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افغانستان و نظام معیوب دموکراسی

ــــــــــسرمقاله

وضعیت حاکم بر رسانه ها
باید تغییر کند
محمدرضا هویدا
رسانه ها و خبرنگاران ،وظیفه دارند تا حوادث ،حقایق و واقعیات
جامعه بیان کنند .در جوامعی مثل افغانســتان که درگیر بحران
های مختلفی هستند ،کار خبرنگاری یکی از خطرناک ترین کارها
به شمار می رود .به عنوان نمونه ،در کشوری که که در راس لست
کشورهای دارای فســاد اداری است ،کار خبرنگاری که مبتنی بر
کشف و بازگویی واقعیات است ،چقدر سخت و دشوار خواهد بود.
آزادی بیان ،یکی از مولفه های اساســی دموکراســی و یکی از
دســتاوردهای مهم و قابل افتخار نظام دموکراتیک افغانســتان
اســت .آزادی بیان ،بر فعالیت و تالش مستمر و پیگیر رسانه ها و
خبرنگاران بنا شده است .خبرنگاران در طول این سالها ،به انحای
مختلف مورد ظلم واقع شــده اند ،جان شان را برای گفتن حقایق
از دست داده اند ،مظلومانه تالش کرده اند تا شهروندان کشور و
جهان از حقایق افغانستان آگاه شوند.
کارنامه دولت های افغانســتان در گذشته و حال ،در برابر دفاع از
رسانه ها و آزادی بیان ،هر چند قابل افتخار نبوده ولی حد اقل ،در
ســطح منطقه یکی از بهترین ها بوده است .در کشوری که حدود
نیمی از آن درگیر در جنگی تمام عیار است ،حفظ جان خبرنگاران
سخت است ،اما با آن هم در این کشور کمتر خبرنگاری به زندان
می افتد و شکنجه می بیند ،و یا از سوی دولت به قتل می رسد.
در افغانســتان ،دولت به خبرنگاران کمک نمی کند ،به رسانه ها
سوبســاید نمی دهد ،دردی از دردهای آنها نمی کاهد ،نمی تواند
از آنها در مقابل زورمندان دفاع کند ،اما در همین کشــور صدها
رسانه ها مجوز کار گرفته اند و کار می کنند ،بدون اینکه سلطه و
یا اجباری از سوی دولت در خط مشی و برنامه ها و محتویات شان
داشته باشــند ،ده ها اتحادیه و انجمن خبرنگاری و صنفی وجود
دارد که در قابل کوچکترین مسایل رســانه ها و اصحاب رسانه
حساس هستند.
اما با همه اینها ،کار خبرنگاری در افغانســتان از ســخت ترین،
پرمشــقت ترین و خطرناک ترین کارها است .از یک سو ،دولت
با تمام خواست ها ،تالش ها ،حمایت و شعارهایش ،دولتی ضعیف
است که نمی تواند شهرها و ولسوالی های نه چندان دور از کابل را
تحت حاکمیت خود نگهدارد و هر از گاهی میان دولت و دشمنانش
دست به دست می شود ،و از سوی دیگر ،با گروه های تروریستی،
افراط گرایان مذهبی ،گروه های سلفی و ملیشه های بی مسئولیت
و ...روبرو است که آزادی بیان را اولین دشمن خود می دانند.
در عین حال ،رسانه ها در افغانستان از کاستی ها و نارسایی هایی
رنج می برند .این کاســتی ها تنها با خواست ،اراده و عزم جدی
خود آنها و از راه توجه به مشکالت خودی و حل آنها از بین رفتنی
است.
دولت وظیفه دارد به وظایف خود در قبال رســانه ها عمل نماید.
وجود مشکالت ،ناتوانی های دولت ،وضعیت جنگی در بسیاری از
مناطق افغانستان ،وجود گروه های تروریستی و  ....هیچ کدام نمی
توانند بهانه شوند برای عمل نکردن دولت به وظایفش .دولت می
تواند جلو تخلفات و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی با رسانه
ها را بگیرد ،دولت باید در مقابل جرایم علیه رسانه ها در زودترین
فرصت واکنش نشــان دهد ،دولت باید رسانه ها را دوست خود
بداند و تصور اینکه رسانه ها در مقابل دولت هستند را از بین ببرد.
دولت افغانســتان با حمایت دیگر عناصر سیاسی و اجتماعی در
کشــور باید وضعیت حاکم بر رسانه ها را که هر روزه از این جمع
قربانی می گیرد را تغییر دهد .خسارات مادی و انسانی رسانه های
گروهی رو به افزایش اســت ،راه هایی وجود دارد و دولت باید به
وضعیت حاکم که از رسانه ها قربانی می گیرد پایان دهد.

وقتــی ما از دموکراســی ســخن می
گوییم ،چه منظور دموکراســی حد اقلی
و سیاسی باشد یا دموکراسی حد اکثری
و اجتماعی ،الزم اســت ابتدا شــناخت
اولیه از چیستی دموکراسی و مؤلفه های
اساسی آن داشته باشیم .بدون شناخت
از اصول و اساســات دموکراسی فهم و
درک ما از دموکراســی ضعیف و ناقص
خواهد بود.
دموکراســی سیاســی در واقع روش و
ترتیبات ســازمان یا فته ای است که در
آن حکومت از طریق رقابت و مشــارکت
در انتخابات آزاد وعادالنه ،منظم و دوره
ای از آرای مردم به عنوان سرچشــمه
مشروعیت اقتدار سیاسی بهره می برد.
ویژگی این نوع دموکراسی ،نخست ایجاد
زمینه های رقابت بــرای احراز مناصب
دولتی است .دوم برای تصدی سمت ها و
مقام های مهم دولتی انتخابات دوره ای،
منصفانه و بدون استفاده از زور ،اجبار و
به گونه سراســری و عادالنه برگزار می
شود ،تا هیچ گروهی از جامعه از ساختار
قدرت حذف و یا از حقوق شــان محروم
نگردد .مشخصه سوم این نوع دموکراسی
آزادی های مدنی و سیاســی است تا در
پرتــو این آزادی ها زمینه مشــارکت و
انجام رقابت حقیقــی در جامعه تضمین
شود.
در دموکراسی سیاسی اگرچه تعیین حد
و حدود دقیق آن دشوار می باشد؛ اما می
توان اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن را
به ترتیب زیر بر شماریم:
 -1مشــروعیت مردمی :مشــروعیت
مردمــی حکومت به این معنا اســت که
قدرت حکومت چه در آغاز و منشــأ و
چه در دوام و بقا ناشی از رأی و رضایت
مردم باشد .چون منشأ و مبدأ اقتدار در
دموکراسی مردم اســت و حق حاکمیت
سیاســی از آن مردم می باشد .پس این
مردم اســت که تصمیم می گیرند که چه
کسی و کسانی باید اقتدار سیاسی را در
دست داشته باشند.
 -2مشارکت مردم در تصمیم گیری های
عمومی :در نظام دموکراســی ،مردم در
تمامی پروسه های ملی مشارکت دارند
و همه فرایندهای ملی با توجه به منافع
عمومی مردم به پیش برده می شود .هر
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تصمیم ،برنامه و سیاستی که بدون آگاهی
و یا برخالف منافع مردم گرفته شــود ،در
نظام دموکراتیک از مشروعیت برخوردار
نیست و نمی تواند یک تصمیم و سیاست
دموکراتیک و ملی به شمار بیاید.
 -3رقابت :همانطــوری که در آغاز تذکر
داده شد ،رقابت یکی از اصول دموکراسی
به شمار می آید .در نظامی که اصل رقابت
جدی گرفته نشود ،بدون شک تصمیم ها
و فرایندها به گونــه دموکراتیک به پیش
نخواهند رفــت .بنابراین باید در یک نظام
دموکراتیک رقابت وجود داشــته باشد و
برای احراز قــدرت فضای رقابتی به وجود
بیاید .اگر فضای رقابتی در کشــور منتفی
باشد ،به این معنا اســت که حکومت و یا
ساختار اجتماعی زمینه های بروز رقابت را
گرفته و مانع ایجاد فضای رقابتی در جامعه
گردیده اســت .بنابراین از این شرایط ما
به این نتیجه می رســیم کــه یا حکومت
دیکتاتوری اســت که می خواهد قدرت
را به هــر دلیلی در اختیــار خودش نگه
دارد .یا جامعه تــا هنوز به فرهنگ آزادی
و دموکراسی آشــنایی ندارد و ارزش های
دموکراســی در این جامعه نا آشــنا باقی
مانده و یا همه پذیر نشده است.
البته منظور از مشارکت ،مشارکت عادالنه،
آگاهانه و آزادانه مردم اســت ،وگرنه در
بســیاری از نظام های توتالیتر و خودکامه
نیز میزان بســیار باالیی از مشارکت مردم

در انتخابات وجود دارد ،اما با آن هم نمی
توان نظام های برامده از درون انتخابات
را دموکراتیک دانست و یا بر مشروعیت
حکومت حکم داد .مشارکت توده وار و نا
آگاهانه و یا اجباری مردم در پروسه های
ملی ،معنا ومفهوم مشــارکت را بازتاب
داده نمی تواند.
 -4آزادی های سیاســی و مدنی :درخت
دموکراســی در جامعه ای بارور می شود
کــه در آن آزادیهای اساســی مردم به
رسمیت شناخته شــود .این آزادی ها به
روند مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم
در ساختار قدرت معنا می بخشد و رقابت
ها را واقعی تر جلوه می دهد و به آن عمق
و ژرفا می دهد.
 -5احزاب سیاســی :در فقدان احزاب
گوناگــون و متنوع سیاســی هم آزادی
زیر ســؤال می رود و هم پایه های رقابت
سیاسی سست و لرزان می شود .از اینرو
برای این که آزادی گســترش داده شود
و به معنای واقعی کلمــه مفهوم خود را
بازیابد ،باید احزاب سیاســی در جامعه
شــکل بگیرد ،تا در سایه فعالیت احزاب
سیاسی ،دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت
بــه وجود بیاید و این پدیده بســتری را
فراهــم آورد تا مردم از میان سیاســت
هــا و رویکردهای گوناگــون بهترین و
مناســبترین آن را انتخــاب کند .بدون
حضور احزاب متعدد ،انتخاب برای مردم

دشوار و ناممکن می گردد.
آزادی رسانه ها و مطبوعات:
-6
مطبوعات و رســانه های آزاد شــرایط
اساسی تحقق دموکراســی به شمار می
آید .بدون مطبوعات و رســانه های آزاد
تحقق دموکراســی در جامعه امکان پذیر
نمی گردد .رســانه ها فرصت مشارکت و
رقابت سالم سیاســی را برای شهروندان
فراهم می ســازد و مانع از دخالت های
بی مورد و غیر قانونی حکومت و اشخاص
و افراد زورگو در فراینــد های ملی می
شود .رســانه های آزاد جلو خودکامگی
و تمامیــت خواهی حکومت را گرفته و بر
شفافیت بیشــتر روندهای ملی کمک می
کند.
 -7حکومــت قانــون :تدوین و تصویب
قوانینی که به رضایت عمومی مردم صورت
گرفته باشــد و منافع عمومــی را مدنظر
گرفته باشــد ،از یک طرف موجب ایجاد
یک توافق عــام و فراگیر ملی می گردد و
جامعه را حول محوریت سیاسی واحد گرد
هم می آورد ،از سوی دیگر قوانین در واقع
چارچوب حکومت دموکراتیک را تشکیل
می دهد و به ایجاد اداره ســالم ،مشروع
و قانونمند کمک می کنــد و فرایندها و
روندهای ملی را همه پذیر می سازد.
 -8تفکیــک قوا :تفکیک قــوا در واقع
ترتیباتــی را برای جلوگیــری از تمرکز
قدرت و یکجانبــه گرایی حکومت فراهم

می سازد .توزیع قدرت از طریق تفکیک
قوا میان نهادهای قدرتمند قوه اجراییه،
مقننه و قضاییه صــورت می گیرد و به
این ترتیب توازن منطقی میان قوای سه
گانه دولت به وجــود می آید و از تمرکز
قدرت و ثروت به دست یک نهاد و یا فرد
پیشگیری می گردد.
 -9انتخابــات آزاد و عادالنه :انتخابات
یکی از اصول مهم دموکراســی به شمار
می رود .بدون انتخابات نظام دموکراتیک
مفهوم خود را از دســت مــی دهد .در
انتخابات دو اصل مهم دموکراسی تحقق
پیدا می کند .مشارکت عمومی و فراگیر
در جریان برگــزاری انتخابات تبارز می
یابد و رقابت واقعی نیز در انتخابات شکل
می گیرد .تا زمانی کــه انتخابات برگزار
نگردد ،نه مشــارکت عمومی شکل می
گیرد و نه رقابت به صورت واقعی عینیت
پیدا می کند.
نظام سیاسی در افغانســتان نیز بر پایه
های دموکراسی شکل گرفته است .ارزش
های دموکراتیک در قانون اساســی به
رسمیت شناخته شده است؛ اما در عمل
دیده می شود که ما با دموکراسی فاصله
طوالنی داریم .مؤلفه های دموکراسی در
افغانستان بســیار ناقص بوده و به گونه
شکلی و نمایشــی به مرحله اجرا در می
آید .مشــارکت در فرایندهــای ملی به
شــکل واقعی صورت نمی گیرد و رقابت
برای احراز مقام های دولتی وجود ندارد.
قانون فقــط در ظاهر امــر مراعات می
گردد؛ ولی در باطن از ســوی نهادهای
مهم دولتی و مقامات بلند پایه حکومتی
آشــکارا نقض و نادیده گرفته می شود.
به این دلیل دموکراســی در افغانستان
نهادینه نشده و ارزش های آن در جامعه
مــورد پذیرش عام قرار نگرفته اســت.
مــردم معتقداند که مقامات دولتی از نام
دموکراسی سؤ استفاده کرده و همه چیز
را بر محور منافع شخصی و گروهی خود
می چرخانند .منافع عمومی در این نظام
نادیــده گرفته شــده و مطالبات برحق
شــهروندان هرگز در نظــر گرفته نمی
شود .به این علت پروسه دموکراسی در
افغانســتان ناقص و معیوب بوده و راهی
را برای رهایی مردم افغانستان از چنگال
قوم گرایی ها و منفعت جویی ها نگشوده
است.

رهبری مانند گورباچف رفاه مردمش را بر رفاه خود
ترجیح می دهد
نویسنده :جان شربین /مترجم :جانعلی شکرعلیزاده

بیست و پنج سال پیش در چنین روزی
در روز کریســمس  ،1991اتحاد جماهیر
شوروی به آرامی و بدون مشکلی منحل
گردید و جنگ سرد بطور موثری خاتمه
یافــت .میخایل گورباچــف رهبر اتحاد
جماهیر شــوروی اســتعفا داد و پانزده
کشــور از جمهوری های آن هر کدام در
مســیر جداگانه ای قدم گذاشتند .این

 کارتون روز

رخداد حتی خود گورباچف را شگفت زده
کرد ،او می خواست ملت اش را با جهانیان
همگام سازد ،وضعیت زندگی آنان را بهبود
دهــد نه از بین ببــرد .او اوایل این ماه به
خبر گزاری تاس روسیه گفت اصالحات و
تغییرات در شوروی ضروری و شدنی بود،
من تــا آخرین لحظــات از اتحاد جماهیر
شوروی دفاع می کردم .هیچ کس فکر هم
نمی کرد که روزی شــوروی از هم بپاشد.
شــوروی توســط عوامل درونی خودش
سقوط کرد .چندین کشور از جمهوری های
سابق شوروی پس از آن دست به اصالحات
و نوآوری هایی زدند ،در کل مردم روسیه،
اوکراین و بالتیــک از آزادی های بوجود
آمده لذت می برند .آنها می توانند آزادانه
صحبت کنند مسافرت بروند و از کاالهای
لوکس و زندگی مدرن برخوردار باشــند.
انواع و اقســام کاال در بازار یافت می شود
که قبال چنین نبود .بالروس کشــوری که
رهبری آن بدســت کمونیستی که از زمان
اتحاد شوروی به قدرت رسید در طول 22
سال کم کم بطور آهسته به این آزادی ها
دست یافت ودسترسی مردم به کاال امکان
یافت .کشورهای بالتیک چندین دهه قبل
از اینکه به اتحاد جماهیر شــوروی ملحق
شوند از استقالل کشورشــان لذت برده
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بودند .جنگ جهانی دوم این کشــورها
را واداشــت که به شوروی محلق گردند،
پس از فروپاشی شوروی به اتحادیه اروپا
پیوستد و ســاکنین آن صاحب زندگی
مدرن به ســبک اروپایی شــدند .مردم
جمهوری های روســیه و اوکراین سابق
برای ارتباط با جهــان بیرون محدودیت
هایی داشتند آنها پنجره کوچکی با دنیای
بیرون برای خودشــان بــاز کرده بودند،
دیدگاه سنتی سیاســتمدارن و صاحبان
صنایع بزرگ باعث شده این کشور مسیر
طوالنی تری را بپیمایــد .ناتالیا ایوانیکو
دانشــجوی اوکراینی مــی گوید زمان
شوروی دنیای متفاوتی بود اگر آن زمان
همین حاال هم می بود همه چیز بسته بود
این همه حجم زیادی از مغازه و فروشگاه
ها و تجارت دیده نمی شد .آن زمان تاکید
بر مصرف تولیــدات داخلی بود ،تولیدات
داخلی محدود بود .وقتی برای خرید بازار
می رفتی تنوع کاال وجود نداشت انتخابی
نداشــتی .تکنولوژی توسعه می یافت اما
دولت فقط آن را بــه آی تی محدود می
کرد .امــا حاال همه چیــز را همه جا می
توانی پیدا کنی .نســل جدیدی که بعد
از اتحاد شــوروی بدنیا آمدند و در عصر
انترنت بزرگ شــدند با این گفته میخایل

گورباچف موافق هســتند که اصالحات
و نوآوری الزم و ضروری اســت در واقع
در مقابــل از دســت دادن چیزی ،چیز
دیگری بدست می آوری .انتقال از اقتصاد
کمونیستی با استخدام تضمینی ،خدمات
بهداشت رایگان ،سابساید سنگین خانه
ها و ســایر موارد ضرورت بــه یادگیری
ابتکار داشــت که در زمان شوروی این
ابتکارات را خفه می ســاخت .آنها بیشتر
اضطراب داشــتند تا اینکه دســت به
کار شوند .آنا میاســنیکوا یکی دیگر از
دانشجویان اوکراینی می گوید پدر بزرگ
من بارها آن دوران را با حال مقایسه می
کند می گوید برای مثال در زمان شوروی
من با چهار روبل می توانستم ده چاکلت
بخــرم در حالی که حــاال حتی یک دانه
چاکلت با آن پول خریده نمی توانم.
اوکراینی ها از بیســت و پنج سال پیش
برای این تغییر تالش کردند ،آنها بســیار
راضی به نظر می آیند خانم میاســنیکوا
مــی گوید خوشــحالم کشــورم در راه
رســیدن به دموکراسی تالش کرده است
و این تالش ها برای ایجــاد فضای بازتر
همچنان ادامه دارد مــن نمی گویم حاال
ما هیچ محدویتی نداریــم اما می دانیم
که آن مرزبندی های ســفت و سخت آن

زمان نیست .تصور کنیم اگر زمان شوروی
تا کنون ادامه می داشــت البته در بعضی
از زمینه هــا ممکن بود زندگــی ما بهتر
از حاال می بود؛ امــا در عوض از خیلی از
مزایایی که در حــال حاضر داریم محروم
می ماندیم ،فکــر نمی کنم در تجارت بین
المللــی در وضعیت که حــاال داریم می
بودیم تجارت بین المللی اوکراین بســیار
رشد کرده اســت .چه کسی می توانست
در اتحاد جماهیر شــوروی کشمکش های
داخلی و مــرزی در جمهوری های پس از
شوروی که امروز شــاهدش هستیم پیش
بینی کند ،بخصوص روســیه و اوکراینی
که با هم فاصله ها دارد و تا ســرحد جنگ
ســرد دوم پیش رفت .بسیاری از مردم در
روســیه و اوکراین هیــچ خصومتی با هم
ندارند آنها همدیگــر را برادر می دانند و
این دو کشــور همسایه نسبت به هم هیچ
کینه ای ندارند آنها اغلب صحبت می کنند
که مورد سواستفاده قرار گرفتند در واقع
آنها قربانی جنگ اطالعات شــدند کسانی
هستند شــایعه پراکنی می کنند و آن را
برای مقاصد سیاسی شان به کار می برند.
خانم ایوانیکــو به رهبران حکومت توصیه
می کند با مخالفانش از در ســازش وارد
شود .او می گوید من فکر می کنم سیاست
مداران باید به اندازه کافی عاقل باشــند و
خودشان تصمیم بگیرند به یک توافق که
مورد قبول دو طرف باشد برسند .گورباچف
به خبرگزاری تاس روســیه گفت در باره
کناره گیری از رهبری،یکی از دو بزرگترین
قدرت های جهان بسیار فکر کردم .هزینه
نگهداری اتحاد جماهیر شوروی خیلی باال
بود و از توان ما خارج بود .من استعفا دادم
که از خون ریزی جلوگیری شود .آتش آن
می توانست کل کشــور را نابود کند.اگر
امروز به جنگ ســرد دامن زده شود ،آیا
مانند دوران گورباچف در روز کریســمس
سال  1991بطور مســالمت آمیز خاموش
خواهد شد .گورباچف شــهامت و درایت
کافی داشت .او رفاه مردم خویش را به رفاه
خویش ترجیــح داد .دعا می کنیم در این
روز کریســمس به ما چنین عقل و درایتی
عطا فرماید.
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