنج: 
رسانه های برتر غربی، یکی از کارهای ارزشمند 
و مفید این روزنامه برای مخاطبان است. به ویژه 
برای مخاطبانی که به زبان اول دست رسی ندارند 
به موقع، پهلوها و  بروز  و  و در عدم ترجمه ی 
افغانستان  مسایل  مهم  و  جدی  بسیار  زوایای 
روایتی  و  پرداخت  نگاه،  می دهند.  دست  از  را 
بسیاری  در  می تواند  نداشتن اش  و  نداشتن  که 
موارد روی وضعیت کلی سیاست و سرنوشت در 

افغانستان تاثیر بگذارد.
اطالعات  یکمین شماره  و  پایان، چاپ هزار  در 
دیگر  یکبار  نیک  رویداد  یک  عنوان  به  را  روز 
به دست اندرکاران این رسانه، به مخاطبان و به 

خانواده رسانه های کشور تبریک می گویم.

خلیل پژواک 
رسدبیر روزنامه جامعۀ باز

حشمت 
رادفرروزنامه نگار

آصف آشنا
فعال سیاسی
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1
اولین باری که »بانو با سگ ملوس« را دیدم مجذوب رمان و داستان 
شدم. اندک اندک نام ها و آدم ها را در دنیای ادبیات یافتم. یکی از آن 
کالسیک های معروف دنیای ادبیات که خواندن آثارش رؤیا بود و تا 
لندن بود. دو رمان »آوای وحش« و  افتاده بود جک  امروز به تأخیر 
»سپید دندان« از مدت ها قبل در ژرفای ذهنم بود. آن روز در یک بعد 
از ظهر فارغ شده از اداره،  بدون هدف قدم می زدم. به جای رسیدن 
به دفتر روزنامه ی »جامعۀ باز« به مارکیت ملی در گوالیی پل سرخ 
من  چرانی  رؤیایی چشم  مکان های  فروشی ها  کتاب   معمواًل  رسیدم. 
هستند. رنگ های متنوع،  طرح های زیبا،  فونت های بی نظیر و انبوهی 
آخر  و  می کند  بی حوصله ام  تقریبًا  کشنده،   و  دلفریب  عنوان های  از 
گویی یکی از آن کتاب ها به سوی من دست دراز می کند تا دستش 
از قفسه بیرون می آورم، قیمت اش را  را بفشارم. این چنین است که 
حساب می کنم و با دل پر راهی مقصد می شوم. آن بعد از ظهر نیز دوتا 
کتاب جک لندن را این چنین به خانه آوردم. دیروز در حال خواندن 

آوای وحش بودم که ذکی دریابی زنگ زد. 
بگذارید از اولین زنگ شروع کنم. به نظرم ساعت یازده روز بود که 
شماره ناشناخته ای زنگ زد،  برداشتم،  گفت ذکی دریابی هستم و پس 
کتاب فروشی  مکانش  گذاشتیم.  مالقات  قرار  گفت وگو  لحظه ی  از 
کتاب های  میان  عرفان  کتاب فروشی  در  که  یادم هست  بود.  عرفان 
دسته ی رمان نشستیم و باهم توافق کردیم. فرانسس بیکن گفته است: 
»همان طور که لذت والدین مخفیانه است،  غم ها و اشک های شان هم 
در خفا است.« لذت ها و اشک های ما نیز این گونه آغاز شد. خانواده ی 
کوچکی که شعور،  شادی و کار را روی یک سفره می خوردند. سفره ی 
انترنت،   متن،   کامپیوتر،   کاغذ،   میز،   قلم،   نان،   بر  آن عالوه  روی  که 
اندازه کافی خنده  به  چای،  سیگار،  خط،  طرح،  لوگو،  رنگ،  زیبایی و 
گذاشته  را  سفره  این  اسم  می شد.  یافت  فراوان  کار،  به  عالقه  و 
روز  اطالعات  که  بود  چنین  این  روز«.  اطالعات  »روزنامه ی  بودیم 

نمی توانست شروع نشود،  چون ما تعهد کرده بودیم.
در جامعه ی که نفرت و بی اعتمادی عمومی بیشترین مصرف را دارد، کار 
کردن در روزنامه با شک و تردیدها، بی اعتمادی ها و مشکالت خاص 
خود همراه است. اضافه بر این روزنامه ها با واقعیت هایی که، ممتاز و 
اعالیی سروکار دارند که همان »زندگی روزمره« است. روزنامه نگار در 
مواجه با زندگی روزمره با دو سطح تنش آگاهی همراه است. از یک 
طرف تنش نفس زندگی روزمره است که خود را با بیشترین فشار بر 
آگاهی تحمیل می کند و دیگری تنش خود روزنامه نگار است که در 
حال تحلیل میزان تنش زندگی روزمره است. تمام مسایل مربوط به 
زندگی جمعی و فردی در همین منگنه اتفاق می افتند اما با نظمی که 

کشف منطق آن به سادگی ممکن نیست.

2
همین سطح  در  بازهم  کند،  کاری  پنهان  که  میزانی  هر  به  سیاست 
زندگی روزمره عمل می کند. روزنامه نگار در ناگزیری تحلیل سیاست 
از بخش های زندگی روزمره است، در تالش کشف منطق  که یکی 
به  چینش اجزای یک رویداد است به هدف رسیدن و نزدیک شدن 
اهدافی که سیاست ها دنبال می کنند. معمواًل اگر کسی بخواهد مفهوم 
یک عمل سیاسی را درک کند، بهترین ابزار برای این کار بازدید از 
تیترهای روزنامه ها است. روزنامه ها تقریبًا به هرچیزی ناخنک می زنند 
و از طریق تیتری آن را به نمایش می گذارند. نحوه ی  نمایش تعیین 
کننده  جایگاه و موضع روزنامه است و تقریبًا می شود گفت روزنامه ها 
حتا در صورت طرفداری شدید از یک گروه سیاسی خاص مقداری از 
ممکن  که  هرچند  می کنند.  آشکار  واقعیت  نمایش  با  همراه  را  دروغ 
است تیتر بسیار جانبدارانه باشد، اما این تیتر جانبدارانه میزان بیشتری 
از دروغ آن گروه سیاسی را نیز به ویترین ها می فرستد. سیاست مداران 
اما  ارقام تیترهای روزنامه ها به نفع شان عمل کنند،  تالش می کنند 
روزنامه نگار کلکی نیز در متن خود پنهان می کند که آشکار کننده ی 

دروغ آن رقم است.
چالش ها، تناقض  ها، ناسازه ها و مسایل زجرآور و متنوعی بسیاری پیش 
یکی  است.  پنهانی  آن  اعظم  بخش  که  دارد  قرار  روزنامه نگار  روی 
از این نزاع های پنهانی سخن مسلط است. تالش برای تولید سخن 
مسلط نه تنها میان روزنامه ها که میان سیاست مدار و روزنامه نگار به 
از این منظر روزنامه نگار رکنی از دولت است که  شدت جریان دارد. 
نمی خواهد دولت هرچیزی را برای توجیه اعمال خود به خورد مردم 
اندکی از مسایل که روزنامه ها به آن مبتال است را آوردم که  بدهد. 
با  بودیم.  درگیر  مسایل  این  با  روز  اطالعات  روزنامه  در  ما  بگویم: 
»قانون چماق و دندان« قانونی که به گفته ی جک لندن منطق پایه در 

سرزمین وحش و جنگل است.

3
از قانون چماق و دندان سخن به میان آمد. در الیه های زیرین اجتماع 
از جامعه  نیز بخشی  روزنامه نگار  اجرا می شود و  به شدت  قانون  این 
در  می فهمد.  را  منطق  این  خوبی  به  روزنامه نگار  رو  این  از  است. 
دولت های استبدادی ستم مخفی و گاهی آشکار همیشه وجود دارد. 
چماق و دندان وسیله هایی هستند که در جهت پذیرفتن و تمرد ستم 
به کار می روند. دولت با چماق می خواهد ستم را بر مردم تحمیل کند 
که  مواردی  در  راستش  بگیرد.  دندان  باید  تمرد  برای  روزنامه نگار  و 
نیش  دفاع  آخرین وسیله ی  کنند،  با چماق خاموش  را  تو  می خواهند 
واقعیت هایی  بر  مبتنی  روزنامه نگاری  کار  از  برداشت  این  است.  زدن 
است که در جریان کار تجربه شدنی است. آن واقعیت زندگی سگی 

روزنامه نگار در این کشور است. هر چند که همه روزگار خوبی ندارند. 
کافی است بدانیم جهان سه قهرمان شبگرد دارد: سگ، روزنامه نگار 

و پولیس:
اول( همیشه سطحی از ترجیح ها در توزیع وسیله های سرمایه وجود 
جذب  که  می شود  گفته  است.  وسیله ها  این  از  یکی  تبلیغات  دارد. 
وابسته  روزنامه  روزنامه و تالش مدیران  میزان بی طرفی  به  تبلیغات 
جذب  در  اما  می نماید  درست  کوچک  تبلیغات  در  سخن  این  است. 
تبلیغات شرکت های نسبتا بزرگ تر سخنی کاماًل دروغ است. تبلیغات 
تعیین  بدآمدها  و  و خوش آمدها  دادن ها  ترحیج  را  بزرگ  شرکت های 
می کند و این دقیقًا جایی است که زندگی سگی روزنامه نگار را تعیین 
می کند. این مسئله ممکن است معناهای دیگری هم داشته باشد، اما 
معنای پرقدرت آن توزیع ستم است. روزنامه نگار این ستم را می شناسد، 

با آن زندگی می کند و تمام تالشش رفع آن است.
امکانات  از  وسیعی  بخش  در  ستم  توزیع  از  الگویی  چنین  دوم( 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز وجود دارد. روزنامه نگاران 
گزارش ها  تحلیل ها،  دارند.  نیز  کالن  سطح  این  به  خاصی  توجهی 
حال  این  با  است.  توجه  این  از  روشنی  موید  خبری  گزینش های  و 
نظرم  به  می گیرند.  قرار  ظن  سوء  مورد  همیشه  روزنامه نگاران 
باشد.  آشکار شده  روزنامه نگار  زندگی عجیب و غریب  از  گوشه هایی 
آدمی که نمی توان به او اعتماد کرد و ستم های سازمان یافته نیز توان 
و توش اقتصادی اش را می فشارد و او با همه ی این مسایل در تالش 

آشکار کردن راز قانون چماق و دندان است.
سوم( روزنامه ی اطالعات روز با مشکل اقتصادی بسیار جدی ادامه 
یافت تا برسد به جایی که ناگزیر باید تعطیل شود. تعطیل شد تا بتواند 
تجدید سازمان کند. حال که به شماره ی 1000 رسیده است، تجربه ی 
ارزشمندی را پشت سر گذاشته است. این تجربه همان ارزش معنوی 
و نیرویی است که فردای روزنامه را می سازد. رضایتی در درونم موج 
تجربه  این  از  بخشی  در  من  است.  تجربه  این  از  ناشی  که  می زند 
شامل بودم و خوشحالم که جزئی از بچه های اطالعات روز بودم. این 
رضایت و خوشحالی بیشتر به این دلیل است که بچه های اطالعات 

روز تصمیم گرفتند که هرگز زمین نخورند.
چهارم( یادم می آید بار دوم که روزنامه را شروع کردیم خزان بود. 
دفتر مان در تایمنی )لب جر( بود. اکثر شب ها ساعت یک بجه شب 
فارغ می شدیم و می آمدیم طرف خانه. در آن ساعات شب فقط ما سه 
کس )سگ، روزنامه نگار و پولیس( بیدار بودیم و در خیابان های سرد 
کابل پرسه می زدیم. گاهی دوستان مان را نیز آزار می دادیم: مثاًل من 
ساعت 1 شب در بامیان به ضیا روشنگر زنگ می زدم، از خواب بیدارش 
می کردم و می گفتم می دانی کی شب ها در خیابان است؟ می گفت نه. 
می گفتم: سگ. و این گونه اشاره به زمینه ی می کردم که میان من و 
به دوستان اش زنگ می زد و می گفت  دریابی  یا هادی  بود.  روشنگر 
می گفتیم  و  می زدیم  زنگ  کسی  به  یا  بخواب.  دیگرت  پهلوی  به 
دستشویی برو. این مسایل علی رغم این که آشکار کننده زندگی سگی 
ما بود، همراه با زیبایی های بود که کم تر کسی آن را تجربه کرده است.
پنجم( از همه ی این مسایل که بگذریم، توماس ادیسون در جایی 
نود  و  می شود،  الهام  انسان ها  به  نبوغ  درصد  »تنها یک  است:  گفته 
و نه درصد با عرق ریختن و کار به دست می آید.« ممکن است این 
سخن از منظرهای دیگر درست نباشد، اما ما به راستی کار می کردیم، 
آبرومندانه کرده  آبرومندانه. تردید ندارم که اطالعات روز تاهنوز کار 
است و هم چنان یقین دارم که دیگر متوقف نمی شود، رؤیا و آرزویم 
ناپذیر برای تحمل  پایان  این است که بچه های این روزنامه توانایی 
مرارت ها و دردها داشته باشند و کار آبرومندانه کنند. دومین زنگ ذکی 

دریابی همین بود. گفت در شماره 1000 رسیده ایم، بنویس.

از قانون چماق و دندان سخن به 
میان آمد. در الیه های زیرین اجتماع 

این قانون به شدت اجرا می شود و 
روزنامه نگار نیز بخشی از جامعه است. از 

این رو روزنامه نگار به خوبی این منطق 
را می فهمد. در دولت های استبدادی 

ستم مخفی و گاهی آشکار همیشه وجود 
دارد. چماق و دندان وسیله هایی هستند 
که در جهت پذیرفتن و تمرد ستم به کار 

می روند. دولت با چماق می خواهد ستم 
را بر مردم تحمیل کند و روزنامه نگار 
برای تمرد باید دندان بگیرد. راستش 

در مواردی که می خواهند تو را با چماق 
خاموش کنند، آخرین وسیله ی دفاع 

نیش زدن است. این برداشت از کار 
روزنامه نگاری مبتنی بر واقعیت هایی 
است که در جریان کار تجربه شدنی 

است. آن واقعیت زندگی سگی 
روزنامه نگار در این کشور است. هر چند 
که همه روزگار خوبی ندارند. کافی است 
بدانیم جهان سه قهرمان شب گرد دارد: 

سگ، روزنامه نگار و پولیس:

چهارم( یادم می آید بار دوم که روزنامه را شروع کردیم خزان بود. دفتر 
فارغ  شب  بجه  یک  ساعت  شب ها  اکثر  بود.  جر(  )لب  تایمنی  در  مان 
کس  سه  ما  فقط  شب  ساعات  آن  در  خانه.  طرف  می آمدیم  و  می شدیم 
کابل  سرد  خیابان های  در  و  بودیم  بیدار  پولیس(  و  روزنامه نگار  )سگ، 
پرسه می زدیم. گاهی دوستان مان را نیز آزار می دادیم: مثاًل من ساعت 1 
شب در بامیان به ضیا روشنگر زنگ می زدم، از خواب بیدارش می کردم و 
می گفتم می دانی کی شب ها در خیابان است؟ می گفت نه. می گفتم: سگ. 
و این گونه اشاره به زمینه ی می کردم که میان من و روشنگر بود. یا هادی 
دریابی به دوستان اش زنگ می زد و می گفت به پهلوی دیگرت بخواب. یا 
به کسی زنگ می زدیم و می گفتیم دستشویی برو. این مسایل علی رغم 
این که آشکار کننده زندگی سگی ما بود، همراه با زیبایی های بود که کم تر 

کسی آن را تجربه کرده است.

حمید فیدل
روزنامه نگار
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در فرخندگِی هزارمین نفس 
سکوی دادخواهی و مردم ساالری

پیش شرح
روز،  اطالعات  شماره ی  هزارمین  نشر  من،  برای 
چرا  که  این  است.  بی پیرایه  و  شیرین  جشن  یک 
رسیدن یکی از رسانه های چاپی پایتخت به هزارمین 
برای من که دانشجوی روزنامه  شماره اش می تواند 
و  کم  و  بساط  و  سور  طبع،  به  و  هستم  نگاری 
به  می توانم  حدی  تا  را  رسانه ها  کاری  کیف های 
سنجش و داوری بگیرم، می تواند یک جشن شیرین 
باشد را در ادامه ی این لفاظی مالل آور شرح می دهم. 
جشن فرخنده ی نشر هزارمین شماره ی اطالعات روز 

بر منادیان دادخواهی و مردم ساالری مبارک باد!
بهار سال 91 بود. آن روزها، من تازه وارد دانشگاه 
شده بودم. آوازه ی به بازار آمدن یک روزنامه ی جدید 
میان بچه ها زبان به زبان می چرخید. از آن جا که من 
دانشجوی تازه وارد ژورنالیزم بودم، سخن گفتن در 
برایم  نگاری  روزنامه  کار  و  روزنامه  و  رسانه  حوالی 
جذاب بود. بچه ها از تنوع مطالب این روزنامه ی تازه 
وارد و صفحه آرایی جذاب و تنوع محتوای آن حرف 
اندرکاران  از دست  می زدند. من کمابیش اطالعاتی 
می کردند،  کار  جا  آن  که  بچه هایی  و  روزنامه  این 
کودکی  دوردست های  از  را  دریابی  ذکی  داشتم. 
و  بود  مکتب  ده  صنف  او  که  وقتی  از  می شناختم. 
ریاضی  بودیم،  آموز صنف چهار  دانش  که  ما  برای 
ایجاد  روز  اطالعات  که  ایامی  در  اما  می داد.  درس 
شد و آغاز به کار کرد، ارتباط نزدیکی با ذکی دریابی 
روزها،  اکثر  نداشتم.  روز  اطالعات  بچه های  دگر  و 
از مرد معلولی که متصدی فروش  را  اطالعات روز 
کابل  دانشگاه  شمالی  ورودی  در  کابل  روزنامه های 
فروش  می خواندم.  اشتیاق  با  و  می خریدم  است، 
بسیار خوب  کابل  دانشگاه  در  روز حداقل  اطالعات 
به دانشگاه رسیده  از روزها که کمی دیر  بود. یکی 
دلیل  به  را  روزنامه  روز  آن  شماره ی  گرفتن  بودم، 
ختم  از  بعد  به  نرسم،  دیرتر  را  اول  ساعت  که  این 
نیم  و  دوازده  ساعت  کردم.  موکول  دانشکده  درس 
آمدم که اطالعات روز  فارغ شدیم،  دانشکده  از  که 
است.  شده  تمام  روز  آن  شماره ی  دیدم  بگیرم.  را 
دیگر روزنامه ها به میزان قابل توجهی مانده بودند. 
اطالعات روز که به بازار آمد، با فروش خوبی کارش 
اولین  می کردم  حس  دیگر،  سوی  از  کرد.  آغاز  را 
فرو  مرا  خواهی  تنوع  عطش  که  است  روزنامه ای 
می نشاند. اطالعات علمی، صحی، ورزشی و روایت 
خود  در  را  امروز  جهان  و  تاریخ  غریب  عجایب  از 
و  نوجوانان  ویژه ی  روزها،  آن  روز  داشت. اطالعات 
علمی  متنوع،  جذاب،  بود.  سال  و  سن  کم  جوانان 
روزنامه ای  چنان  جای  یادگیری.  و  استفاده  قابل  و 
دسته  کشتارهای  از  سال  ده  فقط  که  نسلی  میان 
و  جنگ  و  سنگسار  و  اختناق  و  خون  و  جمعی 
منازعه های بزرگ مسلحانه فاصله داشتند و از متن 
نابودی کامل نهادهای آموزشی و  خاکستر جنگ و 
روز  اطالعات  که  بود  خالی  بودند،  برخاسته  علمی 
داشت  تازه  روز  اطالعات  گذشت.  مدتی  رسید.  سر 
میان جوانان و نوجوانان و مردمی که سواد تخصصی 
داشتند جا باز می کرد که اطالعات روز تعطیل شد. 
مالی، آن  بودجه و مشکالت  نبود  دلیل  به  ماه  چند 
روزنامه ی جذاب و خواندنی از نفس کشیدن ایستاد. 
شش ماه گذشت و اطالعات روز پس از یک تعطیلی 
اطالعات  بار،  این  کرد.  کار  به  آغاز  دوباره  مؤقت، 
روزنامه  سیاسی  رویکرد  آمد.  جدید  چهره ی  با  روز 
بود.  آموزشی آن چیره شده  و  رویکرد اطالعاتی  بر 
روزنامه ی  به عنوان یک  روز  اطالعات  اندک،  اندک 

در  را  خودش  سیاسی-اجتماعی  و  منتقد  مستقل، 
به خاصه رسانه های  بازار شلوغ رسانه های کشور و 
اوایل  رسانه تحمیل کرد.  به مخاطبان  کابل،  چاپی 
حوزه ی  در  نقادانه ای  و  محکم  مطالب  تحول،  این 
جوان  عمدتًا  نویسنده های  از  سیاست  و  اجتماع 
با  می شد.  منتشر  روز  اطالعات  در  کشور  پرکار  و 
گذشت هر روز، رویکرد سیاسی و نقادانه ی اطالعات 
روز، پا می گرفت و برجسته می شد. از برجسته ترین 
و  محبوبیت  میزان  که  روز  اطالعات  ویژگی های 
می داد،  افزایش  جوان  نسل  میان  را  آن  مقبولیت 
به  منتقد،  و  پرشور  و  نویسندگان جوان  بود که  این 
راحتی می توانستند بدون خودسانسوری های مرسوم 
در رسانه های این مملکت، حرف های دل شان را از 
کاستی ها و نارسایی های اوضاع سیاسی و اجتماعی 
همان  از  روز،  اطالعات  بریزند.  روز  اطالعات  در 
با  مؤقت  ایست  یک  از  پس  که  نخستی  روزهای 
و  نقادانه  استراتژی  و  سیاسی-اجتماعی  رویکرد 
روزها  این  تا  آمد،  میدان  به  دوباره  اصالح گرایانه 
که دیگر به یک وزنه ی غیرقابل انکار و خوش نام 
رسانه ای کشور به اثبات رسیده است، میدان فراخ و 
بوده  جوان  و  منتقد  نویسندگان  برای  جوالنی  قابل 
پربار  اما  است. در سوی دیگر عمر کوتاه چهارساله 
دیگری  برجستگی  یک  به  می توان  روز،  اطالعات 
سال  چهار  طول  در  روز  اطالعات  کرد.  التفات  هم 
جوانانی  برای  پرشی  سکوی  به عنوان  مدام  کارش، 
بوده است که سودای کار رسانه ای و روزنامه نگاری 
رسانه ای  کار  به  مایل  و  کار  تازه  جوانان  داشته اند. 
کار  منزل  اولین  به عنوان  روز  اطالعات  از  بسیاری 
این  از  و  جسته اند  سود  مهارت  و  تجربه  کسب  و 
روز  اطالعات  که  گفت  می توان  جسارت  به  منظر، 
و  اطالعاتی-رسانه ای خوش نام  پایگاه  یک  تنها  نه 
نهادهای های  از  یکی  آن  ضمیمه ی  در  که  وزین 
تأثیرگزار در پرورش چهره های جوان رسانه ای کابل 
که  روز  اطالعات  ویژگی  این  مورد  در  است.  بوده 
شاید از آن به عنوان یک مزیت کاری صاحب امتیاز 
شود،  تعبیر  خوش نام اش  و  پرانرژی  مدیرمسئول  و 
تعبیر من این است که این رویکرد، اگر نه اکثراً که 
معمواًل یکی از نقطه های ضعف اطالعات روز بوده 
است. اطالعات روز اگر با یک مجموعه ی به نسبت 
پیش  به  جا  این  به  تا  آغاز  از  دست  چیره  و  ثابت 
الیه های  عمق  به  اکنون،  از  بیشتر  بسیار  می رفت، 
و  می دواند  ریشه  رسانه ای کشور  مخاطبان  مختلف 
وسعت می گرفت اما گمان می کنم فرصت و فضایی 
به  که  است  می داده  ترجیح  روز  اطالعات  به نام 
جای رویکرد شخصی صرف، مقداری از هزینه ها و 
امکانات اش را برای نهادینه سازی فرهنگ رسانه ای 
و پرورش چهره های جوان در میان اصحاب رسانه ی 
کشور اختصاص بدهد و این از منظر، برای من یک 

اشتباه بزرگ محسوب می شود.
امروز  منزلت  و  جایگاه  بررسی  از  اگر  صحبت 
کشور  رسانه ای  ملتهب  جامعه ی  در  روز  اطالعات 
باشد، به ناچار من مجبورم به توصیف و مدح روی 
برای من که یک مخاطب  روز  زیرا اطالعات  آورم 
دانشجوی  سویی،  از  و  هستم  جدی اش  تقریبًا 
جا  آن  از  است.  شیرین  لذت  یک  روزنامه نگاری، 
خاصه  به  امروز،  فضای  در  سخن  غالب  ُمد  که 
و  چپی  اندیشه های  به  متمایل  و  نقاد  جوانان  برای 
سرشار از انرژی های دگرگون سازی بنیادی، رویکرد 
نقادانه و »نِق زنی« است، این کار برایم به شوکرانی 
اطالعات  آنم.  کشیدن  سر  به  مجبور  که  می ماند 

فروش  و  اشتراک  حقیر  و  کوچک  هزینه ی  با  روز، 
شماره های هرروزش و اعالن های اندک و کوچکی 
که به قطع، کفاف هزینه های بزرگ معاش کارمند و 
پول چاپ و نشر و دیگر مصارف خرد و ریزه کاری را 
به دشواری می کند، هم چنان به عنوان یک روزنامه ی 
آرمان های  به  متعهد  و  ساالر  مردم  منتقد،  مستقل، 
مردمی و انسانی، به کارش ادامه داده است. به دلیل 
در  جدی،  و  محکم  تعهدهای  و  استقالل  همین 
لحاظ  به  روز  اطالعات  که  بسیاری  دشوار  مقاطع 
مجموعه ی  است،  بوده  فشار  زیر  مالی  مشکالت 
هرچند  که  بچه هایی  و  روزنامه  این  اداری  و  کاری 
مسئولیت های رسمی کاری در این رسانه را ندارند، 
با از خودگذری و ایثار و همکاری های بی شائبه، زیر 
پر و بال فقیر اطالعات روز را گرفته اند تا هم چنان پر 
بزند و به رخ تجمل و منابع گنده ی مالی و پولی ای 
از  بسیاری  جهت دهی  و  سانسور  و  استثمار  به  که 
رسانه ها دست یازیده اند، نیشخند بزند. اطالعات روز، 
فاجعه،  و  بال  و  مصیبت  سرزمین  در  مداوم  به طور 
از دادخواهی های مردمی و انسانی بر علیه تروریسم 
امکانات  انحصار  و  حذفی  سیاست های  و  فساد  و 
قدرت سیاسی و اقتصادی و حامیان پیدا و پنهان اش 
در  و  است  کرده  حمایت  جانبه  همه  به صورت 
مواردی از ستون های اصلی شکل گیری جریان های 
برجسته ترین  به عنوان  است.  بوده  دادخواهی 
نمونه ها، حضور برجسته ی اطالعات روز در حمایت 
دادخواهی های  از  و پوشش خبری وسیع   چشم گیر 
تروریسم  و  قربانیان خشونت  برای  مدنی  و  مردمی 
فرخنده،  شهید  برای  دادخواهی  و  شهادت  نظیر 
جنایت  گناه  بی  قربانیان  قندوز،  سقوط  قربانیان 
بی نظیر  حماسه ی  آن  پی آمد  در  و  زابل  وحشتناک 
جلریز،  خونین  فاجعه ی  عقرب،  بیستم  تاریخی  و 
دیگر  و  بدخشان  در  زمین  رانش  وحشتناک  رخداد 
مصیبت ها و فجایع بزرگ این جغرافیای نحس، این 
رسانه  را به عنوان یک رسانه ی متعهد و مردم ساالر 
برجسته می کند. هرچند در معارفه ی اطالعات روز، 
رویکرد دادخواهانه ای این رسانه به صورت مشخص 
این  به عنوان یک مخاطب  من  اما  است  نشده  ذکر 
بر  بنا  و  نگاری هستم  رسانه که دانشجوی روزنامه 
مردمی  دادخواهی های  در  شخصی ام  دغدغه های 
حضور  کشور  دردناک  فاجعه های  قربانیان  برای 
داشته ام، فکر می کنم حداقل در یک سال اخیر که 
حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرده است، اولویت 
فعال و  را حضور  روز  اطالعات  رسانه ای  کار  اصلی 
می دهد  تشکیل  مردمی  دادخواهی های  در  برجسته 
از گروه های  از این منظر که میزان قابل توجهی  و 
و  مردمی  تعهدات  از  بسیاری  از  عبور  با  اجتماعی 
کشوری در تالش بودند و هستند تا سهمی در خوان 
اطالعات  ماندن  متعهد  باشند،  داشته  قدرت  مجلل 
روز در کنار چند رسانه ی اندک اما محکم کشور به 
شایسته ی  انسانی،  رسالت های  و  اخالقی  تعهدات 
کنار  ماندن  بابت  روز  اطالعات  است.  گذاری  ارج 
به  محکم  تعهد  و  مردم  تجلل  از  تهی  دسترخوان 
مردم ساالری و امتناع از خم شدن در برابر درشتی و 
قلدری تیکه داران قدرت سیاسی، هزینه های هنگفتی 
پرداخته است و می پردازد. اعتراض مداوم به شیوه ی 
کار روزنامه و جلب رسمی چندباره ی مدیر مسئول و 
متصدی ستون های نقد و طنز این روزنامه از سوی 
وزارت فرهنگ و کمیسیون ذیربط مجلس نمایندگان 
نشان گر این است که اطالعات روز حاال در کنار این 
که یک وزنه ی غیرقابل انکار و ریشه دار در جامعه ی 

دیگر،  سوی  در  است،  کشور  رسانه ای  و  اطالعاتی 
ناظر متعهد و نترسی است بر عالمی از فسادپیشگی ها 
و کم کاری ها و کاستی های مجموعه ی غیرمتعهدی 
به نام دولت که بر علیه مردم خنجر فساد و سودجویی 

و زراندوزی و قبیله گرایی از نیام کشیده است.
در  ارزشمند  رویکرد  دادن سه  قرار  با  روز  اطالعات 
سرلوحه ی کار رسانه ای اش، وزنه ی انکار ناپذیری در 
جامعه ی رسانه ای ایجاد کرده است. ترجمه، تحلیل 
این روزنامه  بنیان های سه گانه ی کاری  و طنز که 
رسانه ای  کار  در  خوبی  کیفیت  می دهند،  شکل  را 
چیره  و  فکر  مترجم خوش  چند  می آیند.  به حساب 
دست به همراه نویسندگان جوان و آرمان گرایی که 
از درشت  و یکی  روزنامه مطلب می نویسند  این  در 
دانگان طنز افغانستان، در کنار متصدیان و مسئوالن 
هستند،  روز  اطالعات  محتوای  حواشی  که  دیگری 
قابل  حد  در  می تواند  که  می دهند  بیرون  چیزی 
توجهی کفاف نیازهای مخاطبان رسانه را در پایتخت 
فراهم آورد. به عالوه، به عنوان تکرار مزیت، رویکرد 
کار  محور  سه  هر  در  ساالرانه  مردم  و  دادخواهانه 
که  می گذارد  ما  دستان  بر  را  رسالتی  روز  اطالعات 
حمایت  ساالری  مردم  و  دادخواهی  سکوی  این  از 
کنیم و نگذاریم این جبهه ی بی ریا از نفس کشیدن 
در  تا  دهد  ادامه  کارش  به  لنگان  لنگ  یا  بیایستد 
فردایی که محتمل است و انتظارش را داریم اگر باز 
هم فرخنده ای را در شاه دو شمشیره زیر باران چوب 
و سنگ زجرکش کردند یا کودک بی گناه و مظلومی 
را در آخرین حد قساوت و بی رحمی در فالت زابل 
زیر برندگی تیغ تروریسم و خشونت کشتند، بتوانیم 
با فراغ بال و خاطر جمع از تمامی ظرفیت هایی که 
اطالعات روز ایجاد کرده است و ایجاد خواهد کرد 
اعتراضی سود  جریان های  بسیج  و  دادخواهی  برای 
مالی  هزینه های  صرف  با  نباشیم  مجبور  و  ببریم 
نیاز  و  واسطه  از هفت خوان رستم  عبور  و  بسیاری 
فقط  که  برویم  نهادهایی  درگاه  به  مالی  امکانات  و 
البی گری های  و  پول  درخشندگی  و  دالر  تجلل  با 
جریان های  بسیج  و  دادخواهی  برای  سیاسی 
و همه ی  روز  اطالعات  می کنند.  معترض همکاری 
رسانه های مستقل و متعهد به آرمان های بلند و سپید 
نسل دادخواهی و وارثان محرومیت را به هر نوع و 
شیوه ای که می توانیم و امکانات اش را داریم، حمایت 
و  استثمار  و  فساد  روزگار  در  که  کنیم  پشتیبانی  و 
واسطه ی  به  رسانه ای  نهادهای  امکانات  خریدن 
حکومتی،  بادآورده ی  پول های  و  سیاسی  قدرت 
ارزشمند  غنیمت های  منزلگاه هایی  و  سکوها  چنین 
و استراتژیک ماست. امیدوارم مجموعه ی اطالعات 
روز که از فرخندگی حادثه یک جمع همدل هستند، 
پایگاه های  بنیه های مالی و  ناخوش  به حال  فکری 
هم  روزنامه  اقتصادی  حمایت  مداوم  و  مستحکم 
به  اتکا  و  درآمدزایی  که  روزگاری  در  زیرا  بکنند؛ 
میزان درخشندگی قدرت اقتصادی، بزرگ ترین محور 
می دهد،  تشکیل  را  حلقه ها  و  شبکه ها  تمامی  کار 
شاید نتوان با همدلی های معنوی و حساب باز کردن 
بر تعاون های مالی و معنوی افراد و نهادهای هم فکر 
و هم رأی-که به گمان من یک توهم و خوش بینی 
غیرمحتمل است- تا دوردست های وسیع بازدهی و 
و  دور  کار  روز،  اطالعات  داد.  ادامه  بخشی  نتیجه 
درازی در پیش دارد و هرچند که در این سرآغاز پر 
از التهاب و دشواری ها، به اسلوب تحسین برانگیزی 
درخشیده است اما شب دراز است و گرگان در کمین 

و گرده ی خونین راه از تاریکی و ظلمت انبوه!

خادیم حسین کریمی

زیرا در روزگاری که درآمدزایی و 
اتکا به میزان درخشندگی قدرت 

اقتصادی، بزرگ ترین محور کار 
تمامی شبکه ها و حلقه ها را تشکیل 

می دهد، شاید نتوان با همدلی های 
معنوی و حساب باز کردن بر 

تعاون های مالی و معنوی افراد و 
نهادهای هم فکر و هم رأی-که به 
گمان من یک توهم و خوش بینی 

غیرمحتمل است- تا دوردست های 
وسیع بازدهی و نتیجه بخشی ادامه 
داد. اطالعات روز، کار دور و درازی 

در پیش دارد و هرچند که در این 
سرآغاز پر از التهاب و دشواری ها، به 
اسلوب تحسین برانگیزی درخشیده 
است اما شب دراز است و گرگان در 

کمین و گرده ی خونین راه از تاریکی 
و ظلمت انبوه!



شنبه

 10 دلو 1394

سال پنجم

7

اطالعات روز 
یک ارزش است

بهار مهر
نویسنده و مرتجم

سخی خالد

جواد رها

»زبان جهان را برای ما تعریف می کند«

ترجمه، نقش و جایگاه آن 
در رسـانه های افغـانـسـتان 

 ترجمه در آموزش، آگاهی دهی، ایجاد ذهنیت و دیدگاه، تکامل علمی و 
تحلیل همه جانبه ی بحث ها، قضایا و رویدادها از ضرورت های اجتناب 

ناپذیر است. 
جامعه ی امروز افغانستان؛ قشر دانشگاهی، سیاسی و علمی بیش از هر 
زمانی نیاز به دست رسی به متون اکادمیک، تحلیلی و سیاسی دارند. 
بی تردید ترجمه است که می تواند به بسیاری از این نیاز ها پاسخ درخور 

بدهد و به ما متون مرتبط، غنی شده و مهم را معرفی کند.
ترجمه در ایجاد بستر گفتمان سازنده میان ملت ها، جوامع سیاسی و 
نخبگان خوب ترین و موثرترین ابزار بوده و جوامع را کمک می کند با 

همدیگر پیوند و تماس برقرار کنند و راه های سازندگی را بپیمایند.
در جهانی که دیگر جهانی شدن یک تصور نیست، انترنت و شبکه های 
موانع  و  بخشیده  پیش تحکیم  از  بیش  آن را   در حال رشد  اجتماعی 
فرهنگی، نژادی و جغرافیایی را درهم نوردیده است؛ مردمانی از هر ملت 
و زبان با همدیگر تماس برقرار می کنند و به واسطه ی ترجمه های آنالین 

به صورت مجازی مشکالت افهام و تفهیم را نیز به حداقل رسانده اند.
 ترجمه صرفاً یک پروسه ی زبانی نیست بلکه می تواند، منبع دانش، تسهیل 
کننده گفت وگو ها و ابزار مهم بر سیاست گذاری ها باشد. اما دست رسی 
به متون تخصصی و مورد استفاده ی  دانشجویان، پژوهش گران و اهل 
مطالعه تنها از طریق ترجمه ی متون تخصصی و حرفه ای ممکن است 
که در کتب ترجمه شده و معدود روزنامه های در افغانستان قابل دست رس 

است.
در شرایطی که نیاز به ترجمه و دست رسی به متون ترجمه شده همه روزه 
افزایش می یابد، ما نیاز به روزنامه ها و نشریه هایی داریم که بتوانند دانش 
نوین و امروزی را فارغ از محدودیت های فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی 

به جامعه ارائه کنند. 
در افغانستان روزنامه ی اطالعات روز، هشت صبح و تعدادی از پایگاه های 
انترنتی گام های استواری در این راستا برداشته اند. اما کار ترجمه و ایجاد 
ثاثیرگذاری های مثبت از این طریق بر سیاست، روند های  گفت وگو، ایجاد 
موثریت در کار مبارزه علیه خشونت و فساد، حقوق بشر، آگاهی بخشی و 

حل منازعات به تالش های بیشتری نیاز دارد.
اما آن چه را به بهانه ی هزارمین شماره روزنامه ی اطالعات روز مي شود 
به عنوان یکي از ویژگي هاي برازنده اي این روزنامه همزمان با مناسبت 
هزارمین شماره تبریک گفت، پرداختن جدي به ترجمه هاي جدي و تاثیر 
گذارش هست. انتظار ما این است که )اطالعات روز در هزاره دوم اش( 
پخته تر و جدي تر از تجربه ي هزار شماره ی اول اش اطالع رسانی مسؤالنه 
را ادامه بدهد و ترجمه هاي جدي تر و تاثیرگذاری تری را بیشتر از پیش به 

مخاطبان اش برسانند.

فارغ  بودن،  انسان  به خاطر  انسان ها  که  است  بشر، حقوقی  حقوق 
از ملیت، محل زیست، جنسیت، رنگ پوست، زبان و مذهب، از آن 
برخوردار اند. این حقوق به شکل امروزی آن در اعالمیه ها، معاهدات 
ترویج  اصلی  وظیفه  دولت ها  شده اند.  گنجانیده  بین المللی  عرف  و 
این راستا قوانین و  را به عهده داشته، در  از حقوق بشر  و حفاظت 
دولت ها  که  باوجودی  متاسفانه،  دارند.  دست  روی  را  سازوکارهایی 
وظیفه اصلی ترویج و حفاظت از حقوق بشر را دارند، مهم ترین ناقضان 
حقوق بشر نیز می باشند. به همین دلیل، رسانه ها، به عنوان نهادی که 
وظیفه اطالع رسانی به شهروندانان از تصمیم ها و عملکردهای دولت ها 
را به عهده دارند و دولت مردان را پاسخ گو قرار می دهند، می توانند نقش 
مهمی در ترویج و حفاظت از حقوق بشر بازی کنند. نقش رسانه های 
آزاد، به ویژه، در ترویج و حفاظت از حقوق بشر ارزنده است. نگاهی به 
آزادی رسانه ها و وضعیت حقوق بشر در دنیا نشان می دهد کشورهایی 
که بیش ترین آزادی رسانه ای را دارند، عموماً وضعیت حقوق بشری 
بهتری نیز دارند. به صورت عموم، رسانه ها می توانند به شیوه های زیر 

به ترویج و حفاظت از حقوق بشر یاری رسانند.
یک. رسانه ها می توانند این آگاهی را در جوامع پخش کنند که احترام 
به یک سلسله ارزش ها مانند عدم خشونت، مدارا، حفاظت از محیط 
زیست و حقوق انسان ها از نیازهای اساسی جوامع انسانی بوده، زندگی 
مسالمت آمیز بدون احترام به این ارزش ها مختل شده، فجایع انسانی 

را در پی دارد.
دو. رسانه ها می توانند به مردم در مورد حقوق بشری شان معلومات داده، 
سطح آگاهی عمومی را در مورد حقوق بشر افزایش دهند. افزایش 
آگاهی عمومی در مورد حقوق بشر می تواند از یک سو نقض این حقوق 
را کاهش داده، از سوی دیگر، کمک می کند تا انسان ها در برابر نقض 

حقوق شان ایستادگی کنند.
سه. رسانه ها می توانند با آگاهی دادن به مردم در مورد راه های حل 
رسانند.  یاری  شان  حقوق  از  حفاظت  در  را  آن ها  شان،  مشکالت 
هم چنین، رسانه ها می توانند با آگاهی دهی از سازوکارهای دادخواهی، 
مردم را کمک کنند تا نقض حقوق شان را پی گیری نموده، جبران 

خسارت دریافت کنند.
حقوق  که  را  مناطقی  و  مردم  نیازمندی  می توانند  رسانه ها  چهار. 
بی بهره اند،  حقوق شان  از  یا  دارد،  قرار  خطر  معرض  در  انسانی شان 

برجسته ساخته، توجه نهادهای مسئول را در بهبود وضعیت آن مردم 
و مناطق جلب کنند.

پنج. رسانه ها، از همه مهم تر، می توانند با افشای نقض حقوق بشر و 
ناقضان آن، به ویژه دولت مردان، آن ها را پاسخ گو قرار داده، از نقض 

حقوق بشر جلوگیری کنند. 
اگر به وضعیت آزادی رسانه ها و حقوق بشر، در سال های اخیر، در 
افغانستان بنگریم، دیده می شود که رسانه ها به صورت تدریجی نقش 
بیشتری در ترویج و حفاظت از حقوق بشر می گیرند. در میان صدها 
کابل،  در  فرخنده  قتل  مانند  رویدادهایی  بشر،  حقوق  نقض  رویداد 
از  تن  و شش  تبسم  زدن شکریه  گردن  غور،  در  رخشانه  سنگسار 
همراهانش در زابل به مدد رسانه ها به گوش مردم افغانستان و جهان 
رسانیده شده، اعتراضات گسترده مردمی را برانگیخت که در نهایت 

دولت را وادار به پی گیری این رویدادها نمود.
در میان رسانه های افغان، روزنامه ی اطالعات روز، یکی از رسانه هایی 
است که ترویج و حفاظت از حقوق بشر را از وظایف خود دانسته است. 
چاپ ویژه نامه های زنان، فرخنده و پرونده کابل بانک، نشان دهنده تعهد 
این روزنامه به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، حق حیات، و فساد و 
تاثیرات آن بر حقوق بشر می باشد. روزنامه ی اطالعات روز، به ویژه، به 
بلند بردن آگاهی زنان، ترویج احترام به حقوق زنان و نشر و پی گیری 
موارد خشونت علیه زنان توجه کرده است. هم چنین، این روزنامه به 
حقوق مردم و مناطق محروم از طریق پرداختن به مشکالت آن  ها، که 
یکی از راه های جلب توجه دولت به بهبود وضعیت زیست آن مناطق، 
پرداخته است که نمایان گر تعهد این روزنامه به حق توسعه برابر و 
برخورداری تمامی شهروندان افغانستان از حقوق انسانی شان است. 
عالوه براین، اطالعات روز به عنوان یکی از رسانه ها منتقد، به صورت 
مداوم کاستی ها و نابه سامانی های نهادهای دولتی را به نقد گرفته و 
از این راه به بهبود حکومت داری، که تاثیر مستقیم بر بهبود وضعیت 
حقوق بشر دارد، کمک کرده است. هرچند سنجش دقیق تاثیر عملکرد 
اطالعات روز بر وضعیت حقوق بشر در کشور دشوار است، اما نگاهی 
به هزار شماره ی گذشته این روزنامه توجه آن را به حقوق بشر ستودنی 
می سازد. امیدوارم به مدد کار این روزنامه و دیگر رسانه های افغان، 
احترام و رعایت حقوق بشر در کشور گسترش یافته، مردم افغانستان 

بتوانند از حقوق الیتجزای انسانی خود بهره مند شوند.

نگاهی عدالت محور و دموکراتیک به پدیده های اجتماعی، فرهنگی 
قدم  کشور  در  کلی  وضعیت  بهبود  منظور  به  همواره  سیاسی،  و 

برداشته است. 
عمومی  اذهان  در  نتوانسته اند  افغانستان  در  نوشتاری  رسانه های 
تصوری را برآشوبند که یک رسانه  مسئولیت آن را دارد. قریب به 
اکثر رسانه های نوشتاری خصوصی نیز به دالیل مختلف و از جمله 
وابستگی های اقتصادی، رویکرد قومی و سیاست زد گی، کارآیی و 
جایگاه آن چنان مفیدی نداشته  و ندارند. چه بسا رسانه هایی وجود 
آن چه  عکس  را  مسئله  قومی  انگیزه های  و  دالیل  به  که  دارند 
رسانه هایی  چه بسا  و  ساخته اند  منعکس  دارد  و  داشته  وجود 
انعکاس  از  سیاسی،  وابستگی های  دلیل  به  که  دارند  وجود  نیز 
حقیقت امتناع می ورزند و یا قدرت انعکاس واقعیت را ندارند. نبوِد 
مخاطب مشخص برای رسانه های نوشتاری، به عنوان یک چالش 
جدی مطرح است. هم چنان که نبود فرهنگ روزنامه خوانی میان 
مردم، مشکل بزرگی است و پیامدهای منفی این مسئله می تواند 
جبران ناپذیر باشد. مطبوعات با  رسالت بزرگ و تعیین کننده ای که 
دارند، می توانند وسیله ای باشند برای ایجاد یک ساختار دموکراتیک 
راه اندازی  شهرنشینی،  فرهنگ  ترویج  گفت وگو،  برای  منطقی  و 
تبلیغ  درنتیجه  و  و علمی  کارشناسی  و عمیق  گفتمان های جدی 
این که  امنیت.  و  عدالت  تأمین  و  قانون  حاکمیت  ثبات،  برای 
رسانه ها و مطبوعات به عنوان یکی از ستون های اصلی قدرت در 
است.  نگرانی  و  دلواپسی  مایه ی  نیستند،  نظر  ما مطمح  جامعه ی 
را  رسانه  مسیر یک  تا  دارند  مسئولیت  رسانه ها  مدیران  و  عوامل 
میان  از  بگیرد.  قرار  عوام  توجه  مورد  که  کنند  تعیین  گونه ای  به 
همه  ی اعضای خانواده ی مطبوعات افغانستان، یکی از رسانه هایی 
که توانسته است توجه عام مردم را به خود جلب کند و برای همه ی 
شهروندان، در همه حال خواندنی تر باشد، روزنامه ی اطالعات روز 
روانشناختی،  آموزشی،  تحلیلی،  مطالب  وجود  درحقیقت،  است. 

 ً کامال  را  روزنامه  این  معتبر،  مقاالت  ترجمه ی  و  طنز  تفریحی، 
استثنایی، عام فهم، عام پسند و ]برای همه[ خواندنی  ساخته است. 
نهادهای  و  دانشگاه ها  که  شد  مدعی  می توان  کامل  اطمینان  به 
آکادمیک کشور یکی از جدی ترین مخاطبان روزنامه ی اطالعات 
آن  خواندن  به  دانشجویان  که  روزنامه هایی  از  یکی  هستند.  روز 
عالقه مندی نشان می دهند، و مطالب آن یکی از سوژه های اصلی 
روز  اطالعات  روزنامه ی  می دهد،  تشکیل  را  دانشجویی  مجالس 

می باشد. 
مدت  در  روز  اطالعات  که  کنیم  ادعا  اگر  نیست  واقعیت  از  دور 
و  باز کرده  میان شهروندان جا  مؤثر  و  به شکل حساب شده  کم، 
جایگاه ویژه ای را در خانواده ی مطبوعات کشور از آن خود کرده 
که  مهم  و  مفید  مطالب  کنار  در  روز،  اطالعات  روزنامه ی  است. 
سلسله  انتشار  با  می شود،  و  شده  سپرده  نشر  به  منظم  شکل  به 
و شخصیت های  نویسندگان  عده  یک  با  رابطه  در  ویژه نامه هایی 
حقوقی،  و  انسانی  دادخواهانه ی  مسایل  و  زنان  کشور،  علمی 
ابتکاری را در عرصه های اطالع رسانی و تولید متن و بزرگداشت 
از شخصیت های علمی کشور به خرج داده است. دفتر روزنامه ی 
اطالعات روز در سال های گذشته نقش کانونی را بازی کرده است 
عنوان  به  آن  از  آزادانه  گونه ای  به  توانسته اند  جوان  فعاالن  که 
با  گفت وگو  و  جامعه،  قشرهای  دیگر  با  حرف زدن  برای  مجرایی 
اجتماع و مردم استفاده ببرند. در سال های گذشته، فعاالن سیاسی 
جوان، با استفاده از همین روزنه پیام خودشان را به دیگران انتقال 
داده اند، حرف زده اند و استفاده ای بهینه از آن برده اند. هم اکنون، 
روزنامه ی اطالعات روز برای جامعه ی سیاسی و رسانه ای کشور، 
به یک ارزش مبدل شده است. اطالعات روز برخالف عرف معمول 
رسانه ای که در افغانستان حاکم است و بدون هیچ گونه وابستگی، 
دادخواهی  و  آزادی  پرپیچ و خم  و  مسیر طوالنی  در  است  توانسته 

گام هایی بردارد که اکنون به یک نماد تبدیل شده است. 

به شدت  فضای  در  که  روزنامه ای  بنویسم؛  روز«  »اطالعات  از  است  قرار 
آلوده ی اخالق و سیاست و کارهای رسانه ای، توانسته است نقش یک رسانه ی 
به راستی معیاری را در افغانستان بازی کند. اگر اطالع رسانی دقیق، بی طرفانه 
و مناسب را از مؤلفه های اصلی یک رسانه ی خوب و معیاری بدانیم، اطالعات 
روز دارای همین عناصر است. اطالعات روز در طی سال های فعالیت خویش، 
با تحمل مشکالت زیادی که فقط یک اهل رسانه به آن دشواری ها ملتفت 
آیین گفت وگو و  نهادینه سازی  راستای روشنگری و  توانسته است در  است، 
روزنامه ی  دست اندرکاران  و  مدیران  بردارد.  پایداری  و  استوار  گام های  نقد، 
اطالعات روز، با تعهد کامل اخالقی و با جسارت سیاسی که از خود بیرون داده 
است، حربه ی »نقد« را به گونه ی مناسب آن در جامعه ی سیاسی و مطبوعاتی 
افغانستان به کار برده و برای تحقق عدالت، مبارزه ی دادخواهانه کرده است. 
با وصف این که در چندین مورد ما شاهد آن بودیم که از نهادهای بنیادگرا 
گرفته تا حکومت و سیاست مداران، در برابر این نهاد مدنی مانع تراشیده و با 
سنگ اندازی کوشیده اند جلوی رویکرد صریح، متوازن و غیرجانبدارانه ی این 
با  و  رویکرد  با صادقانه ترین  اما،  روز  بگیرند، اطالعات  را  روزنامه ی مردمی 
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 روزنامه اطالعات روز موفق ترین تجربه نسل جدید 
دانشگاهی افغانستان - حوزه پایتخت است و از این 
به  دانشجویی  دانشگاه و مجموعه های  نظر که جز 
تنها تجربه  نبودند،  نهاد قدرت و ثروت وصل  هیچ 
اتاق های  از  پیش  سال  پنج  روز  اطالعات  است. 
محقرانه و نمناک دانشجویی برخواست و با تالش 
و پشتکار مدیران آن، بر سکوی آزادی بیان نشست 
جدید  نسل  موفق  تجربه  بزرگ ترین  به  اینک  و 
شده  بدل  رسانه  حوزه  در  افغانستان  دانشگاهی 
تصمیمش  از  دریابی  وقتی  پیش  سال  چهار  است. 
تصور  هیچ  گفت،  من  با  روزنامه  یک  ایجاد  برای 
نمی کردم که این تصمیم روزی در قالب روزنامه ی 
اطالعات روز کنونی تجلی یابد و هزارمین شماره اش 

را بخوانیم. 
دیگر  با  روز  اطالعات  روزنامه ی  برجسته  تفاوت 
خواستگاه  مدنی،  فرهنگی-  نهادهای  و  رسانه ها 
نهادهای  و  رسانه ها  اکثر  است.  آن  کاری  مشی  و 
فرهنگی - مدنی که در طول چهارده سال گذشته 
ایجاد شدند، یا از سوی نهادهای قدرت و تشکل های 
سیاسی و مذهبی به منظور استفاده های ابزاری ایجاد 
قالب پروژه های  انجوها در  از سوی  یا هم  شدند و 
منبع  به  نه  روز  اطالعات  روزنامه ی  اما  اقتصادی، 
با  ارتباطی  هم  نه  و  بود  وصل  مذهبی  و  سیاسی 
همین  داشت.  کننده  تمویل  نهادهای  و  انجوها 
عامل، به روزنامه ی اطالعات روز فرصت داد تا در 
موضع گیری ها و سیاست های نشراتی خود مستقل 
و جسورانه عمل کند و حرف هایی را بگوید که دیگر 
از گفتنش  رسانه ها به دلیل مصلحت های گوناگون 

ابا می ورزیدند. 
برای نخستین بار تالش برای ترویج فرهنگ روزنامه 
اطالعات  روزنامه ی  از سوی  مردم  میان  در  خوانی 
روز آغاز شد. نخستین شماره های اطالعات روز در 
میان خانواده ها و کسبه کاران توزیع می شد و تالش 
می کردند که فرهنگ روزنامه خوانی را در میان مردم 
ترویج کنند. ویژه نامه های خانواده این روزنامه که در 
میان  در  و خصوصًا  می شد  پنج شنبه چاپ  روزهای 
میان  در  را  روزنامه  پای  می شد،  توزیع  خانواده ها 
در  که  کردند  تشویق  را  آن ها  و  کرد  باز  خانواده ها 

اشتراک روزنامه ها سهم بگیرند. 
احیا منابع مالی و عایداتی شفاف و اصولی روزنامه، 
از دیگر برجستگی های روزنامه اطالعات روز است. 
اشتراک  فروش،  چون  اقتصادی  منابع  روزنامه  این 
عایداتی  منابع  از  که  بازرگانی  آگهی های  و  ساالنه 
اصلی روزنامه می باشد، را جدی گرفت و جزء چند 
رسانه ای محدودی بود که این منابع را قابل استفاده 
ساخت. در بخش طراحی، چاپ، توزیع و نشر منظم، 
زیادی  مشترکین  عالی،  محتوای  مهم تر  همه  از  و 
برای خود جلب کرد و در بازار آگهی های بازرگانی 

اعتبار زیادی برای خود خلق کرد. 

در  را  کارم  ویراستار  به عنوان  من  که  روزهایی 
روزنامه  این  کردم،  آغاز  روز  اطالعات  روزنامه ی 
علمی،  جالب،  مطالب  بود؛  »اطالعاتی«  بیشتر 
بهداشتی، ورزش و تازه ی جهانی را منتشر می کرد 
یک  تازه  نداشت.  سیاست  با  زیادی  سروکار  و 
صفحه اش را به خبر داخلی افغانستان و صفحه ی 
اجتماعی  و  سیاسی  موضوعات  به  را  دیگری 
این صفحه، فقط طنزهای  در  بود.  داده  اختصاص 
تندوتیز »خبرنگار ناراضی« را داشتیم و روزانه یک 

نوشته ی دیگر تحلیلی.
من کاماًل غیرمنتظره و از طریق فیس بوک، ویراستار 
اطالعات روز شدم؛ بدون این که »تجربه ی کاری« 
و  باشم،  داشته  ویراستاری  زمینه ی  در  رسمی ای 
خیلی زود با اطالعات روز، ذکی دریابی و همکاران 

دیگرم انس گرفتم.
پسان ترها، اطالعات روز تبدیل به خانه ام شد. آن جا 
هم کار می کردم و هم زندگی. من و بچه هایی که 
آن جا بودیم، با اطالعات روز »خودی« شده بودیم؛ 
شبیه اعضای یک خانواده. اطالعات روز متعلق به 

همه ی ما بود.
ما، یک تعداد جوان هایی که تازه مشق روزنامه نگاری 
می کردیم، کم کم صفحه های بیشتری از اطالعات 
روز را به سیاست و اجتماع اختصاص دادیم و کار ما 
روزبه روز جدی تر شد. اطالعات روز هر روز پرآوازه تر، 
با روزنامه هایی که  پربارتر می شد و  پرخواننده تر و 

سابقه ای طوالنی داشتند رقابت می کرد. 
جدیداً  یا  بودند،  روز  اطالعات  در  که  بچه هایی 

می آمدند، همه خودی می شدند. همه اطالعات روز 
را خانه ی شان فرض می کردند و صادقانه برای این 

روزنامه کار می کردند.
اطالعات روز برای بیشتر اعضای خانواده اش یک 
سکوی پرش نیز بود. در جامعه ی ناخوانا و نانویسای 
افغانستان، دِر خانه ی اطالعات روز به روی همه ی 
روزنامه گاری  مشق  می خواستند  که  دانشجویانی 
کنند و رسانه های دیگر نیز به گناه نداشتن »تجربه  
نمی دادند،  آن ها  استعدادهای  به  ارزشی  کاری« 
واسطه بازی  از  دور  و  راحت  خیلی  آن ها  بود.  باز 
در  استخدام  روند  دیگر  »کش وفش«های  و 
سازمان های رسانه ای، می توانستند برای اطالعات 

روز کار کنند.
تازه کار،  جوانان  فراراه  بزرگ  چالش های  از  یکی 
که  آن چه  به عنوان  را  آن ها  بزرگان  است؛  همین 
بدون  را  آن ها  استعدادهای  و  ندارند  قبول  هستند 
»تجربه  کاری« خیلی راحت ضرب در هیچ می کنند.

رسانه گری  زمینه ی  در  من  تجربه ی  که  اکنون 
آن  گفته ی  به  این که  می شود،  چهارم  سال  وارد 
استاِد بزرگوار ما، »از درودیوار رسانه های افغانستان 
»چتلی« می بارد«، اصاًل برایم قابل تعجب نیست؛ 
از  بیش  با  را  افرادی  رسانه ها  بیشتر  مدیران  زیرا 
که  می کنند  استخدام  کاری)!(  تجربه ی  سال  ده 
افراد تازه کار سواد ندارند.  اندازه ی یک دهم  حتا به 
افراد سروکار دارم و  این گونه  با  اکنون فراوان  من 
نوشته های  برای  دلم  ویراستار،  به عنوان  راستش 
تنگ  روز  اطالعات  بی تجربه ی  جوانان  همان 

می شود.
از این منظر، در جامعه ی »پیرساالر« روزنامه نگاری 
تازه  تجربه ی  کاماًل یک  روز  اطالعات  افغانستان، 
تازه کار،  کار همین جوانان  با  روزنامه  ای که  است. 
روزنامه های  از  یکی  به عنوان  را  جایگاهش  اکنون 

برتر در دل مردم افغانستان باز کرده است.
شاید کم تر کسی باور کند که اطالعات روز برخالف 
رسانه هایی که حتا مطالب حقوق بشری را »به نرخ 
دالر« به نشر می رسانند و چهره های گنده ی سیاسی 
آزادانه در زمینه ی  ایستاده اند،  و قومی پشت آن ها 
آن چه که باور دارد، قدم می زند و می نویسد، بدون 

هیچ چشم داشتی.
ویژه نامه هایی چون پرونده ی فساد کابل بانک، استاد 
قسیم اخگر، فرخنده و... را که اطالعات روز منتشر 
افغانستان  روزنامه های  تاریخ  در  شک  بدون  کرد، 

ماندگار هستند.
نشراتش  سال  چهارمین  در  روز  اطالعات  امروز، 
است،  منتشر شده  و یک هزار شماره اش  دارد  قرار 
و این کار اندکی نیست. در سرزمینی که روزنامه ها 
روزنامه  و گروه گروه  دارند  و فصلی  زودرس  مرگ 
ایجاد می شوند و صاحبان   روز  و... هر  و هفته نامه 
از  اهداف  شان  به  رسیدن/نرسیدن  از  پس  آن ها 
صحنه خارج می شوند، اطالعات روز ثابت کرد که 

هدف مند و متعهد است.
آرزو می کنم اطالعات روز هم چنان درخشان بماند 
و  اطالع رسانی  وظیفه ی  به  سال  سال های  تا  و 

روشنگری اش در افغانستان ادامه دهد.

1000 شماره از آغازبه کار روزنامه ی »اطالعات روز« 
گذشت. روزنامه ای که بدون ذکر صفت هایی چون 
وزین و ... که من چندان به آن ها وارد نیستم نیز به 
اهل رسانه و مخاطبان آن در افغانستان پرواضح است 
که وزنه ی سنگینی در عرصه ی رسانه ای کشور است. 
با این روزنامه در همان ابتدای انتشارش آشنا شدم؛ 
روز  اطالعات  که  زمانی  و  قبل  سال  چهار  یعنی 
انتشار  زمینه ی  در  بیشتر  که  بود  چاپی  رسانه ای 
زمینه های ورزشی و  مطالبی جالب و اطالعاتی در 
از  بعد  فعالیت داشت.  و....، و کم تر خبری،  پزشکی 
آن مدت های زیادی این روزنامه را ندیدم و نخواندم، 
و درواقع مدت های زیادی هیچ کدام از روزنامه های 
باز  که  بعد  مدتی  نخواندم.  و  ندیدم  را  افغانستان 
شروع کردم به سرزدن به دنیای رسانه ای افغانستان، 
به خصوص صفحات انترنتی این رسانه ها، اطالعات 

روز را متفاوت یافتم. 
و  قابل توجه  سرشار،  خواندنی،  و  متنوع  بخش های 
قابل تامل، صفحات این روزنامه را پر کرده بودند و 
نشان از این داشتند که این رسانه با هدایت مدیران 
جوان و مشتاق و متعهد خود در مسیری بازگشت ناپذیر 
قرار دارد تا صدای مردمی باشد که به دالیلی مختلف 
را  سخن گفتن«  »آزادانه  یا  »سخن گفتن«  فرصت 
مهم  موضوعات  به  پرداختن  درکنار  بودند.  نیافته 
برجسته  نکات  دیگر  از  آن چه  سیاسی،  و  اجتماعی 
در رابطه با این روزنامه بود و به روشنی می شد آن 
را دریافت، استقالل و خط مشی ثابت روزنامه بود. و 
پیش از فراموش کردن بگویم که نکته ی مهم دیگر 
این بود که همکاران اطالعات روز همه جوان بودند و 

این برای من تشویق کننده بود. 
اما همکاری من با اطالعات روز، از دغدغه ی ذهنی 
همواره ی من با »مسئله «ی زن و »مسئله بودن« زن 
در کل و به شکل خاص در جامعه ی افغانستان، ناشی 
شد. از اندیشه بر پاسخ دادن به این سوال که »چرا زن 
تبدیل به یک مسئله شده است؟« برای پرداختن به 
این موضوع تالش کردم تا منابع فارسی در این زمینه 
را جمع آوری کنم، اما این کار به دو دلیل دشوار بود: 

نخست این که نویسندگان فارسی زبان که به گونه ای 
موضوع  این  با  رابطه  در  جانب دارانه  کم تر  و  جدی 
قلم زده  باشند اندک هستند عالوه براین، در بخش 
ترجمه هم با وضعیت بهتری مواجه نیستیم. و دوم 
این که در افغانستان امکان دست رسی به منابع فارسی 
بسیار دشوار است. در این زمینه کتابی که نویسنده یا 
مترجم آن از افغانستان باشد وجود ندارد، و کتاب هایی 
که از ایران می رسند نیز معدود هستند. تالش کردم 
تا با مطالعه ی منابعی به زبان انگلیسی عدم امکان 
دست رسی به منابع فارسی را جبران کنم. هرچند به 
این زبان مسلط نبودم و به دشواری پیش می رفت. 
برای من آغاز خوبی بود، اما می دانستم تنها من نیستم 
که نگران فقدان منابع جدی و معتبر در این زمینه ام، و 
همه یا فرصت یا امکان مطالعه ی منابع انگلیسی زبان 
با  بود که  این  به ذهنم رسید  راه حلی که  ندارند.  را 
آغاز ترجمه ی متن هایی که خوانده ام و می دانم طرح 
آن ها در جامعه ی افغانستان اهمیت دارد، تالش کنم 
بنابراین  این کمبود شاید جبران شود.  از  تا بخشی 
لغت نامه های  کمک  و  دست وپاشکسته  انگلیسی  با 
مختلف کار ترجمه را با کتاب »مقدمه ای کوتاه بر 

فمنیسم« آغاز کردم. 
روزنامه ها  از  یکی  در  را  ترجمه ها  گرفتم  تصمیم 
منتشر کنم. اما حقیقت این است که رسانه های کشور 
از  به غیر  مسئله،  این  به  پرداختن  برای  دلیلی  غالباً 
پروژه گرفتن ها یا رنگین نمودن کارشان، ندارند و این 
مسئله باعث می شود تا تعهدی نیز وجود نداشته باشد. 
برای من که دغدغه ام این مسئله بود، رضایت بخش 
نبود تا با کسانی کار کنم که این کار برای شان در 
حاشیه باشد. البته بی انصافی است اگر تالش کسانی 
را که به شکل جدی در این زمینه کار کرده اند نادیده 
متأسفانه  اما  است  قابل قدر  آن ها  زحمات  بگیریم. 
وضعیت کلی این گونه است که کم تر کسی به کاری 
که انجام می شود باور و تعهد دارد. اما آن چه باعث 
شد تا با مسئوالن اطالعات روز برای انتشار ترجمه ها 
تماس بگیرم این بود که در فضای رسانه ای افغانستان، 
اطالعات روز رسانه ای »آزاد« بود، جدی و متعهد به 

پرداختن به آن چه بسیاری از روزنامه های دیگر تنها 
در موقعیت خاص به آن می پرداختند یا در کل از آن 
از  بخشی  بشری  حقوق  مسایل  می کردند.  اجتناب 

مطالب محوری این روزنامه را تشکیل می دادند. 
نسخه ی پی.دی.اف کتاب را به مدیرمسئول روزنامه، 
ذکی دریابی، فرستادم و نظرشان را در رابطه با انتشار 
ترجمه ی کتاب در روزنامه خواستم. اگرچه به ایشان 
اما  گفتم که این نخستین کار ترجمه ی من است، 
این که  با  رابطه  در  کردند.  استقبال  پیشنهاد  این  از 
می خواهم به چه شکلی و کدام بخش صفحه منتشر 
با  بعد همکاری  روز  از چند  و  شود صحبت کردیم 
اطالعات روز را با ترجمه ی روزانه ی بخشی از کتاب 
»مقدمه ای کوتاه بر فمنیسم« آغاز کردم که پس از 
پایان آن، با ترجمه ی مقاالتی دیگر در زمینه ی زنان 
ادامه یافت. بخش هایی از کتاب با توجه به وضعیت 
جامعه ی افغانستان بی ربط به نظر می رسیدند، بنابراین 
از آقای دریابی برای حذف آن ها مشورت خواستم و 
پاسخ این بود که »هرجا که صالح می دانید حذف 
کنید«. در گفت وگوهای گاه گاه، برجسته ترین نکته 
این بود که در این روزنامه احترام به عقاید و قضاوت 
شاهد  است. عالوه براین،  اصل  یک  همکاران  تمام 
که  دیگر  غیرچاپی  و  چاپی  رسانه های  که  بوده ایم 
به این موضوع می پردازند، هرزمان موضوعی که به 
نظرشان »مهم تر« بوده است پیش آمده باشد، این 
بخش را به راحتی جایگزین می کنند. اما اطالعات 
روز بر تعهد خود به این موضوع استوار بود و بنابراین، 
به جز سه یا چهار مورد ناگزیری، این ستون بی وقفه 

منتشر شد. 
این  با  ترجمه  انتشار  گرفتم  تصمیم  مدتی  از  بعد 
موضوع را برای مدتی متوقف کنم و تا بازگشت به 
آن، به ترجمه ی مطالب دیگر بپردازم و همکاری ام با 
اطالعات روز ادامه داشته باشد. در زمینه ی موضوعات 
بازنگری  انتخاب مطالب و شیوه ی  نیز، برای  دیگر 

ترجمه ها قاعده ای سفارشی وجود نداشت. 
در اطالعات روز بسیار آموختم؛ نه تنها از ترجمه کردن 
که افتان و خیزان و به دشواری آغاز شد، که در کنار 
روز.  اطالعات  با خانواده ی کوچک  از همکاری  آن 
صادقانه می گویم که تجربه ی همکاری با اطالعات 
روز برایم یکی از اتفاق های خوب بوده است. بنابراین، 
اکنون که این گروه کوچک گام هزارم را برداشت، و 
این در  افغانستان کاری ساده نیست، خوشحالم که 

من هم در این ماه ها بخشی از آن بوده ام. 
گذار از این هزاره را به خودم، همکارانم و اهل رسانه 
تبریک می گویم، و امیدوارم این گام خجسته در آینده 

با موفقیت هایی بیشتر دنبال شود. 

در اطالعات روز بسیار آموختم؛ 
نه تنها از ترجمه کردن که افتان 
و خیزان و به دشواری آغاز شد، 

که در کنار آن از همکاری با 
خانواده ی کوچک اطالعات روز. 

صادقانه می گویم که تجربه ی 
همکاری با اطالعات روز برایم 
یکی از اتفاق های خوب بوده 
است. بنابراین، اکنون که این 

گروه کوچک گام هزارم را 
برداشت، و این در  افغانستان 
کاری ساده نیست، خوشحامل 
که من هم در این ماه ها بخشی 

از آن بوده ام. 
گذار از این هزاره را به 

خودم، همکارانم و اهل رسانه 
تربیک می گویم، و امیدوارم 
این گام خجسته در آینده با 
موفقیت هایی بیشرت دنبال 

شود. 

تجربه ی موفق نـسل 
دانشگاهی افغانـستان

دمل برای اطالعات روز تنگ می شود

و اینک، گام هزارُم

)به مناسبت نرش یک هزارمین شامره ی روزنامه ی اطالعات روز(
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به روزنامه، اخبار می گفتند، حتا درس خوانده ها و تحصیل کرده ها 
در همین کابل پایتخت در همین ده دوازده سال پیش. هرچند 
من آن چه را عده ای انقالب رسانه ای در افغانستان در یک ونیم 
قابل مالحظه ای  ندارم. چون شمار  قبول  اخیر می خوانند،  دهه 
آن چه در این یک ونیم دهه سر برآوردند، بیش از آن که رسانه 
باشند، تریبون بودند و هستند. ولی هیچ کسی نمی تواند منکر این 
مسئله شود که رسانه و اطالع رسانی آزاد، در همین یک ونیم دهه 
پس از سقوط طالبان پا گرفت، رشد کرد و تاثیر قابل مالحظه ای 

بر روند شکل دهی افکار عمومی گذاشت.
پایتخت  به  وقتی  طالبان،  سقوط  از  پس  روزهای  نخستین  در 
هنوز  من  که  هیواد  و  انیس  دولتی،  روزنامه های  کنار  در  آمدم 
دو  یکی  می دهم،  قرار  دولتی  تریبون  دسته بندی  در  را  آن ها 
روزنامه ی تازه غیردولتی سربرآورده بود، از جمله آرمان ملی در 
چهار صفحه سیاه و سفید. یادم می آید که آن را با شوق و نشاط 
همه مطالبش را خواندم و در اتاق مسافری با عبداهلل وطندار و 
الهام غرجی ساعت ها در مورد روزنامه و آرزوی این که بخیر از 
این پس شاهد ایجاد و رشد روزنامه های معیاری خواهیم بود و 

صفحه جدیدی در این زمینه بازخواهد شد، حرف زدیم. 
یک بخشی از این آرزو به زودی برآورده شد، روزنامه ها و هفته 
عرصه  به  پا  داشتند،  خود  با  »نو«  پسوند  اکثراً  که  نامه هایی 
گفت  می شود  تقریبًا  اما  وووو.  نو  امید  نو،  راه  گذاشتند.  وجود 
اکثر این ها جوان مرگ شدند و ادامه نیافتند و به سختی می توان 
به یاد آورد که شماری از آن ها به شماره صد رسیده باشند. اما 
از پس از گذشت مدتی، از میان سنگالخ های دشوارگذاری که 
کار فرهنگی و رسانه و به خصوص رسانه های چاپی در فضای 
فرهنگی این کشور دارد، یک دو سه روزنامه سر برآوردند، ادامه 

دادند و ایستاد شدند. از این میان یکی اطالعات روز است.
اطالعات روز، در فضای رسانه ای افغانستان، رسانه ای است که 
به جد می توان اسم رسانه مستقل را بر آن گذاشت. طرحی که 
به گفته ذکی دریابی صاحب امتیاز این روزنامه وزین، در اتاق 
مسافری میان چند تن از جوانان تازه فارغ شده از دانشگاه جرقه 
زد، پیگیری شد و قدرتمند و محکم آمد، آمد و آمد و هنوز هم 

مدیران و دست اندرکاران آن عزم راسخی برای ادامه راه دارند.
روزنامه نگاری  و  روزنامه  با  مستقیم  صورت  به  کسانی که 
به خصوص و کار رسانه ای در کل درگیرند، به خوبی می دانند که 
کشیدن بار مسؤلیت یک رسانه ای مستقل در فضای پرآشوب، 

پرتنش، پرهیاهو و پر وسوسه افغانستان چه امِر دشواری است.
را  روزنامه  این  مداوم،  صورت  به  که  خواننده  یک  عنوان  به 
دنبال کرده ام، آن را دارای امضای خاص، دید ثابت و مشخص 
و سیاست روشن و مستقل یافته ام. سند من بایگانی غنی این 
مهم ترین  عنوان  به  روزنامه  این  استقالل  از  است.  روزنامه 
دیدگاه های  بازتاب  و  مطالب  تنوع  بگذریم،  که  آن  مشخصه 
مختلف در این روزنامه از دیگر مشخصات متمایز آن است. از 
مشخصات دیگر اطالعات روز، ترجمه های رسا، روان و به موقع 
مقاالت مهم روزنامه های غربی و مطالب مرتبط با افغانستان در 

این رسانه است.
که  مخاطبانی  از  وسیعی  طیف  به  یک طرف  از  ترجمه ها  این 

به صورت  دیگر  از سوی  و  می کند  نمی دانند، کمک  انگلیسی 
مستمر نشان می دهد که نگاه و دیدگاه در میان نخبگان جامعه 
بین المللی در مورد افغانستان چه گونه است. بازتاب این دیدگاه ها 
قابل  را دارد که بخش  این حسن  پیوسته و مستمر  به صورت 
مالحظه ای از نخبگان جامعه ما و نیز آن هایی که چنین مسایلی 
را به صورت هدفمند و دقیق اش دنبال می کنند، فهم دقیق تر و 
عینی تری از طرف دیگر ماجرای افغانستان که جامعه بین المللی 
است داشته باشند و بدانند که این شرکای مهم و متنوع از چه 

زاویه ای و با چه عینکی به افغانستان نگاه می کنند. 
رویکرد اطالعات روز هم در قبال دولت آقای کرزی و هم در 
قبال حکومت وحدت ملی، یک رویکرد انتقادی بوده است. اما 
که  سیاست مداری  یا  و  گروه  یک  آبشخور  هیچ  از  انتقاد  این 
درگیر بازی های مقطعی است آب نمی خورده، بلکه آبشخور این 
روزنامه نگاری  رسالت  یعنی  اصولی  و  اساسی  چیز  یک  انتقاد، 
چاپ  از  جدا  میان  این  در  است.  بوده  حرفه ای  وروزنامه نگاران 
مقاالت و تحلیل های انتقادی، اطالعات روز زبان طنز قدرتمند و 
محکمی را نیز وارد فضای رسانه ای افغانستان کرد. این روزنامه 
با ایجاد ستون »ابن خندون« به دبیری سخیداد هاتف که بعداً به 
»ستون چهل« تکه تغییر نام داد، طنز سیاسی اجتماعی جدی 

پیگیر و منظم را رایج کرد.
به عنوان یک مخاطب و کسی که از یک طرف فضای رسانه ای 
و مشکالت کار در این عرصه به خصوص رسانه های چاپی را تا 
حدی می شناسم و از سوی دیگر اهمیت و تاثیر رسانه های چاپی 
را بر شکل دهی افکار عمومی می دانم، باید اعتراف کنم که دست 
و پنجه نرم کردن با مشکالت این وادی، کاری واقعًا دشوار است 
و با چنین رویکردی است که نمی توان خوشحالی خود را از چاپ 

هزار و یکمین شماره این روزنامه معتبر پنهان کرد.
روزنامه آفتاب، که متاسفانه خیلی زود متوقف شد، هشت صبح، 
جامعه باز، ماندگار و دیگر رسانه های چاپی که توانسته اند دوام 
بیاورند و زیربار فشارهای خرد کننده و وسوسه های فریبنده که 
با آن مواجه بوده اند نروند، بدون شک از دست آوردهای جامعه 

فرهنگی افغانستان در یک ونیم دهه گذشته است. 
در  را  رنگ  خود،  پیگیر  کار  با  سال ها  این  در  روزنامه ها  این 
پالش  را  زبان  دادند،  هویت  را  تیتر  کردند،  معنا  روزنامه نگاری 
دادند، منتقدان حاکمیت را فرصت حرف زدن دادند، کژی ها را 
بخشی  آن که  بی  کردند.  افشا  را  پنهان کاری ها  کردند،  نشانی 
اعظمی از مخاطبانش بدانند، فشارهای جدی و گاه خرد کننده ای 
را متحمل شدند. تا ما خبر بخوانیم، تحلیل بنویسیم، ترجمه و 
پیدا  دست  مهم  مدارک  و  اسناد  به  کنیم،  تأمل  بخوانیم،  طنز 
عمل  در  و  بیابیم  غبارآلود  فضای  این  در  را  مان  راه  و  کنیم، 
اهمیت رسانه و روزنامه را درک کنیم و حداقل تفاوت »اخبار« 
و »روزنامه« را یاد بگیریم و دیگر به روزنامه های مان »اخبار« 

نگوییم.
تمام  و  دریابی  ذکی  دست  روزنامه نگار  یک  عنوان  به 
و  مدیران  و  روز  اطالعات  روزنامه ی  دست اندرکاران 
دست اندرکاران دیگر روزنامه های وزین و معیاری این کشور را 

می فشارم و می نویسم، مدیون و ممنون تان هستیم.
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داوود ناجی

راه پر سنگالخ »اخبار« تا »روزنامه« 

ما را گامن فتد که مبانی 
هزار سال! 

هم چنانی که می خواهیم صدای مردمانی را که در حاشیه قرار 
گرفته اند روایت کنیم، سنگ ریزه های بیشتری سّد راه مان ریخته 
می شوند. فضای رعب آلود و خونین زندگی در افغانستان، دشوارتر 
سو  یک  از  باشیم.  صادقی  و  خوب  راویان  ما  که  است  آن  از 
دست رسی ما به اطالعات به عنوان خبرنگار، محدود می گردد؛ 
در آخرین مورد تالش برای پنهان سازی آن چه در گفت وگوهای 
چهارجانبه صلح می گذرد، از سوی دیگر تهدیدهای تروریستان 
دست به گریبان مان است. در یک چنین فضایی، ولع مخاطب 
بیش از هرزمانی فزونی گرفته است تا هزارتوی چراهای حوادث 
را دریابند و این امر به همان اندازه مسئولیت ما را نیز سنگین تر 
رویدادها  حقیقت  بازگویی  به  متعهد  ما  که  درحالی  می سازد. 
هستیم، به همان اندازه طرف های درگیر در تالش پرده افکندن 
بر حقایقی است که در آن دخل و تصرف دارند. بنابراین کار ما به 
عنوان راویان حوادث، رویدادها و خبرها، صحت و دقت بیشتری 
بازگویی  از  بخشی  تا  آمده ام  فضایی،  چنین  یک  در  می طلبد. 
روایت های دردناک، زهرآگین و نیز روایت های امیدبخش را به 
دوش داشته باشم. با عشق سرشار از تعهد به آزادی و آزادمنشی، 
در کاروانی گام نهاده ام که خود دانشگاهی است که هرلحظه اش 
آگاهی است و بر کوله بار تجربه ام می افزاید. خوشبختم که اینک 
»هزارمین« شماره اطالعات روز نشر می شود و من عضو تیمی 
انجام  را  ممکن  کار  بیشترین  امکانات،  کم ترین  با  که  هستم 
می دهیم. این هزارمین روز را هزارمین سال می خواهم و با این 

هزارمین اطالعات روز، بیتی از خاقانی به یادم می آید که: 
ما را گمان فتد که بمانی هزار سال

معلوم صد هزار یقین در گمان ماست

الیاس نواندیش

به عنوان یک مخاطب و کسی که از یک 
طرف فضای رسانه ای و مشکالت کار 

در این عرصه به خصوص رسانه های 
چاپی را تا حدی می شناسم و از سوی 
دیگر اهمیت و تاثیر رسانه های چاپی 

را بر شکل دهی افکار عمومی می دانم، 
باید اعرتاف کنم که دست و پنجه 

نرم کردن با مشکالت این وادی، کاری 
واقعاً دشوار است و با چنین رویکردی 
است که منی توان خوشحالی خود را از 
چاپ هزار و یکمین شامره این روزنامه 

معترب پنهان کرد.
روزنامه آفتاب، که متاسفانه خیلی 

زود متوقف شد، هشت صبح، جامعه 
باز، ماندگار و دیگر رسانه های چاپی 
که توانسته اند دوام بیاورند و زیربار 
فشارهای خرد کننده و وسوسه های 

فریبنده که با آن مواجه بوده اند نروند، 
بدون شک از دست آوردهای جامعه 
فرهنگی افغانستان در یک ونیم دهه 

گذشته است. 

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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موضعثابتونگاهمستقل

با تعداد دیگری  سال ها قبل، چند ماه در سال 2003،  مدتی 
اتحادیه ی  می کردیم  تالش  افغانستان  روزنامه نگاران  از 
مدافع  سازمان  یک  کنیم.  ایجاد  را  افغانستان  روزنامه نگاران 
استرالیایی  روزنامه نگاران  از  کمی  تعداد  و  غربی  بشر  حقوق 
یاری  را  ما  می کردند  تالش  داوطلبان شان  از  یکی  طریق  از 
کنند. این پروژه درنهایت به آن چیزی نیانجامید که آرزویش را 
می کردیم، اما راه را برای گفت وگو و یک جاشدن بخش زیادی 

از روزنامه نگاران باز کرد. 
اینک پس از سال ها، وقتی به آن روزها فکر می کنم و روزگار آن 
روز روزنامه نگاران افغانستان را با امروز مقایسه می کنم، متوجه 
می شوم که الاقل در این زمینه، افغانستان راه درازی را پیموده 
است. آن روزها، نشریه ی مستقل به ندرت به چشم می خورد، و 
قدرت مندان نفوذ عظیمی بر خانواده ی روزنامه نگاران افغانستان 
سیاسی/نظامی  گروه های  به  متعلق  یا  نشریات،  اکثر  داشتند. 
نخبگان  اکثر  خارجی.  غیردولتی  سازمان های  یا  و  بودند 
وحشت  و  بودند،  برنگشته  کشور  به  هنوز  افغانستان  فرهنگی 
دوران جنگ و حاکمیت طالبان هنوز کامال دامن برنچیده بود.

و  است،  امیدبخش  و  زنده  متنوع،  افغانستان،  امروز  مطبوعات 
خانواده ی روزنامه نگاران کشور به یک نیروی مهم و تأثیرگذار 
تبدیل شده است. این واقعیت را می توان از واکنش گروه های 
مطبوعات  نقش  و  قدرت  اهمیت  به  طالبان  مثل  تروریستی 
امروز افغانستان هم درک کرد. اعالن جنگ علیه بخش هایی 
از روزنامه نگاران کشور از سوی طالبان نشان می دهد که این 
به  افغانستان،  امروز  مطبوعات  که  است  شده  متوجه  گروه 
نیروی کمابیش مستقل و مهمی تبدیل شده است و می تواند 
نقش محوری در شکل دادن گفتمان ها در کشور بازی کند. با 
این همه، مطبوعات مستقل افغانستان اما هنوز هم راه درازی 
پیش رو دارد، و با چالش های عظیمی روبه رو است. تروریسم 
کور، یکی از این چالش ها است. روزنامه نگاربودن و روبه روشدن 
با  حرفه ای  پیشبرد  است.  سختی  کار  تروریستی،  خشونت  با 

پذیرش خطرهای جدی و سنگین، کار آسانی نیست.
اطالعات روز با موضع ثابت و نگاهی مستقل از نگاه جناح ها، 
برای  مهمی  سرمایه ی  سیاسی/نظامی،  نیروهای  و  احزاب 
در  دگرگونی  با  همه  ما  است.  افغانستان  مطبوعات  خانواده ی 

موضع و نگاه نشریات غیرمستقل، پس از دگرگونی در روابط 
منبع  نگاه  و  موضع  در  دگرگونی  آشناییم.  سیاسی،  نیروهای 
وابستگی، دگرگونی در موضع و نگاه نشریه را به دنبال دارد. 
این پدیده بیگانه نیست، و می تواند منبع مهم بی اعتباری برای 
در  دگرگونی  با  که  روزنامه ای  دیدن  باشد.  کشور  مطبوعات 
چیدمان نیروهای سیاسی، موضع و نگاهش دچار دگرگونی و 
شخصًا  را  روز  اطالعات  است.  امیدبخش  و  زیبا  نشود،  تغییر 
فرهیخته  نویسندگان  از  یکی  باری،  یافته ام.  روزنامه ای  چنین 
و دوست داشتنی کشور نوشته بود که در مدتی که ایشان برای 
و  دستور  اعتراض،  با  بار  حتا یک  است،  نوشته   روز  اطالعات 
مدیرمسئول  سوی  از  نوشته هایش  به  راجع  پیشنهادی  یا 
می تواند  گاهی  ایشان  نوشته های  است.  نشده  روبه رو  روزنامه 
برای بعضی ها مایه ی عصبانیت و حساسیت باشند، اما این که 
و  درست  را  آن چه  ایشان  می گذارند  روز  اطالعات  مسئوالن 
برای  است.  مهم  و  باارزش  بسیار  بنویسند،  می داند  صالح 
آرزوی  آزادی،  و  مستقل  روزنامه  ی  چنین  دست اندرکاران 

ماندگاری و موفقیت می کنم.

عبدالله وطندار


