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راه طوالنی حمایت از فعاالن رسانه ای

ــــــــــسرمقاله

گفتگوهای صلح و
میدان های جنگ
محمد رضا هویدا

دولت های افغانستان ،پاکستان ،چین و امریکا دو دور از نشست
های چهار جانبه را به خاطر دســتیابی به نقشه راه صلح برگزار
کرده اند .تقریبا به موازات این نشســت ها ،نشست هایی در قطر
با شرکت نمایندگانی از طالبان و افرادی غیر دولتی از افغانستان
به راه افتاده است تا برای دستیابی به صلح تالش گفتگو کنند.
طالبانی که در نشست قطر شرکت کرده اند ،به رسمیت شناختن
دفتر سیاســی گروه طالبان در قطر ،خارج کردن نام رهبران این
گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و حذف جوایز تعیین شده برای
بازداشت یا از بین بردن آنها ،آزادی زندانیان طالب و پایان دادن
به تبلیغات زهرآگین علیه این گروه ،را به عنوان شروط خود برای
آغاز گفتگو با دولت افغانســتان مطرح کرده اند .در مقابل دولت
افغانستان نیز گفته اســت که با گروه هایی گفتوگو میکند که
خشونت را ترک کنند .اعمال تروریستی را ترک کنند و آنچه در
نورم های بینالمللی میباشد به حیث اصل در گفتوگوهای صلح
بپذیرند و پیش شرطی برای گفتگو نداشته باشند.
در عین حال جنگ میان طالبان و دولت به شدت باقی است و به
گفته دولتمردان افغانســتان که اگر این جنگ به بهار برسد ،و تا
آن زمان به صلح نرسد و مواضع شان نزدیک نشود ،بهاری خونین
تری را باید انتظار کشید .هر چند مواضع طالبان حد اقل از زبان
کسانی که در این نشست شرکت کرده اند ،با تغییرات و مالیمت
هایی مشاهده می شــود ،اما دوری این مواضع به خوبی مشهود
است .طالبان و دولت در اظهار نظرهای رسمی به طوری از هم دور
دیده می شــوند که بعید به نظر می رسد اینها بتوانند با یکدیگر
به مذاکره بنشینند.
از سوی دیگر ،وضعیت برای رسیدن به صلح در سالهای گذشته و
اکنون فرق ها و تفاوتهای اساسی دارد .در سالهای گذشته طالبان
حول محور رهبری شــان ،مال عمر جمع بودند و اکنون طالبان با
چند پارچه شــدن ،به گروه های مختلفی تقسیم شده اند که حتا
با یکدیگر می جنگند و از هم دیگر می کشند .داعش نیز بر جمع
مدعیان جنگ با دولت و مردم افغانســتان اضافه شده است و در
مناطقی از کشور پایگاه و جایگاهی نیز برای خود ساخته است.
دولت افغانستان که ســالها به دنبال صلح با طالبان در زمانی که
طالبان تحت فرمان یک فرمانده می جنگیدند و می توانســتند
صلح کنند ،نتوانست به صلح برسد ،و کشورهای حامی افغانستان
نیز نتوانستند تالش های صلحی را که بارها به راه افتاده بود را به
انجام برســانند ،چگونه خواهند توانست پروسه صلح را در حال
حاضر که گروه طالبان به چند دسته تقسیم شده اند و گروه های
مدعی دیگری نیز پیدا شده اند ،به پیش خواهد برد.
اما با همه اینها ،با تمام شعارها و وعده هایی که دولت افغانستان
به مردم می دهد ،اما باز هم نگرانی ها از تعهد دولت افغانســتان
به حفظ دســتاوردها و اصولی که برای مردم افغانستان با اهمیت
اســت ،وجود دارد .حقوق اقلیتها ،حقوق زنان ،کودکان ،بشــر و
بسیاری از مسایل مهم در کشور چگونه از طرف دولت افغانستان
حمایت خواهد شد.
طالبان در حال حاضر با فشار وارد کردن به دولت از طریق جنگ
و انتحار و انفجار قصد دارد دولت را در موضع کامال نامناسبی قرار
دهد .به همین دلیل نیز دولت اگر می خواهد از موضع کامال قوی
در مقابل طالبان ظاهر شود ،میدان های جنگ را باید تقویت کند.
و نگذارد طالبان با وارد شــدن به شهرها و عملیات های انتحاری
و انفجاری دولت را تحت تاثیر قرار داده و به افکار عمومی نشان
دهد که می تواند در مقابل دولت مقاومت کند.
از سوی دیگر نیز ،کشورهای عضو نشست چهار جانبه باید برای
رسیدن به ترسیم نقشه راه برای صلح در افغانستان در زودترین
فرصت تالش کنند .قضایای افغانستان به سرعت پیش می روند و
به خاطر تعدد بازیگران در سیاست افغانستان ،پیش بینی دقیق
اوضاع که به نفع چه کسی خواهد بود ،سخت است.

در پی رویداد خونین و جنایت فجیع اخیر
طالبان در به شهادت رساندن فعاالن رسانه
ای تقریبا فضای خبری اخیر کشور بر محور
چگونگی شهادت فعاالن رسانه ای و به تبع
آن وضعیت فعاالن رسانه ای در رسانه های
کشــور بخصوص رسانه های خصوصی قرار
گرفته اســت .باید یاد آور شد که شهادت
فعاالن رسانه ای در چهارشنبه سیاه اولین
موردی نیست که فعاالن رسانه ای با چنین
رویدادی روبرو شــده باشند؛ بلکه پیش از
این نیز فعاالن رســانه با رویدادهای مشابه
و یا نقض حقوق شــان روبرو گشته اند .اما
بنابه علل و زمینه هایی آن رویدادها آنطور
که باید افکار عمومــی را تحت تاثیر قرار
نداد .دقیقا در چنین وضعیتی اعالم گردید
کــه نهادهای حامی خبرنــگاران و وزارت
اطالعات و فرهنگ کشــور اعالم داشــته
اند که از این به بعد دیگر رســان ه ها نمی
توانند بیموجب خبرنگاران را اخراج کنند.
این خبر می تواند برای خانواده رســانه ای
کشور خبری خوش و امیدوار کننده باشد.
در تشــریح خبر یادشــده آمده است که
وزارت اطالعات و فرهنگ و نهادهای حامی
خبرنگاران اعالم داشــته اند که با تصویب
«مقررۀ طرز تأســیس و فعالیت رسانههای
همگانی خصوصی»  ،پس از این ،با رســانه
هاییکه حقــوق و امتیازهای خبرنگاران و
ی کنند ،برخورد
ن شان را زیر پا م 
کارمندا 
قانونی خواهد شــد .همانطور که گفته شد
این خبر می تواند یــک خبر خوش برای
فعاالن رسانه ای محسوب گردد.
واقعیت آنســت که یکی از دست آوردهای
عینی و و اقعــی دوران پســا طالبانی و
دموکراسی نیم بند کنونی وجود رسانه های
آزاد در پرتو آزادی بیان و آزادی رســانه
ای می باشد .دســت آوردی که گفته می
شود همانندش در کشــور های منطقه نیز
یا بی نظیر است و یا کم نظیر .چنانچه این
موضوع بصورت دقیق و عمیق مورد توجه
قرار گیرد باید گفت که یکی از علل عمده
عقب ماندگی سیاسی و ناکامی فعالیت های
سیاســی و حرکت های اصالح طلبانه در
تاریخ کشور مربوط است به نبود آزادی بیان
و نبود رســانه های آزاد .زیرا نبودن آزادی
بیان و نیز نبود رسانه های آزاد زمینه رشد
آگاهی و انتقال تجارب سیاسی و فرهنگی را
سلب نموده بود .در نبود آِزادی بیان اندیشه

از مقرره تا تطبیق
شکور

های آزادی بخش و عدالت خواهانه به نفع
زمامداران در جغرافیای سکوت و استبداد
و اجتماع در نقطه خفه گردیده است .اما در
دوران پســا طالبانی در افغانستان هرچند
که نقدهای جدی در مورد چگونگی فعالیت
های رسانه ای وارد است و نابلدی و کاستی
های فراوانی را می توان در عرصه رســانه
های کشور شــاهد بود؛ اما واقع بینانه باید
گفت که این تمرین برای نسل کنونی جامعه
و فعاالن رسانه ای و همانطور فعاالن سیاسی
یک مشق بسیار آموزنده بوده است .در طی
پانزده سال گذشته خانواده رسانه ها با همه
فراز و نشیب ،کم و کاســتی ها توانستند
که تجارب بســیار بزرگی را برای پیمودن
ادامه راه خود بسوی توسعه سیاسی و نشر
اطالعات و آگاهی در جامعه بدست آورند.
وجود رســانه های آزاد ســبب گردید که
انحصار معلومــات و آگاهی از بین برود .به
معنای دیگر فروپاشی سلطه طالبان و شکل
گیری حکومت جدید در کشور ،آزادی بیان
و رسانه ها را به ارمغان آورد .ده ها نشریه
دولتی و خصوصی در مرکز و والیات کشور
تاسیس شــدند و بهدنبال آن شرایط برای
تاسیس رســانه های دیداری و شنیداری
خصوصی به میان آمد .فعالیت بی ســابقه
این رســانهها همزمان بــا تصویب قانون
رســانه های همگانی ،جنبه قانونی گرفت؛

قانونی که توانســت برای رسانههای تازه
نفس و نوپا در کشــور حد و مرز و خطوط
تعریف شــده تعیین کند  .اهمیت وجود
رسانه های آزاد را در دوران پسا طالبانی
که اینک نیز همان مســیر ادامه دارد ،را
می توان از عناد و دشمنی سخت و سازش
ناپذیر مخالفین آزادی بیان و فعالیت های
رسانه ای دریافت .دشــمنان آزادی بیان
و دموکراســی در لباس هــا و چهره های
گوناگون از دشمنی با آزادی بیان و فعالیت
رســانه ها هرگز دریغ نورزیدند .آنان یا با
اقدام ها و تهدیدهای مستقیم رسانه ها را
به چالش کشانیدند و یا غیر مستقیم سعی
ورزیدند که زمینه فعالیت آنان را محدود
ســازند .اندک مروری بر گذشته فعالیت
رســانه ها این واقعیــت را بیش از پیش
آشکار می سازد .شدت فعالیت های گروه
های تروریستی هم چون طالبان و داعش
و گروه حقانی  ،صاحبــان قدرت ،قانون
شکنان وقانون گریزان در سطوح مختلف
دولت و خــارج از دولــت و در مواردی
بیتوجهــی حکومــت در تامین امنیت و
حفظ جان فعاالن رســانه ای همه و همه
نشــانه های واضحی از تهدید و نگرانی ها
و آسیب های عرصه رسانه ای کشور بشمار
می آیند .چنانچــه در آخرین مورد حمله
جنایتکارانه گروه طالبان بر فعاالن رسانه

ای در چهارشنبه سیاه می باشد .افزون بر
این تهدید ها و نگرانی ها در مورد فعالیت
رسانه ها مسئله دیگری که عرصه رسانه
را مورد تهدید قرار میداده است از لحاظ
تامین حقوق و حرمت و پاسداشت فعالیت
فعاالن رسانه ای می باشد .متاسفانه برخی
شواهد گواه آن اســت که در طی سالیان
گذشته شمار زیادی از فعاالن رسانه ای در
رسانه های چاپی یا شنیداری و دیداری از
کارفرمایان خصوصی خود مورد اجحاف و
ستم واقع شده اند .بطور واضح در بسیاری
مواقع از جهت معــاش یا تامین و ضمانت
شغلی به بهانه های واهی و غیرواقعی مورد
تهدید قرار گرفته اند .اما در این میان هیچ
مرجع و قانونی نبوده اســت که از فعاالن
رســانه ای که با چنین تهدیدها و آسیب
ها روبرو گشته است حمایت نماید .این در
واقع یکــی از چالش های عمده در عرصه
آزادی بیان کشور و نظام سیاسی نیز می
باشد.
با در نظرداشــت نکات یاد شده است که
می توان گفت اعالم «مقرره طرز تأسیس
و فعالیت رســانههای همگانی خصوصی»
هم یک اقدام نیک و سازنده محسوب می
گردد و هم خبر خوش و امیدوارکننده ای
می باشــد برای فعاالن رسانه های کشور.
متاسفانه تاکنون فعاالن رسانه ای همواره
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بخاطــر نبود یک مقرره یــا اصول تعریف
شده بابت محروم شدن از امتیاز های کافی
وظیفه ای و برخورد های سلیقه ای صاحبان
رسانه ها شکایت داشــته و با چالش های
گوناگونی روبرو بوده اند.
اما اکنون بر اســاس» مقررۀ طرز تأسیس
و فعالیت رســانههای همگانی خصوصی»،
صاحبان و مدیران رســانه های خصوصی
مکلف هستند تا تمام مادههای این مقرره،
قانــون کار و موارد قرارداد را رعایت کنند.
هم چنین باید یاد آورشد که این اقدام نیک
و خبر خوش نباید ما را از برخی نگرانی ها
غافل ســازد .این نگرانی آن است که باید
منتظر بود چنین مقــرره های تا چه اندازه
تطبیق گردیده و تحقق می یابند .ســخن
اصلی آن اســت که در نظــام کنونی و در
ساختار سیاســی و اداری ما از لحاظ وجود
قوانین دچار کمبود مفرط نیســتیم ،بلکه
مشــکل اصلی ما آن است که چنان قوانین
و مقرره هایی یــا اصال تطبیق نمی گردد و
یا ناقص رعایت می شود .اینک بر صاحبان
رســانهها اســت تا این مقرره را نه تنها
تطبیق نمایند بلکــه از آنجایی که همواره
بر وضعیت آشفته کنونی جامعه و حکومت،
بویژه در زمینه تطبیــق قانون و حاکمیت
قانون منتقد بوده اند باید شایســته است
که در تطبیق مقرره طرز تاسیس و فعالیت
رسانههای همگانی ،خود مدیران رسانه ها
ش قدم گردند .آنان قبل از آن که قضایا
پی 
به مرحله حساس و یا به تعبیری به اعمال
فشــار از جانب حکومت و نهاد های عدلی
و قضایی کشــانیده شــود خود به تطبیق
این مقرره پیشگام شــوند .البته در زمینه
تطبیق دقیق این مقرره وزارت اطالعات و
فرهنگ ،وزارت کار و امور اجتماعی و نهاد
های عدلــی و قضایی هم باید نقش خود را
ایفا کنند و در تطبیق این مقرره بکوشند.
نها د های عدلی و قضایی کشور باید زمینه
و شــرایط دادخواهی فعاالن رسانه ای را از
صاحبان رسانه مســاعد گردانند و آماده
پذیرش شکایات کارمندان رسانه ها از کار
فرمایان رسانه ای خود باشند و طبق مقرره
طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی
خصوصی رســیدگی کنند .بنابراین برای
شاهد بودن و عینیت یافتن مقرره یاد شده
گام ها و فاصله ای نســبتا طوالنی را میان
«مقرره» و « تطبیق» را باید پیمود.

سرنوشت سیاه کودکان پناهجویان در کمپهای استرالیا
مســئله کودکان پناهجویان در کمپهای
اســترالیا یکبارد دیگر در رسانه ها جهانی
خبر ساز شده ســت .حکومت استرالیا به
تازه گی اعالم کرده است که دستکم هفتاد
و دو کودک را بار دیگر به کمپ نارو منتقل
خواهد کــرد .اکثر این کودکان کســانی
هستند که قبل از بدنیا امدن مادران شان
از کمپ نارو به دلیــل عدم امکانات صحی
در استرالیا منتقل شــده اند و اکنون که
این کودکان در اســترالیا بــه دنیا امده و
چند صباحی از عمر شــان را سپری کرده
اند حکومت اســترالیا میخواهــد انان راه
همراه با مادران شــان یکبار دیگر به کمپ
نارو منتقل کنند .جایی که قرار اســت این

حسین بهمن

کارتون روز

کارتون روز

کــودکان به انجا منتقل شــوند برای زنده
گی کودکان اصال مناسب نیست .به اساس
گزارشــها کودکانی که در کمپ نارو زنده
گی کرده اند انواع و اقســام خشونت حتی
تجاوز و ازار جنســی را نیــز تجربه کرده
اند .بســیاری از کودکان که روزگاری را در
کمپ نارو گذرانده اند از مشکالت روحی و
روانی شدیدا رنج میبرند .بعضی از کودکان
به دلیل رفتارهای خشــونت امیزی را که
در کمپهای اســترالیا تجربه کرده اند حتی
در برخی موارد تالش کرده اند دســت به
خودکشی ویا هم خود آزاری بزنند .اکنون
که حکومت اســترالیا تصمیم گرفته است
بار دیگــر ده ها کــودک پناهجو به کمپ
نارو منتقل کنند یکبــار دیگر گرانی های
مدافعین حقوق بشــر نسبت به سرنوشت
کــه در کمپ نارو در انتظــار این کودکان
است افزایش یافته است .بدنبال اعالم خبر
تصمیم اســترالیا مبنی بر انتقال کودکان
پناهجو به کمپ نارو دســتکم نه صد عضو
جامعه اکادمیک استرالیا با نوشتن یک نامه
طوالنی از نخســت وزیر استرالیا خواسته
اند که درین تصمیم تجدید نظر کنند .انان
تاکید کرده اند که باید نه تنها از انتقال این
کودکان به کمپ نارو جلوگیری شــود بلکه
تمامی کودکان که در کمپهای اســترالیا به
ســر میبرند نیز بیدرنگ ازاد شوند .دیوید
اساک یک متخصص سوء تغذی که زمانی
به عنوان مشاور در کمپ نارو کار کرده است
میگوید وی هنوز نسبت به انچه که در کمپ
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نارو دیده است شوکه میباشد .امار دقیقی
از کودکانی که در حال حاضر در کمپهای
استرالیا به ســر میبرند در دست نیست
اما سال گذشته کمیســیون حقوق بشر
استرالیا اعالم کرد که حدود  ۱۰۰۰کودک
در بازداشت به سر میبرند که از این تعداد
بیش از  ۴۰۰نفر در جزیره کریسمس و بیش
از  ۱۰نفر در جزیره نائورو انتظار میکشند.
گزارشها همچنین نشان میدهد که تنها در
ســال  2013میالدی  ۱۲۸مورد خودآزاری
کودکان در بازداشــتگاه های استرالیا به
ثبت رسیده است.
نهادهــای مدافع حقوق بشــر همواره از
حکومت استرالیا خواســته اند که فضای
کمپها را برای کودکان مســاعد سازد اما
این حرفها تا اکنون راه بــه جایی نبرده
است .نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از
حکومت استرالیا به دلیل انچه نقض حقوق
کودکان در کمپهای نگهداری پناهجویان
خوانده شده انتقاد کرده است .اوایل سال
گذشته میالدی کمیســیون حقوق بشر
استرالیا رســما اعالم کرد که کودکان در
کمپهای استرالیا در وضعیت مناسب به سر
نمیبرند .این کمیســیون با انتشار گزارش
رســمی اعالم کرد که اکثر کودکانی که
در کمپهای اســترالیا هستند از مشکالت
روحی و روانی رنج میبرند که در دراز مدت
این مسئله برای انان پیامدهای ناگواری را
در پی خواهد داشت.
کودکان قربانیانی هســتند که نا خواسته

سرنوشت شــان به کمپهای استرالیا رقم
خورده اســت .کودکانی که از کشورهای
نظیر افغانستان،پاکســتان،ایران،بنگله
دیش،ســریالنکا و عراق همراه با خانواده
های شــان به امید یافتن زنده گی بهتر
ومصئون تر راهی استرالیا شده اما روزگار
سرنوشت انان را به جزایر دور افتاده مانند
نائورو و مانوس رقم زده است .هرچند این
کودکان در داخل کمپها نیز با خانواده های
شان یکجا زنده گی میکنند اما کمپهای که
از سوی حکومت استرالیا برای پناهجویان
در نظر گرفته شده اســت نه تنها مکان
مناسب برای کودکان و زنان که حتی برای
پناهجویان نیز نیست.
حکومت استرالیا به دلیل فضای نامناسب
برای پناهجویانی که در کمپهای این کشور
نگهداری میشــود همواره مــورد انتقاد
بوده اســت .نهادهای مدافع حقوق بشر
و حقوق پناهجویان همــواره تاکید کرده
اند که وضعیت در کمپهای اســترالیا برای
پناهجویــان بخصوص کــودکان به لحاظ
رفاهی و بهداشــتی اصال مناسب نیست.
این ســازمان همواره از حکومت استرالیا
خواسته اندکه وضعیت موجود در کمپها را
برای پناهجویان بهبود بخشیده و کودکان
پناهجو را از کمپها ازاد نمایند .اما حکومت
استرالیا نه تنها تغییراتی در کمپها بوجود
نیاورده بلکــه هرگونه انتقــاد را درین
خصوص رد کرده است.
عدم دسترســی به امکانات صحی ،عدم

دسترسی خدمات رفاهی ،عدم دسترسی
به مکانهای اموزشی و طوالنی بودن روند
پروسس درخواســت های پناهجویان از
عمده ترین مشکالتی که تمامی پناهجویان
به خصوص کودکان در کمپهای استرالیا از
ان رنــج میبرند .بســیاری از پناهجویان
سالهاســت که درکمپهای استرالیا به سر
میبرند که نه تنها درخواست های پناهنده
گــی انان تکمیل نشــده بلکــه هنوز از
سرنوشت انان نیز خبری در دست نیست.
هرچند دوسال میشــود که دروازه های
اســترالیا بروی پناهجویان غیرقانونی به
کلی مسدود شده است و انتظار میرفت که
حکومت استرالیا طی این مدت سرنوشت
تمامــی پناهجویانی را کــه در کمپها به
ســر میبرند روشن ســازد اما متاسفانه
هنوز شــماری زیــادی از پناهجویان در
کمپهای استرالیا همچینان در بالتکلیفی
بســرمیبرند .پیتر داتــن وزیر مهاجرت
وسرحدات استرالیا در ماه دیسامبر 2015
میالدی به پارلمان این کشــور گفت که
درخواســت های اکثر پناهجویانی که در
کمپهای این کشور بسر میبرند نهایی شده
و به زودی سرنوشت تمامی این پناهجویان
روشــن خواهد شــد .حکومت استرالیا
هشدار داده اســت که انعده پناهجویانی
که مســتحق پناهنده گی نباشند پس از
پایان بررسیها دوباره به کشور اصلی شان
باز گردانده خواهند شــد و حتی کسانی
که مســتحق پناهنده گی هم شــناخته
شوند چانس ورود به استرالیا را نخواهند
داشــت بلکه برای همیشه در کشورهای
نارو و مانوس مســکن گزین خواهند شد.
حکومت استرالیا ســه سال قبل پالیسی
خود را در قبــال پناهجویان به صورت بی
سابقه ی تغییر داد که به اساس ان تمامی
پناهجویانــی که بصــورت غیرقانونی وبا
استفاده از کشــتی وارد استرالیا میشدند
دوبار ه از اســترالیا اخراج میشدند .هم
اکنون یک گروه از نیروهای بحری استرالیا
مســئوولیت حفاظت از مرزهای ابی این
کشــور را به منظور جلوگیــری از ورود
پناهجویــان غیرقانونی بــه عهده دارند.
این گــروه مطابق برنامه ی موســوم به
عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا تمامی
کشتیهای حامل پناهجویان غیرقانونی را
قبل از ورود به ابهای اســترالیا متوقف و
دوباره به همان کشــوری میفرستد که از
انجا عازم استرالیا شده بودند .از زمان اغاز
این برنامه در  2013میالدی تا اکنون هیچ
کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی موفق
نشده است که وارد ابهای استرالیا شود.
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