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این در حالی است که طالبان در اواخر ماه ثور/اردیبهشت 
پوشــاندن کامل صــورت را بــرای گویندگان زن رســانه های 
تصویــری افغانســتان اجباری اعــالم کــرد. در گفت وگوی 
وزارت امــر به معروف و اطالعــات فرهنگ طالبان با نماینده 
رســانه ها، طالبان مذاکره روی این فرمان را بی نتیجه خوانده 
و گفته اند که عملی کردن فرمان های ما قطعی اســت. با این 
وجود، شــماری از مجریان زن در پیوند به این فرمان واکنش 
نشــان داده اند. «یلدا علی»، گرداننده «بامداد خوش» شبکه 
خصوصــی «طلوع نیوز» بــا پنهان کردن چهــره اش ویدئوی 
کوتاهــی از خودش ثبت و در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
کرده و نوشــته بود: «یک زن در حال حذف شــدن اســت، از 
این پس به دســتور امر به معروف قرار است که به این شکل 
ظاهر شــویم». «بینظیر بکتــاش» مجری برنامــه «گلبانگ» 
تلویزیون «یک» دستور پوشاندن صورت گردانندگان تلویزیون 
را وحشــتناک خوانده و گفته اســت که کار خبرنگاری هر روز 
در افغانســتان برای زنان ســخت و سخت تر می شود. سهیال 
ســادات همچنان در واکنش به این امر می گوید: «زنان نصف 
پیکر جامعه هســتند و طالبــان می خواهند که نصف از پیکر 
جامعه را حذف یا فلج کنند. اما خوشبختانه ما گفته می تانیم 
که زنان افغــان قهرمانند و زنانی هســتند که تحت هرگونه 
شــرایط دوام آوردند، استقامت کردند و کار کردند. من خودم 
که یک مجری ام وقتی با مســک (ماســک) صحبت می کنم 

جدا از اینکه صحبت کردن با مســک (ماســک) برایم سخت 
تمام می شــود، وقت صحبت کردن احساس حقارت و کمی 
می کنم و برایم هرگونه ســؤال خلق می شود که آیا ما انسان 
نیســتیم یا آن قدر خلقت ما زشت اســت که نباید در محضر 
عام دیده شویم؟». صدور این فرمان که به دنبال صدور فرمان 
حجاب اجباری «برقع و حجاب ســیاه عربی» صورت گرفت 
واکنش های زیادی را از ســوی نهادهــای حامی خبرنگاران، 
مدافعــان حقــوق زن و شــخصیت های مطرح در ســطح 
ملــی و بین المللی در پی داشــت. «هیدربار»، معاون بخش 
حقوق زنان دیده بان حقوق بشــر، در توییتی قوانین طالبان را 
بــرای زنان توهین آمیز خوانده و گفته اســت این قوانین برای 
آسیب زدن به زنان است. «رینا امیری»، نماینده ویژه آمریکا در 
امور زنان و حقوق بشــر در افغانستان نیز ایستادگی کارمندان 
مرد رســانه در کنار همکاران زنشــان را ستایش کرده و گفته 
اســت این نمونه از شجاعت و همبستگی مردان است که در 
مقابل آنچه طالبان در رابطه با زنان انجام می دهند شجاعانه 
ایســتاده و اعتراض می کنند. همچنان شماری از خبرنگاران و 
فعاالن مطرح سیاســی از سراســر جهان به هدف حمایت از 
خبرنگاران افغان به رسم اعتراض با پوشیدن «ماسک سیاه» 
در توییتــر کارزاری را به نام «صورتش را آشــکار کن» به راه 
انداخته اند. سازمان دیده بان حقوق بشر در مخالفت با فرمان 
پوشــش صورت گردانندگان زن در تلویزیون های افغانستان 

از این کارزار حمایت کرده و از دولت ها خواســته است از این 
حرکت حمایت کنند و در پیوند به وضع محدودیت روزافزون 
باالی زنان و رســانه ها در افغانســتان، با نماینــدگان طالبان 
وارد گفت وگو شــوند. اکنون از صدور این فرمان و واکنش ها 
در مقابل فرمــان مذکور حدود بیشــتر از دو ماه می گذرد اما 
همچنان بانوان گرداننده و گوینده در تلویزیون های افغانستان 
مجبور به استفاده از «ماسک سیاه» و پوشاندن چهره هایشان 
هستند. به نظر می رســد واکنش های موجود در پیوند به این 
فرمــان همچنان در چارچوب واکنش باقی مانده و پوشــش 
صورت بانوان در رسانه تصویری مانند سایر موارد به یک امر 

عادی تبدیل شده است.
بی کاری ۶ هزار خبرنگار در سال گذشته

بــا این حــال وزارت امر به معروف طالبان در ماه ســنبله 
(شــهریور) ســال پار (پارســال) طی مقرراتی نشر فیلم های 
داخلی و خارجی حتی ســریال های اسالمی را ممنوع کرده و 
در ماه های گذشــته حدود بیشــتر از ۳۰۰ رسانه، انتشارشان را 
متوقف کرده اند و بیشتر از شش هزار خبرنگار و کارمند رسانه 
وظایفشان را از دست داده اند. با اینکه رسانه ها در افغانستان 
بــه گونه کامل تحت کنتــرل طالبان قرار دارنــد، اما کارکردن 
در رســانه ها در کشــور چالش های زیادی همچون لت وکوب 
خبرنــگاران، ربودن از محــل کار و ترورهای هدفمند را در پی 
داشته است. به گفته «سهیال ســادات» زنان باید آن قدر قوی 
و باشهامت باشند که بتوانند با نگاه های توهین آمیز و سنگین 
گــروه طالبان و تهدیدات جانی از ســوی ایــن گروه در محیط 
کاری شان کنار بیایند و مکلف اند که در رویارویی با این گروه در 

چنین مواردی هم کور باشند و هم کر.
چندی پیش انجمــن خبرنگاران آزاد افغانســتان و مرکز 
خبرنگاران افغانســتان در یک بیانیه مشــترک اعالم کردند با 
افزایش یافتن خشــونت علیه خبرنگاران، دامنه کار رســانه ها 
محدود و «ترس و سانسور» به بلندترین حد ممکن خود رسیده 
است. با این حال، با تداوم حکومت گروه طالبان، چالش هایی 

جدی سر راه رسانه ها و زنان در افغانستان خواهد بود.

محدودیت هاي خبرنگاران زن افغانستان بیشتر شد

حکم طالبان به پرده نشیني
بر  طالبان  روزافــزون  محدودیت هــای 
خبرنگاران زن هر روز بیشــتر و بیشــتر 
رســانه های  در  خبرنــگاران  می شــود. 
افغانســتان شــکایت دارند و می گویند 
حقوق انســانی ما از سوی طالبان نادیده 
گرفته می شــود. آنان هــر روز محدود و 
محدودتر می شوند. «سهیال  ســادات» یکی از مجریان تلویزیون «آرزو» به ما می گوید: «حقوق 
ما نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک انســان از سوی طالبان نادیده گرفته می شود و از 
اینکه به صورت کامل از سوی این گروه مورد سانسور قرار می گیریم احساس حقارت می کنیم».

یاد

درباره شخصیت حبیب اهللا صادقی
حبیبی که من می شناختم!

از پنجــم مرداد که حبیب اهللا صادقی، خرقه ُتهی کرد و درگذشــت، 
بازار مصادره شخصیت و آثار او داغ شد. جماعتی تالش کردند تا او را به 
نفع حلقه ای خاص مصادره کنند؛ آن چنان که در مورد احمدرضا دالوند 
نیز چنین عزمی داشــتند. به عنوان شاگرد کوچک حبیب که از ۱۵سالگی 
(ســال ۱۳۷۱) نزد او تعلیم طراحی دیدم و خط کشــیدن آموختم و به 
حرمت دوستی خانوادگی دیرینه با او و خانواده شریفش، حس کردم باید 
این چند سطر را بنویسم؛ درباره حبیب اهللا صادقی که من می شناختم، تا 

فرداها پیش وجدان خود شرمگین نباشم.

یکم- حبیب اهللا صادقــی، هنرمند مقاومت بود؛ امــا مقاومت در برابر 
مصادره مفاهیم ارزشــمند، مقاومت در برابــر بدعت ها و انحراف ها. او 
انســانی موحد بود با باورهایی عمیق که بر ســر آنها استوار ایستاد؛ اما 
هرگز نخواست که از آن باورهای آیینی، کیسه ای برای خود و اطرافیانش 
بدوزد. به  عبارتی  که از زبان خودش شنیدم، «دین شغل» نبود و با آنها که 

از این طریق نان می خوردند، بسیار زاویه داشت.
دوم- بسیار مهربان و سراسر حس و عشق بود. یک جهان عارفانه برای 
خودش داشت. همین ویژگی سبب می شد رفاقت را مقدم بر گرایش های 
متفاوت فکری و اعتقادی ببیند و ازهمین رو طیف های رنگارنگ از آدم ها 
دوســتش بودند و گرد او حلقه می زدند. ارتباطات انسانی را با نگاه های 

ایدئولوژیک پیوند نمی زد و در یک کالم، انسانیت برایش در اولویت بود.
ســوم- حبیب اهللا صادقــی، حریــت و آزادگی ویژه ای داشــت. در برابر 
تلخی هــا، ســکوت نمی کــرد و وجودش بــه غلیان می افتــاد. پس از 
ماجراهای ســال ۸۸، تعدادی از کارتونیست ها تصمیم گرفتیم با انتشار 
بیانیــه ای، ضمن اعتراض بــه رفتارهایی که با شــهروندان شــده بود، 
دوســاالنه کاریکاتوِر آن سال را تحریم کنیم. بیش از ۱۷۰ کارتونیست، آن 
بیانیه را امضا کردند. قرار شد من با حبیب تماس بگیرم و از او بپرسم که 
آیا مایل به امضای آن متن هســت. پس از تماس، بی درنگ پاسخ مثبت 

داد و همراهی او، یکی از نقاط عطف آن حرکت شد.
چهــارم - او را هنرمنــد انقــالب و جنــگ می دانند و کســانی که قصد 
مصادره اش را دارند، بســیار بر همین ویژگی او پای می فشرند. حبیب اهللا 
صادقی، نقاش، کارتونیســت و هنرمندی تک وجهی نبود و افرادی که او 
را از نزدیک می شناســند، بر این نکته شهادت می دهند. در مهرماه ۱۳۹۱ 
که انتشــار کارتونی از من با عنوان «چشــم بندان» در روزنامه «شــرق»، 
سبب توقیف موقت این روزنامه، بازداشت مدیرمسئول و ایجاد پرونده ای 
امنیتی برایم شــد و در زیر فشــارهای روانی و امنیتــی افرادی که اتهام 
توهین بــه رزمندگان جنگ را بــه این جانــب وارد می کردند، حبیب اهللا 
صادقــی نامه ای بلندباال خطاب بــه اتهام زنندگان نوشــت و آنها را به 
عقالنیت دعوت، پدرانه و تمام قد از این شــاگرد کوچکش دفاع کرد. آن 
نامه همان روزها در خبرگزاری ایسنا منتشر شد. با آنکه نیک می دانست 
این کار برایش تبعاتی خواهد داشــت اما انسانیت، وجدان و آزادگی اش 
او را به دفاع کشــاند. حبیب اهللا صادقی، «خــودش» بود. هر قدمی که 
برداشت، بر اساس باورهایش بود؛ خواه آن باورها را قبول داشته باشیم، 
خواه منتقد یا مخالفش باشــیم. از همین رو برخی او را هنرمندی وابسته 
به حاکمیت می خواندند و شماری که تمام وجودشان وابستگی است، او 
را هنرمندی برون رفته از دایره خودی ها. دو اتهامی که قلب مهربانش را 
به شدت می رنجاند و او را در خود فرومی برد؛ قلبی که در پنجم مردادماه 
۱۴۰۱، از حرکت ایستاد و دوستدارانش را در تلخی و غمی عمیق فروبرد.

کارتونیست
هادی حیدری

بعضی از آدم ها در زندگی خود تغییرات زیادی می آورند و حضورشــان باعث دلگرمی است. 
اســتاد «هادی خانیکی»، استاد علوم ارتباطات که بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران در کالس 
او نشسته اند، یکی از همین افراد است. این استاد برجسته که اکنون مراحل درمان را سپری می کند 
و خوشبختانه ســرطان تثبیت شده و به سایر نقاط بدنش دســت اندازی نکرده است، هم زمان با 
روز خبرنگار در گفت وگویی با ایســنا شــرکت کرده اســت. او نکته های مهمی را بازگو و بر «لزوم 
امیدبخشی در رسانه و تزریق امید به جامعه» تأکید می کند و معتقد است به «امیدی که مستلزم 
کشف و اکتشاف راه های تغییر و بهبود وضعیت موجود است». او یادآوری می کند که ما خبرنگاران 
و روزنامه نگاران باید به دنبال راه هایی باشیم که در آن نشان دهیم «همه چیز به آخر و فروبستگی 
نرســیده اســت» و «خبرنگار باید بداند که کارش گشــودگی اســت، کار او فروبستگی نیست. اگر 
می گوییم خبر امیدوارانه و غیرامیدوارانه، القای خوش بینی های بی دلیل نیســت، منظور این است 

که ظرفیت هایی که دیده نمی شــوند، توانمندی هایی که هست، آنها را بتواند انعکاس دهد». او 
تأکید می کند: «خبرنگار موظف اســت تداوم و استمرار حیات اجتماعی را در وضعیت بحرانی 
نشــان دهد». در باور او «خبرنگار کســی اســت که زبان حال جامعه باشد»؛ تعریفی که این 
روزهــا برخی آن را متــرادف تعریف و تبلیغ می دانند. به ما یــادآوری می کند که خبرنگاری 
فقط فن نیســت، نوعی فهم است و به عنوان «خبرنگار»، با توقف و انجماد فکری یا کهنگی 
مهارت ها، نمی توانیم در این مســیر راه به جایی ببریم. از منظر او «خبرنگار کنشــگری است 

کــه دغدغه اولش فهمیدن اســت؛ آن چیزی که ندانســتن در آن راه ندارد و باید 
قدرت دیدن، شنیدن، گفتن و نوشتن آنچه را که در پیرامونش است، باال ببرد 

و مبنای همه اینها همان فهمیدن اســت». او به درســتی می گوید که ما 
خبرنگاران و روزنامه نگاران عاشق خبرنگاری هستیم. به باور خانیکی 

و با تعاریفی که از خبرنگار دارد، «عشق و عالقه ای که خبرنگار دارد، 
کار را برایــش مطلوب یا حداقل مقبــول می کند. نگرانی از آینده 

شغلی اش، معیشت و حقوقش و اینکه هر خبری که می دهد 
دست و پایش بلرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد، آن چیزی که 
همه این نگرانی هــا و اضطراب ها را جبران می کند، همان 
عشق و شور است که تضعیف شــدنی نیست. باید عاشق 
کارش باشــد، جهت گیری فهمیدن داشــته باشد و در این 

جهت گیری اولین مهارتی که پیدا می کند، هنر گفت وگوست 
کــه با همه الزامات و پیش فرض هــا و تصورات قالبی خودش با 

مســائل پیرامونش روبه رو نشود، برای فهم واقعیت دستپاچه نباشد، سرعت و شتاب او را از دقت 
و مشــاهدات دور نکند». این اســتاد برجسته دانشگاه با اشاره به شــرایط کنونی جامعه که در آن 
ناکامی ها، سرخوردگی و هراس از آینده دیده می شود، بسیاری از جمله خبرنگاران و روزنامه نگاران 
گرفتار معیشــت خود هســتند، نگرانی های سیاسی و شکاف نســلی وجود دارد، تأکید می کند که 
خبرنــگار می تواند خبرهایی بدهد که حال جامعه را تا حدی خوش کند و اندکی از نگرانی هایش 
کم کند. او می گوید :«در این جامعه ظرفیتی هســت و زیر پوسته این نامالیمات روندهایی در حال 
شــکل گیری و رشد است که جواب می دهد و همبســتگی اجتماعی را تقویت می کند. اگرچه یک 
ســوی جامعه ما رشد روندهای گسیخته سازی هست که همبستگی اجتماعی را تضعیف می کند 
اما یک ســوی دیگر هم در متن جامعه و توسط خود شــهروندان چنین زمینه هایی رشد می کند. 
نمونه هایــی از آن را در دوران کرونا و در دوران آســیب های بالیای طبیعی مثل ســیل و 
زلزلــه و محروم شــدن از تحصیل و خیلی مــوارد دیگر دیدیــم. می بینیم که جامعه 
زنده اســت و خصلت های انســانی و اجتماعی اش خیلی برجسته است که اینها را 
باید فقط دید. چون چشــم ها را باید شســت، جور دیگر باید دید. وقتی ما بر اساس 
پیش فرض های مبتنی بر ســتیز، کینه و ناامیدی بــه جامعه نگاه می کنیم، این نقاط 
را می شــود گفت کمتر می بینیم. اما وقتی از امیــد اجتماعی حرف می زنم، منظورم 
توهم نیســت، خوش خیالی و آرزو اندیشی نیست، ظرفیت و ظرفیت هایی است که در 
تعامــل بین واقعیت و تخیل خالق، رویکرد و کنش ما شــکل می گیرد. در آن 
صورت گروه های مختلف در جامعه دیده می شــوند، کارهای مختلفی 
در جامعه دیده می شــود که عاملیــت دارد و اثر دارد؛ چیزی که در 
گذشــته ما کمتر آنها را می دیدیم. مثال آن جوان موتورسواری که 
به جــای کم کاری اغلب نهادها، مردم را باخبر می کند، خوِد این 
یک خبر است؛ یعنی کسی که جان خود را به خطر می اندازد 
تا دیگران را نجات دهد. این کم خبری نیســت، درحالی که 
ممکن است دیده نشود یا نگاه های مأیوس به آن شود». در 
این گفت وگو نکته هایی بود که یادآوری شان لذت بخش و 
مهم بود اما انجام آن در این روزگار، ســخت تر از همیشه 
به نظر می رســد. قرار است هادی خانیکی دو هفته دیگر 
برای عمل جراحی به شــیراز ســفر  کند، به امید سالمتی و 

بهبودی این استاد برجسته و تأثیرگذار.

گفت وگو

خانه پوشالی - بو ویلیمن - ۲۰۱۲
اندروود (کوین اسپیسی): واقعا داره استعدادش رو حروم می کنه. اون پول رو به قدرت ترجیح داد؛ اشتباهی که تقریبا همه تو این شهر 

می کنن. پول مثل یه عمارت تو شهر می مونه…
که بعد از ۱۰ سال نابود می شه. قدرت مثل ساختمون سنگی قدیمی می مونه…

که برای قرن ها باقی می مونه

دیـالـوگ روز

صاف و ساده

رسانه، دولت انقالبی و  راه پیش رو

وجود رســانه های آزاد، مســئول و دیده بان قدرت، موهبت بزرگی برای هر دولت و 
حاکمیتی است. دولت انقالبی آقای رئیسی در سال اول خدمت خود نتوانسته رسانه ها 
را به تراز باالتری از نظارت ارتقا دهد، بلکه فشــارها و تضییقات بر رســانه های مستقل 

تداوم یافته و شاید بیشتر شده است.
آقای رئیســی، سال ها رئیس سازمان بازرســی کل کشور بود و به خوبی می داند که 
برای مبارزه با فســاد اداری و بهبود عملکرد دولت، رســانه های آزاد بزرگ ترین تأثیر را 
دارند؛ با این وجود در بر همان پاشــنه گذشــته می چرخد و رسانه های پرتعداد وابسته 
بــه حاکمیت، بــه بهانه جنگ روایت ها، تــالش بر خاموش کردن صدای رســانه های 
منتقد دارند. از نیمه دوم دهه ۷۰ و نقش آفرینی تاریخی رســانه های آزاد و مســتقل، 
محافظه کاران احســاس کردند از ناحیه رسانه ضعف جدی دارند؛ بنابراین برای ایجاد 
رســانه های بزرگ و تأثیرگذار برنامه ریزی کردنــد. خبرگزاری های مهمی مانند فارس، 
مهر و تســنیم ایجاد شــد و تالش خوبــی صورت گرفت که مرجعیــت فضای خبری 
را به دســت بگیرند. اینها در کنار رســانه اصلی و غیرقابل رقابت صدا وســیما بود که 
هژمونی بزرگی ایجاد می کرد. در کنار گســترش رسانه های رسمي توقیف و تعطیلی و 
دستگیری و محدودیت های رنگارنگ، باالی سر رسانه های مستقل بود. تنگ کردن فضا 
بر روزنامه نگاران مسئول و متعهد و رسانه های آزاد، باعث شد به تدریج بخش مهمی 
از صاحبان قلم، رفتن را به ماندن ترجیح دهند و جذب رســانه های بین المللی شــوند 
که حوزه فعالیت آنها عموما در جهت تضعیف و تخریب نظام جمهوری اسالمی بود.
تحقیقات جدید در حوزه مصرف رســانه ای نشان می دهد افول مستمر تأثیرگذاری 
رســانه ملی و رشد روزافزون رســانه های اجتماعی در فضای مجازی، عمال مرجعیت 
خبــری ایرانیان را به خــارج از مرزها انتقال داده و نقش آفرینی رســانه های بیرونی را 

پررنگ تر از همیشه کرده است.
اکنون در فضای خبری کشور، بخش فارسی بی بی سی، تلویزیون اینترنشنال، تلویزیون 
من وتو و صدای آمریکا، صاحب نقش شدند. شبکه ایران اینترنشنال گوی سبقت را ربوده 
و با به کارگیری روزنامه نگاران و مجریان مهاجر، بر شــکل گیری افکار عمومی در داخل 
تأثیر می گذارد. حمایت از خانواده ســلطنتی پهلــوی و بزرگنمایی اعتراضات طبیعی 
صنفی و جهت دارکردن مخالفت ها، به شــکل هدفمند دنبال می شود. شاید اگر حسن 
روحانی نصیحت هاشمی رفســنجانی را گوش می کرد و روابط با عربستان سعودی را 

بهبود می بخشید و به آن اهمیت می داد، اصوال این شبکه خبری شکل نمی گرفت.
انتظار می رفت با روی کار آمدن دولت انقالبی آقای رئیســی، رســانه ملی در کنار 
رسانه های پرتعداد وابسته به حاکمیت، به مدار حرفه ای برگردند و با فعالیت منطقی، 
مرجعیت خبری را به داخل برگردانند و بتوانند با هم افزایی و جریان ســازی درســت، 
کمک کار دولت باشند و بر افکار عمومی و خواسته های مردم جهت دهند. در یک سال 
فعالیت دولت جدید، چنین حرکتی مشــاهده نشد و البته فعالیت رسانه های بیرونی و 

اثرگذاری آنها، بیشتر از قبل به نظر رسید.
چند روز پیش، برخالف عادت مألوف، یکی از ائمه جمعه به مناسبت روز خبرنگار 
گفت نگاشــتن خبر برای انعــکاس واقعیت هــا و فراهم کردن نعمــت آگاهی برای 
انسان ها، یک امر قدسی است و از انعکاس واقعیت ها، همه باید خوشحال باشند. فرار 
از واقعیت یا ترس از واقعیت یا ترس از انعکاس واقعیت، اصلی ترین مانع پیشــرفت 
اســت. او بیان کرد که خبرنگاران چشمان بیدار ملت ها و بزرگ امانتداران واقعیت ها و 
نترس ترین دیده بانان جامعه هستند. وی با صراحت گفت حکومت های استبدادی که 
در ســایه غفلت ملت به حیات اســتبدادی خود ادامه می دهند، همیشه با خبرنگاران 
امین و صادق مشــکل دارند. یک حکومت آرمانی، همیشــه امنیت خبرنگار را امنیت 
خــود می داند و زمینه جرئت و حریــت را در آنها فراهم می کند. امام جمعه اردبیل با 
توصیف شاخص های خبرنگار آرمانی گفت خبرنگار آرمانی، روی حرمت قلم و مصالح 
کالن وطن معامله نمی کند. قلم را نه در مســیر انتقام و نه در مسیر منافع شخصی و 
نه وسیله ای برای قلب واقعیات قرار نمی دهد و حرمت قسم به قلم در کتاب آسمانی 

را نگه می دارد.
اگر دیدگاه دولت انقالبی با دیدگاه این امام جمعه همســو شــود، پیشرفت بزرگی 
در نظام حکمرانی کشــور حادث خواهد شــد. دولت آقای رئیسی در سال اول توفیق 
چندانی نداشت. به وعده های خود نتوانست عمل کند و اقتصاد کشور همچنان بیمار 
است. رضایتمندی مردم باال نرفته که افول کرده است. در این میانه، اگر یک کار درست 
انجام دهد و اجازه دهد رسانه های مستقل، آزاد باشند و با دید نقادانه به دولت کمک 
کنند، آن گاه شاهد بهبود در روند کلی امور و ارتقای رضایتمندی عمومی خواهیم شد.

توصیه من به دولت آن اســت که از رســانه های همسو بخواهد فعالیت حرفه ای 
کننــد. از توجیه ضعف هــای دولت و حمله بــه منتقدان آن خــودداری کنند. اکنون 
روزنامــه کیهان با هدف کمــک به دولت انقالبی هر روز برای رســانه های مســتقل 
و نویســندگان منتقد، خط ونشــان می کشــد و تهدیــد می کند. اینها کمــک به دولت 
نیســت و تبعات آن دامنگیر دولت خواهد شــد. بخش رســانه ای دولت فشل است. 
ســخنگوی دولت به کلی ناتوان از انجام چنین مســئولیت خطیری است. تجربه یک 
ســال حکمرانی باید خود را در تغییر و تحول ســال بعد نشــان دهد. اگر کار بر همین 
منوال پیش برود، ســال دیگر وضعیت حوزه رســانه بدتر از گذشــته و بالطبع فاصله 
دولت – ملت بیشتر از گذشته خواهد شد. مخلص کالم اینکه امکان فعالیت حرفه ای 

رسانه ها اسم رمز موفقیت دولت انقالبی است.

پژوهشگر حوزه ارتباطات و  رسانه
قادر  باستانی

هادی خانیکی : همه چیز به آخر نرسیده است

ران بر م می آوری ی او .
دهیم «همه چیز به آخر و فروبستگی 
ی اســت، کار او فروبستگی نیست. اگر 
ای بی دلیل نیســت، منظور این است 

ت، آنها را بتواند انعکاس دهد». او 
ت اجتماعی را در وضعیت بحرانی 
ل جامعه باشد»؛ تعریفی که این 
یــادآوری می کند که خبرنگاری 
وقف و انجماد فکری یا کهنگی 
ظر او «خبرنگار کنشــگری است 

 در آن راه ندارد و باید 
است، باال ببرد 

ی گوید که ما 
ر خانیکی 

ر دارد، 
ینده 

د 

ش با 

م جواب ت ا ر و یری ل
ســوی جامعه ما رشد روندهای گسی
اما یک ســوی دیگر هم در متن جام
نمونه هایــی از آن را در دورا
زلزلــه و محروم شــدن ا
زنده اســت و خصلت 

باید فقط دید. چون چش
پیش فرض های مبتنی
را می شــود گفت کمتر
توهم نیســت، خوش خی
تعامــل بین واقع
صورت گر
در جام
گذش
به
ی

بهبودی ا

روزنامه نگار از  افغانستان
نفیس بهار


