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تحقیقات و مطالعات استراتیژیکی که در زمینه مطبوعات و آزادی اطالعات جمعی در افغانستان صورت
گرفته است بیانگر اینست که در اففانستان مطبوعات آزاد وجود نداشته است و اگر وجود هم داشته است
همیشه تحت قیادت  ،آزار و سانسور حکومتها و رژیم های سابق بوده است.
اطالعات حاکی این است که موضوعات مربوط به رسانه ها ی چاپی همی شه توسط دولتمندان و حاکمان
وقت و زمان تحت بازپرسی  ،تعقیب و پیگیری جدی قرار میگرفت(.شبکه اطالع رسانی افغانستان.آزادی
مطبوعات در افغانستان.ماه سوم روز پانزدهم :)1390
«در طول  130سااال ا یر وضاام مطبوعات و رسااانه های همگانی در کشااور به حالت انزوا قرار داشااته
اساات ،به اسااتانای دهه دموکراس ای،یعنی تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات چاپی ( نشااریه ها  ،مجالت ،ا بار،
هفته نامه ها  ،ماه نامه ها و رورنامه ها ) کآل تحت تساااااالط و قیادت حکومت و پالیساااااای های دولت ها و
دولت مردان بود.
رژیم طالبان تمامی زیربناهای مطبوعات و ساایسااتم اطالعات  ،رسااانه های همه گانی دولتی و غیر دولتی
را کآل با تمام سااا تار تشااکیالتی آن به باد فنا دادند .سااو تاندن چندین مراکز مطبوعاتی  ،بسااتن و کشااتن
چندین زن ژورنالیسااات و هچنان به آتد زدن و ت ریب نمودن سااارمایه ملی کشاااور یعنی آرشااای

ملی و

حریق نمودن مطبعه دولتی توسط جنگهای دا لی تنظیمی دوره مجاهدین نمونه ای از سبوتاژ فرهنگی این
دوره ها بشمار میرود( .همانجا)
مطبوعات از سال های :2001 – 1873
پژوه شها ن شان میدهد که سالهای  1873الی  1973که در تاریخ مطبوعات و ر سانه ها آن رابه نام دوره
طالیی یاد میکند  .زیرا برای بار ن ساات اولین ا بار یعنی ( شاام

النهار) در سااال  1873به چاپ رسااید

که بعدا ً با داشتن مشکالت و عوامل سیاسی آن زمان دیگر نتوانست این نشریه به فعالیت فرهنگی وید
ادامه بدهد(.همانجا)
به قول از تاریخ ( غبار)  ،که گویا اولین نشریه افغانستان بنام ( افغان) بوده که توسط دانشمند و فیلسو
افغان که شاااااا صاااااایت شااااااگفت انگیزی در جهان بوده،سااااااید جمال الدین افغانی که در آنزمان در زندان
باالحصااار کابل به ساار میبرد تهیه و ترتیب گردید که از طر

حکومت آن زمان و عوامل ساایاساای اجازه

چاپ و نشر به آن داده نشد( .همانجا)
باید اطر نشااان نمایم که این فیلسااو

افغان افکار وایده های آزادی واهی ود را در مصاار  ،ترکیه و

ایران و در فرانساااه،توساااط نشاااریه ای بنام قعرواالواقیق ایجاد و به نشااار ساااپارید که بید از چند شاااماره
داوم نیافت وعاقبت تیغ سااانسااور گلوی آنرا برید،و این دانشاامند افغانی را حتی در هی نقطه ای از جهان
جای و ماوایی نبود ،ب اطر افکار تیز و تند آن.
دومین روزنامه یعنی ( سراج االخبار):
به فعالیت مطبوعاتی ود آغاز کرد که این یک چالد بزرگ فرهنگی  ،ساایاساای  ،اجتماعی و اقتصااادی
برای همساااایگان در منطقه بشااامار میرفت .از آغاز  1902الی  1919فعالیت در عرصاااه های فرهن

،

رسانه ها و سیستم مطبوعاتی کند بود .به قدرت رسیدن امیر امان هللا توانست انقالب فرهنگی و تغییرات
بنیادی را در سااایساااتم تشاااکیالتی مطبوعات افغانساااتان ،مطبوعات آزاد را (به کمک محمود بی
ایجاد گردانید  .این پادشاه،در سا تار سیستم و پالیسی سازی در عرصه های م تل

طرزی)

رول عمده و بسزای

را ایفااا نمود،انقالب اات فرهنگی کااه در این دوره توساااااااط وی بوجود آمااد عبااارت انااد از  ،فراهم نمودن
نظامنامه ای کشوری (قانون اساسی)بار اول در شئون م تل
فراهم سااااااازی مجل

کشوری تأسی ،ایجاد شورای نمایندگان و

های بزرگ بمنظور تامین تسااااااهیالت عسااااااکری در مملکت از قبیل :فراهم نمودن

تح صیالت عالی برای شاگردان در بیرون از مرز ها ،حقوق زن در جامعه ،حفظ ال صحه  ،حقوق ب شر ،

حقوق طفل و غیره عرصاااااااه های حیاتی و اجتماعی ایجاد شاااااااد .باید گفت که ملکه اریا انم امیر امان
هللا،اولین نشریه زن را در سال  1922الی  1923در افغانستان تاسی

و به نشر رساند(.این اولین نشریه

ای بود که صدای بانوان را در قلب آ سیا بلند کرده بود ).در جریان این سالهای متمادی افغان ستان دارای
 23نشااریه آزاد و مسااتقل در بازار آزاد مطبوعات داشااته که در قانون اساااساای آن زمان تسکر رفته اساات.
برای ن ساااتین بار رادیو در افغانساااتان یعنی رادیو کابل در ساااال  1928در جریان حکومت امیر امان هللا
ان به نشاارات ود آغاز کرد (.این در حالی اساات که مردم توان رید دسااتگاه های رادیو را یا نداشااتند
و یا بقدر کافی این دستگاه ها در کشورهنوز وارد نشده بود .ولی با آنهم این یک روشنی کمرن

بود که

اطرا سهن گره ورده و از جهان بی بر مردم افغانساااااااتان را کشااااااااده می گردانید و چون مردم به
آزادی عالقه مند بودند اکارآ ً ب انه های دوسااتان که این دسااتگاه در آنجا موجود بود می رفتند و اس اتماع

سمم میکردند) شاه امان هللا میگفت " :زنها نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند باید دوش به دوش با مرد
ها کار نمایند" .
ساارانجام (از آنجاییکه جامعه افغانسااتان در نهایت بی بری و فقر بساار می برد تحمل تغییر اینهمه نهضاات
های اجتماعی را نداشت که شاه امان هللا ،بدون اینکه وضعیت فکری مردمانی را که باید از نهضت های
او استقبال نمایند ،بشناسد و می واست این طفل یک شبه رۀ صد ساله را طی نماید ).در سال  1929امیر
تحت فشااار های درونی و نا هنجاری ها و بی ساار و سااامانی های دا لی قرار گرفته وبه شااورد قمالی
لن ق و غیره مواجه شد که ب اطر قطم ونریزی و جن

های دا لی،از پادشاهی دست کشید و به تبعید

بسر می برد
در ظر

ساااااالهای  1973-1933که دوره چهار سااااااله حکومت نادر ان و اوایل حکومت محمد ظاهر

شاه تغییراتی در عرصۀ مصبوعات بمیان نیامد.
سر انجام در سال  1940اولین ارگان نشراتی یعنی ( آژان

اطالعاتی با تر) پا به عرصه فعالیت گساشت

و آغاز گر مطبوعات چاپی در کشاااور گردید .رادیو کابل با داشاااتن  2ترانسااامیتر جدید مجددا ً به کار ود
ادامه داد(،همانجا) از همین جاساات که دهه  1340مشااهور به دهه دیموکراساای بود که در سااال  1344با
ایجاد و تشکیل کابینه دکترمحمد یوس

به بلند ترین حد ود رسید.

سردار محمد هاشم خان یک شکست فرهنگی در عرصۀ مطبوعات
اما شااور ب تانه قبل بر آن ،در سااال  1951قوانین سااانسااورشاایپ یا ( تصااریم) در مطبوعات و رسااانه ها
رساااما ً اعالن گردید(صااادارت ساااردار محمد هاشااام ان) که یک شاااکسااات بزرگی فرهنگی در عرصاااه
مطبوعات آزاد در کشاااور محساااوب میگردید .از جانب دیگر چندین حزب سااایاسااای پا به عرصاااه فعالیت
گساشت و به فعالیتهای فرهنگی و طباعتی وید آغار کردند.
کشور ما در سال  1973دارای  70نشریه مستقل و غیر مستقل بود ،اما مطبوعات و سیستم اطالعات از
آغار سال  1973الی  2001کال ت ریب و دیگر آن مطبوعات سالهای (ااری) 1930موجود نبود.
با به قدرت رساایدن داود ان آرام آرام همه گونه آزادیها جبرا ً از سهن مردم ار گردید ومردم ساا نی
را در مطبوعات می شاانیدند که اهدا

م (لی(رسااتا یرملی)سااردار محمد داود را که به گفته

رهبر غرزن

عبدالحمید مبارز با کودتای ود دامن دیموکراساااااای پارالمانی محمد ظاهر شاااااااه را کوتاه کرد در سااااااال
 1973محمد داود حکومت افغانساااااااتان را به جمهوری مبدل گردانید که در جریان دولت  5سااااااااله او
می کشید و چندین نشریه به اصطالح آزاد نیز پا

مطبوعات آهسته  ،آهسته (زیرقیادت امی ته با زورنف

به عرصه فعالیت گساشته بودند ،اما بعد از کودتای  7اور  1358مطابق به  1978الی  1979و به قدرت
رسیدن دولت کمونست ها در افغانستان تمامی مطبوعات و فرهن

رسانه ها همگانی چه در مرکز و چه

در والیات تحت کنترول و قیادت رژیم کمونساااات ها آمده بود و تمام برنامه های شااااوروی سااااابق توسااااط
رادیو مرکز  ،رادیو های والیات و تلویزیون ملی و نشرات چاپی بشکل پروپاگند ب د و نشر میگردیدند،
یعنی نشریه های دولتی مانند انی
های سیاسی اهدا

و هیواد کامال از اهدا

کمونست ها رابیان میکرد و ب

رژیم پشتیبانی میکردند و تمام مقاالت و تحلیل

 ،یعنی آزادی بیان و مطبوعات آزاد اصال در چهار

چوکات دولت به نظر نمی ورد.
قبل بر این که این مبحث را ادامه دهم واسااااتم مطالبی را ازقساااایرتاری ی ژورنالیزم در افغانسااااتانق که
توسط محمد کاظم آهن

نوشته شده بدست بیاورم ولی شور ب تانه این کتاب را نیافتم در هی جای واین

ود بی بر نگهداشااتن مردم از تاریخ مطبوعات کشااور و یک نوع سااانسااور نیز میباشااد.این در حالیساات
که صااادها دانشااامند ایرانی همه روزه آاار نایاب نویساااندگان و پژوهد گران را در گساااتره زبان فارسااای
(اعم از ایرانی وافغانی) را از طریق کتاب انه های دیجیتالی همه گانی می سااازند .نا گزی یک قساامت از
اوشااااته ای را که مرتبت به قساااایر تاری ی فرهن

افغانسااااتان ق میباشااااد را از سااااایت (افغان پیپر) زیر

عنوان {دوره طالیی مطبوعات در افغانستان } را زیر عنوانقرسانه و تکنالوژیق را با شما شریک سازم
که ار از بحث موجوده ما نیست :
فرهنگ افغانستان در دوره امانیه:
دکتر اسدهللا شعور پژوهشگر افغان در باره اهمیت این حاداه و اارات آن بر سیاست و فرهن
مطبوعات می گوید:قبا بدساات آمدن اسااتقالل تحول بساایار عمیق و بنیادی در شاائون م تل

و از جمله

زنده گی مردم

رونما می شااااود و به صااااورت مشاااا و در ب د مطبوعات .مطبوعات از نظر کمی و کیفی در مرحله
رشااااااد غیر منتظره می رسااااااد .آزادی بیان وجود دارد ،روشاااااانفکران بدون اسااااااتانا از دولت ملی ود
طرفداری می کنند".
عبدالحمید مبارز روزنامه نگار و تحلیلگر سااااااایاسااااااای افغان دوره امانیه را دوره گسار از اساااااااتبداد به
مشروطیت ،قانون ا سا سی و لوی جرگه سازنده می داند :بعد از یک دورۀ استبدادی ،افغانستان تبدیل شد
به یک نظام مشااروطه شاااهی ،در دورۀ امان هللا ان م صااوص اا ً لوی جرگه ها مهم اساات .در دورۀ شاااه
امان هللا لویه جرگه صبغه مجل

قانون ساز یا قانون اساسی را می گیرد .چیزی شبیه مجل

موسسان در

کشورهای دیگر.
در دوره امانیه گام های بلندی به سوی مدرنیسم برداشته شد .اولین قانون اساسی زیر نام نظامنامه اساسی
تصاااویب شاااد .بید از پنجاه نظامنامه یا قانون برای تنظیم عرصاااه های سااایاسااای ،اقتصاااادی ،فرهنگی و
اجتماعی به اجرا در آمد.
"نشریه قامان افغانق همان اهدا

اصلی و عمده سرا اال بار افغانیه محمود طرزی یعنی :استقالل ،ملی

گرایی ،تجدد گرایی ،اسااتعمار زدایی و اتحاد و ترقی کشااور های مساالمان را دنبال می کرد .با این تفاوت
که سااارا اال بار از آن به عنوان ساااالحی برای کساااب اساااتقالل کامل ساااود می جسااات و امان افغان آنرا
برای حفظ استقالل و پیشرفت و ترقی افغانستان تبلیغ می کرد".
گسااترد معار

و د اند ،صاانایم و مطبوعات در صاادر اصااالحات قرار گرفت .بید از  ۲۰نشااریه از

جمله روزنامه ،جریده ،مجله و نشااااریه های دولتی و ا تصاااااصاااای و آزاد در مرکز و برای اولین بار در
والیات افغانستان منتشر شد .کاظم آهن
نوشته است:

مول

سیر ژورنالیسم در افغانستان در باره مطبوعات این دوره

"در وقت اعلی حضاارت امان هللا روزنامه نگاری توسااعه پیدا کرد ما در این زمان روزنامه پیدا کرده می
توانیم ،هفته نامه دیده می توانیم و مجالت به مشاهده می رسد .برای ن ستین بار روزنامه های والیتی به
میان آمد ،در ننگرهار ،اتحاد مشاااارقی ،در بد شااااان ،اصااااالح ،در مزار شااااری  ،بیدار ،درهرات ،اتفاق
اساااااالم ،در قندهار ،طلوع افغان ،در پکتیا ا بارغازی ،بوجود آمد و اکار وزارت انه ها نیز نشاااااریه های
ود را داشتند .وزارت معار
ا بار اروت از طر

به نام قمعر

معار ق مجله اردو در وزارت دفاع افغانستان بوجود آمد.

وزارت مالیه به چاپ می رساااید و در عین زمان برای تشاااریض و توضااایض قوانین،

نشریه ای منتشر می شد که به آن ابالغ می گفتند".
حرف اصلی ،ملی گرایی و استقالل طلبی
مهم ترین نشاااریه این دوره ،جریده هفتگی دولتی امان افغان بود که ن ساااتین شاااماره آن در روز بیسااات و
هشتم حمل/فرودین  ۱۲۹۸ورشیدی دوازدهم اپریل/آوریل  ۱۹۱۹منتشر شد.
ن سااتین مدیر مساائول قامان افغانق عبدالهادی داوی ،یکی از مشااروطه واهان برجسااته و سااردبیر سااابق
ساارا اال بار افغانیه ،بود .دکتر ساانزل نوید پژوهشااگر مسااایل تاریخ و کارشاانا

دوره امانیه در امریکا

معتقد است که نشریه امان افغان در واقم ادامه سرا اال بار بود:
"امان افغان در واقم ادامۀ سااااااارا اال بار بود و همان مرام و اهدا

سااااااارا اال بار را پید می برد و

کسااانی که (دساات اندرکار) مطبوعات این دوره بودند اکارا روشاانفکران و نویساانده هایی بودند که بعضای
شاااان به گفت آقای حبیبی به گروه جوانان افغان یا مشاااروطه واهان تعلق داشاااتند ،اما بهر صاااورت اکار
این نویسنده گان یک همبستگی فکری با دولت امانی و ود ش و شاه داشتند".
همانگونه که یاد شد نشریه قامان افغانق همان اهدا

اصلی و عمده سرا اال بار افغانیه محمود طرزی

یعنی :استقالل ،ملی گرایی ،تجدد گرایی ،استعمار زدایی و اتحاد و ترقی کشور های مسلمان را دنبال می
کرد .با این تفاوت که سرا اال بار از آن به عنوان سالحی برای ک سب ا ستقالل کامل سود می ج ست و
امان افغان آنرا برای حفظ استقالل و پیشرفت و ترقی افغانستان تبلیغ می کرد.
نخستین قانون مطبوعات
و اما یکی از دسااتاورد های مهم این دوره در عرصااه مطبوعات تصااویب نظامنامه مطبوعات و یا قانون
مطبوعات در  ۱۸ماده در ماه جدی/دی سااااااال  ۱۳۰۳ورشاااااایدی و به دنبال آن ظهور مطبوعات آزاد یا
غیر دولتی است.

در این نظامنامه ،شرایط به وجود آمدن نشریه های آزاد و جرایم مطبوعاتی تعری

و تعیین شده بود .در

حالی که در آن ساااالها مطبوعات در کشاااور های همجوار افغانساااتان تحت کنترل شااادید قرار داشااات ،در
افغانستان چندین نشریه آزاد می توانست از کاستی ها و نارسایی ها در دولت انتقاد کند .دکتر سنزل نوید
مطبوعات آزاد آن دوره افغانستان را با کشور های منطقه و همسایگان افغانستان مقایسه می کند:
"در ایران مطبوعات آزاد فقط در ار از ایران چاپ می شااااااد ماال قحبلالمتینق در کلکته هند ،به چاپ
می رساااید که یک نشاااریه شااا صااای و آزاد بود یا ماال قچهرهنماق در قاهره تاسااای
شااارقق در برلین تأسااای

شاااد ،همچنین قآزادی

شاااد .از این برمی آید که در دا ل ایران مطبوعات آزاد جایی نداشااات و مدیران

مسئول و سردبیران این نشریات همه ایرانی ها بودند .در آسیای مرکزی در آنزمان چون بلشویک ها این
منطقه های را گرفته بودند مسئله ای جدا بود و در ترکیه مطبوعات شکل دولتی داشت".
تاریخ نشریات افغانستان:
در سااال  ۱۹۲۷میالدی با ظهور نشااریه های آزاد فصاال تازه ای در مطبوعات افغانسااتان باز می شااود .و
سه نشریه:قانی ق ،که مدیر مسئول آن غالم محی الدین انی

بود ،قنسیم سحرق ،که مدیر مسئول آن احمد

راتب بود و نشریه قنوروزق که مدیر مسئول آن محمد نوروز بود ،یکی پی دیگری به میان آمدند.
این سااه نشااریه در مواردی انتقاداتی شاادید الحنی را منتشاار می کردند.به طور ماال انی
قدزدان ساارپ پودق از پلی

انتقاد می کند و می نویسااد که پلی

در مطلبی به نام

با دزدان و قطاع الطریقان همدساات می

شدند و انه های مردم را می ربودند.
یا ماال ن شریه ن سیم سحر در مطلبی با عنوان قمظاهر مدنیت اروپاق مطلبی دنباله داری را به ن شر ر ساند
و می نویسااااد که یک اقلیت ممتاز می رود ،کاله های شاااااپو می پوشااااند ،لبا

های زیبای اروپایی را به

برمی کنند و این قطبقۀ اولق مال و پول و افغانستان را می برند و در اروپا مصر

می کنند ،نسیم سحر

این اقلیت را طبقۀ اول گفته و آن انتقاد صریحا ً متوجه پادشاه و انوادۀ او بود ،چرا آنها اقلیت ممتاز بودند
و ازهمین رو روزنامه نسااااااایم ساااااااحر را به زودی متوق

کردند .محی الدین انی

و احمد راتب به پول

ش صی وید نشریه را نشر می کردند".
محی الدین انی

در ن سااااااتین شااااااماره جریده اد قانی ق که در پنجم ماه مه  ۱۹۲۷برابر با  ۱۵ماه اور

 ۱۳۰۶منتشر کرد اهدا

نشریه اد را این گونه اعالم می کند:

محاکمه محی الدین انیس
"انی طفلک نوزادیسااااااات در عالم مطبوعات .می واهد در اوقات فراغت ندیم ،در سااااااااعت های کار
معاون ،در امور مشاکله مشااور ،در حاالت غم و اندوه سامیر و الحاصال در حیات فکری و عملی عموم،
اصتا ً فریق مامورین مون

و دمتگار باشد".

اینگونه بود که قانی ق به زودی مون
الدین انی

عام و به ویژه داند آموزان و مامورین دولت شاااااااد .وقتی محی

به عنوان اولین برنگار آزاد در تاریخ مطبوعات افغانسااتان ،به دلیل انتشااار یک نامه انتقادی

در شااماره  ۲۰حمل  ۱۳۰۷ورشاایدی محاکمه شااد ،دانشااجویان وکارمندان دولت اعتراد کردند و ساار
انجام محمد ولی ان وکیل سلطنت ،از وی معسرت واست.
درین نامه که به قلم سعد الدین ان صاری منت شر شده بود از یک گروه سرپ پود دزد و غارتگر شکایت
می شود .در آن زمان پلی

افغانستان اونیفورم سرپ رن

داشت .ب شی ازین نامه را می وانیم:

" الها! پروردگارا! تو ود میدانی که گسر توپچی باغ کابل را ساااااااارقین و قمار بازان ظالم زیر بمباران
غریبانه شااان را

ود گرفته ،ساااکنان آنجا را مورد حمله های تباه کن ود قرار داده شاابها اموال و اجنا
چپاول و تارا می کنند"
" دایا! اگر بگویم این ها مانند پلی

هساااااتند ،به آتد غضاااااب ود مرا واهی ساااااو ت .به هر حال مرا

بیدار وابی بی ود کرده ،همیشه تصوراتم به طا می رود .این ها ابدا پلی

نه می باشند .فقط چنین یال

ها و چوب های پلی

هاست و یا برای بدنام کردن

می رود که لبا
حضرات پلی

ها و چوب های شان عینا مانند لبا

های وطن مقد  ،البسه ،کاله و چوب پلی

بازداشااااااات محی الدین انی

را دزدیده و در بر کرده اند".

به دلیل انتشاااااااار این نامه انتقادی ،حاکی از نظارت مقامات بر مطبوعات و

سانسور دولتی است .اما حدود این نظارت و سانسور تا کجاست؟ دکتر اسدهللا شعور به این باور است که
نظارت دولت و سااانسااور مطبوعات در دوره امیر امان هللا ان بساایار فی

بوده و به هی وجه با دوره

های قبلی و بعدی آن قابل مقایسه نیست.
قما موردی را ن شنیده ایم که حاکی از وجود سان سور و نظارت شدید و تحکم دولت باالی مطبوعات آزاد
ملی و مطبوعات دولتی داشااااته باشااااد .ولی از آن جائیکه افغانسااااتان یک مملکت عقب مانده بود و سهنیت
عقب مانده تا امروز در افغانسااتان وجود دارد ،بعض ای از مقامات دولتی آن وقت ال

مقررات و ال

اصاااااولنامه مطبوعات و ال

تحمل دولت ،بعضااااای اوقات کوشاااااد کردند تا نظر ود را بر مطبوعات

تحمیل کنند که این را نمی توانیم کنترل و نظارت مستقیم از طر

دولت حساب کنیم.ق

روشنفکران حامی شاه
ولی چرا درین دوره موارد سااانسااور نشااریه ها و موا سه روزنامه نگاران اندک اساات .دکتر ساانزل نوید
دلیل آن را همسویی و همفکری روزنامه نگاران با دولت و ش و شاه سکر می کند:
" یکی از مرام های دولت امانی به وجود آوردن دموکراساااااای بود به این ساااااابب مطبوعات آزاد در قانون
اساااساای گنجانیده شااده بود و کسااانی چون آقای محی الدین انی

ود از جملۀ لیبرالها و کسااانی بود که با

شااااا و شااااااه همفکر و هم نظر بود و به همین اطر شاااااما کمتر فرقی بین جراید آزاد و جرایدی که از
طر

دولت تأساای

و حمایت می شاادند می بینید .چون اکار محررین (سااردبیران) هم نوا با ش ا و شاااه

بودند".
توجه به حقوق و آزادیهای زنان
از مشااا صاااات برجساااته این دوره ،یکی هم توجه جدی به زندگی ،حقوق و آزادی های اسااااسااای زنان در
افغانساااااتان اسااااات .نماد های این توجه قوانین تضااااامین کننده حقوق زنان ،تاسااااای

مکاتب/مدار  ،برای

د تران و ظهور قارشاااد النسااوانق نشااریه ا تصاااصاای زنان اساات .انتشااار این نشااریه اهمیت ویژه ای
داشت ،زیرا از سویی در جامعه سنتی آن روز افغانستان یکی از مظاهر مدرنیسم و اقتدار نیرو های تجدد
گرا به شمار می رفت و از سویی دیگر از ن ستین نشریه های ا تصاصی زنان بود که در منطقه منتشر
می شد.
می اسااکنازی افغانسااتان شاانا

و کارشاانا

فرانسااوی دوره های سااراجیه و امانیه معتقد اساات که تالد و

کار قاساااماق انم محمود طرزی که نشاااریه م صاااوو زنان را راه اندازی کرد در این زمینه موار بوده
است .انم روح افزا سردبیر ارشاالنسوان ،ن ستین نشریه ا تصاصی زنان بود که به مدیر مسئولی اسما
انم طرزی ،منتشاار می شااد .اما تنها حر

اول نامهای این دو انم در صاافحه ن ساات نشااریه چاپ می

شد.
اولین شماره قارشاد النسوانق مجلۀ هفته وار ا تصاصی زنان افغان به تاریخ  ۲۷حوت  ۱۲۹۹ورشیدی
برابر با  ۱۷مارچ  ۱۹۲۱میالدی به نشاار رسااید و هر روز پنجشاانبه منتشاار می شااد ،ولی هنوز مش ا و
نیست که این نشریه در مجموع چند شماره منتشر شد.

"دکتر اسااااادهللا شاااااعور معتقد اسااااات که مطبوعات این دوره (دوره امان هللا ان) در پرورد یک نسااااال
آزادی واه و مبارز کمک کرد نساااالی که در سااااالهای بعد وقتی آزادی های مدنی ساااالب شااااد ،نمایندگان آن
برای بازگرفتن آن آزادی ها زندگی شان را قربانی کردند".

تاثیر مطبوعات بر ادبیات
«پژوهشااااااا گران به این باورند که مطبوعات دوره امانیه در عرصااااااااه ادبیات نیز اارات مهمی بر جا
گساشت.به نظر لطی

ناظمی شاعر ،روزنامه نگار و پژوهشگر ادبی ،مطبوعات این دوره مظهر ن ستین

تجربه های ادبی در افغانستان بوده است:
"ن سااتین تجربه های ادبی جدید را ما در این دوره می بینیم .ماالً ن سااتین داسااتان در کشااور ما در همین
دوره چاپ می شااود البته به غیر از کتاب تصااویر عبرت یا داسااتانی که عبدالقادر پساار سااردار ایوب ان
در بیرون از کشااور نوشااته و در بیرون از کشااور چاپ شااده بود .در دا ل کشااور ما ن سااتین داسااتانی که
چاپ می شااود ،جهاد اکبر اساات که مولوی محمد حسااین پنجابی یکی از مشااروطه واهان و جان نااران
ملت از هندی های مقیم افغانستان نوشته بود".
بساایاری از مور ان به این نظر اند که مطبوعات دوره امانی علی رغم نقشاای که در اعتالی اندیشااه های
آزادی واهانه ،ملی گرایانه ،ترقی واهانه و اشاااااعه مدرنیساااام ایفا می کرد ،مورد حمایت همه گروه های
اجتماعی و سیاسی قرار نداشت.
روحانیون بزرگ ،زمینداران بزرگ و متنفس ،اشااارافیت و بر ی از درباریان از اصاااالحات و تجددگرایی
در این دوره راضای نبودند .به نظر بر ی از مرر ان ب د هایی ازاین اصاالحات با فرهن

و سانت ها

ی اجتماعی نیز در تقابل قرارداشت.

بدیهی است که تعدد نشریه ها ،آزادی نسبی بیان وگسترد مطبوعات در والیات می توانست باعث آگاهی
بیشتر و بیداری سیاسی مردم شود .در این دوره  ۱۴چاپ انه در مرکز و والیات فعال بود .آمار نشان می
دهد که از  ۱۳۲۴تا  ۱۳۲۷حدود  ۷۰۰هزار جلد کتاب درسااااااای در این چاپ انه ها چاپ شاااااااد که در
افغانستان بی سابقه بود.

دکتر اساااااادهللا شااااااعور معتقد اساااااات که مطبوعات این دوره (دوره امان هللا ان) در پرورد یک نساااااال
آزادی واه و مبارز کمک کرد نساااالی که در سااااالهای بعد وقتی آزادی های مدنی ساااالب شااااد ،نمایندگان آن
برای بازگرفتن آن آزادی ها زندگی شان را قربانی کردند :قبا سقوط دولت امانی همین روشنفکران تحت
تأایر همان تبلیغات ،تحت تأایر همان مطبوعات با چه جان فشااااااانی هایی برای حفظ دموکراساااااای و برای
بازگشت دموکراسی عمل می کنند که حتی صدها جوان را می بینیم که از زنده گی ود و فامیل ود می
در همین حال شماری ازمور ان می گویند اسناد تاری ی حاکیست که بع ضی از مقامات دولت با مقامات
هند برتانوی ،در تما

شااااادند و می واساااااتند به سااااالطنت امان هللا ان پایان دهند .شاااااماری از رهبران

مسهبی در نواحی مرزی در میان عشائر به تبلیغات سو علیه امان هللا ان پردا تند .الصه این که این
عوامل باعث شااد دولت امانی در ماه جنوری/ژانویه  ۱۹۲۹سااقوط کند .و امیر حبیب هللا کلکانی معرو
به بچه سقا بر جای او بر ت ت بنشیند.
دوره کوتاه سااااالطنت امیر حبیب هللا کلکانی در جن
ا صالحات متوق

و زد و ورد در والیات ساااااپری شاااااد .در این دوره

شد .اما شماری از جراید در مرکز و والیات منت شر می شدند به زودی ن شریه قحبیب

االسااالمق جانشااین قامان افغانق شااد .در این دوره  ۹ماهه شااماری از نشااریه ها از امیر حبیب هللا کلکانی
دفاع می کردند و بر ی از نیرو های ضد دولت او شماری از نشریه های دوره امانی در والیت همچنان
چاپ می شدند و نشریات تازه ای نیز در شماری از والیت به میان آمد از جمله نشریه ای به نام قغیرت
اسااالمق در جالل آباد به میان آمد و ابراهیم کامه وی نشااریه ای را به نام قاالیمانق که موضاام ضااد دولتی
داشت منتشر می کرد.
فشرده تاریخچه ژورنالیزم در افغانستان
ن ست ازهمه باید بگوئیم که ژورنالیزم چی ست؟ ویک تعری

واقعی ازژورنالیزم باید دا شته با شیم.وبرای

اولین بارازکجانشاائات گرفت واولین بنیان گسار ژورنالیزم درافغانسااتان کی بود؟ طوریکه ازنامد پیداساات
که ژورنالیزم ازدوواژه فرانسااوی گرفته شااده ژورنالیزم درزبان فرانسااوی به معنی ابت احوال روز واژه
دیگربنام ایزم:پساااوند ایزم ismدرزبان انگلسااای  ismeدرالتین آن از ismosاززبان یونانی گرفته شاااده به
معنی ایدیولوژی,عقیده,رود ,مسهب,ایمان می باشد.

تعری

ژورنالیزم  :ازدیدگاه واژه نامه بین المللی ویبسااترژورنالیزم عبارت از:جمم آوری موادموردعالقه

مردم درباره رویددهای تازه میباشد .اماازنظربنده:میتوان ژورنالیزمراچنین تعری

کرد.ژورنالیزم عبارت

اساااااات ازگردآورنده ای معلومات وموضااااااوعات دقیق ومهم وانتقال مواد موردعالقه مردم درباره حاداات
ورویااادادهاااای تاااازه باااه طورعلنی ازطریق رساااااااااااناااه هاااای جمعی برای عااااماااه مردم میبااااشااااااااااد.
اهدا

اصاالی ژورنالیزم:هدا

اصاالی واساااساای ژورنالیزم باز گوکردن حقیقت برای مردم میباشااد تااینکه

اطالعات معلومات که برای حاکمیت,قدرت ومشاااااااارکت به آن نیازدارند درا تیار ودداشاااااااته باشاااااااند.
بعدساااااااوم بنیان گسارژورنالیزم:اگرحقیقت رابرسااااااای کنیم ازنگاه تاریخ اولین مردی که گام درعرصاااااااه
ژورناااالیزم درافغاااان ساااااااتاااان گاااساشااااااااات .سااااااایااادجماااال الااادین افغاااان بودن ساااااااتین ژورناااالیسااااااااات کاااه
درافغانساااتان ژورنالیزم راهمه جانبه وسااایله پیکاروتبلغ ودقرارداد.سااایدجمال الدین افغان بود.به گفته یک
دانشمندکه دریک رسانه چنین مینویسدمردان بزرگ تاریخ سرنوشت ملت هارارقم میزنند.سیدجمال الدین
در سال۱۸۳۸میالدی مطابق به ۱۲۱۶ورشیدی دراسدآبادکنرتولدگردید.در سال۱۸۹۷م درزندان استانبول
ترکیه امروزی دنیاراوداگفت درنصاااااا

شااااااب دفن گردید.وی درپاری

پایت ت کشااااااورفرانسااااااه بایکی

ازشااگردان ودوسات مصاری ود موا جه شادبنام عالمه محمدعبده ویک جریده رابنام العروته الواقی راتا
سی

نمود.موصو

نیزیک جریده دیگررابنام ال افقین تهداب گساری نمود.

محمودطرزی پدرژورنالیزم معاصارافغانساتان دریک مقاله ودچنین مینویساد .ساید جمال الدین افغان یک
معدن علم وعرفان است.

سااااااااااایاااادجاااامااااال ل الاااادیاااان افااااغااااان سااااااااااایااااروسااااااااااایاااااحاااات هااااای زیااااادی بااااه کشاااااااااااورهااااای
عربسااااتان,شااااام,روساااایه,ترکیه,لندن,امریکا,اعراق,ایران وسااااایرمناطق جهان فاصااااله های زیادی راطی
کردتاانیکه مدت چندوقت تقریباًهشت سال یاکم بید به حیث استاد درپوهنتون االزهرکشورمصرمصرو
تدری

بود .وحتی روحیه فداکاری احساااا

آزادی واهی رادرقلب هرفردمصاااری پرورد دادوتاآ رین

دوره حیات ودازدوا نکرداماچیزی که اندیشه وسهن این مردبزرگ رابه ودمعطو

سا ته بود.آزادی

کشورهای اسالمی ازبنداستعمارگراونیروهای بیگانه بود.محمودطرزی که پدرژورنالیزم معاصرافغانستان
نامیده میشااااااود,پساااااارسااااااردارمحمد ان طرزی میباشااااااد.محمودطرزی یک ژورنالیساااااات نامدارمیباشااااااد
ازساااال ۱۸۸۸م به نویساااندگی عالقه مندگردید.آقای طرزی متاارازاندیشاااه هاوافکارسااایدجمال الدین افغان

بود.طرزی راپدرد جهت آموزد به نزدسااااید جمال الدین افغان به اسااااتانبول ترکیه فرسااااتاده بود .امابعد
ازسیدجمال الدین وپید ازمحمودطرزی یک ش صی بنام میرزاعبدالعلی که نشریه شم

النهار رادردوره

شاایرعلی ان درسااال ۱۸۷۳-۱۸۷۸که مطابق به۱۲۵۱ه د به عهده داشاات.وفعالًهشاات شااماره ازنشااریه
شااااااااامااا

الاااناااهاااااردرآر شااااااااایااا

مااالااای افاااغااااانساااااااااتااااان مااایاااباااااشااااااااااددوشاااااااااماااااره د یاااگاااردرماااوزیااام

بریتااانیاااموجوداساااااااات.وبعاادازمیرزاعباادالعلی شااااااا صااااااای دیگری بنااام مولوی عباادالرو

قناادهاااری کااه

درسال۱۲۲۵ه د درقند هارمتولدگردید.درزمان حبیب هللا ان درسال۱۹۰۶م مطابق به۱۲۸۴ه د نشریه
سااارا اال بارراتاسااای

نمود.وبعدازمحمود طرزی یک شااا و متفکرواندیشاااهمندبنام عبدالرحمن لودین

درساااااااال۱۲۷۲ه د درشاااااااهرکابل متولدگردیدوبرای اولین بارنشاااااااریه سااااااارا اال بارافغان راتاسااااااای
کرد.بعدازعبدلرحمن لودین افراد اش او زیادی درب د ژورنالیزم درافغانستان سعی وتالد کرد.تاانیک
نظربه شاااااااوق وعالقمندی که به ژورنالیزم داشاااااااتند واساااااااتند توساااااااعه بدهندوبه هد

ودرسااااااایدن

وکلیدرمزموفقیت راازآن ودساااااااا تندومایه افت ارکشاااااااور ودشااااااادند.بدون کدام قید وشااااااارط اگردرباره
ژورنالیزم تحقیق وجسااااتجونمایم می بنیم که ن سااااتین ژورنالیساااات زن درافغانسااااتان اسااااما رساااامیه انم
محمودطرزی میباشااااااادک ه نام اصااااااالی اد اساااااااما رسااااااامیه امااورابی بی عربی می واندند موصاااااااوفه
درسال۱۲۹۹ه د به نشرهفته نامه ارشادالنسوان شروع به کارکرد.بعدازاین انم دومین ژورنالیست زن
درافغانساااتان بنام روح افزا دسااات وکارروزنامه وروزنامه نگاری زد.موصاااوفه برادرزاده محمودطرزی
بود.وی هم وظیفه ساارمحرری نشااریه ارشااادالنسااوان رابه عهده داشاات.اگرسااربزنیم به تاری چه روزنامه
هادرافغانسااتان,اولین روزنامه طوریکه قبالً اشاااره کردیم که نشااریه شاام

النهاربود که در دوره شاایرعلی

ان فعالیت ودراآغازکرد.ودومین نشریه گمنام که درافغانستان ازآن نام برده میشود بنام کابل که درسال
های ۱۲۴۲-۱۲۴۵ه د به نشاااارات ودآغازکرد.بعدازنشاااارجریده شاااام

النهارهنوزهم به نام ا بارکابل

ویاجریده کابل یادمی گردد.ویکی ازمحقیقین میگوید,که نشریه بنام کابل تحت نظرومدریت سیدجمال الدین
افغان نشاااااار می شااااااد.واولین نشااااااریه چاپی آزاد درافغانسااااااتان نشااااااریه انی

میباشااااااد که یک روز نامه

آزادوغیردولتی درتاریخ مطبوعات افغانسااااااتان به شاااااامارمیرودکه بتاریخ ۱۳۰۶ه د دردوره پادشاااااااهی
امیرامان هللا ان به چاپ میرسااااد ,صاااااحب امتیاز وسااااردبیرآن غالمحی الدین انی

میباشااااد.وفعالًمنحیث

روزنامه دولتی به چاپ میر سد,دومین ن شریه چاپی بنام سرا اال بارا ست که دردوره امیرحبیب هللا ان
بود نشاارمی گردید.طوریکه قبالً هم درباره ساارا اال باراشاااره کردیم,درین راسااتا اش ا او وافرادزیادی
تحقیق تجس

کردندامااین شیرمردان بودندکه سرنوشت کشور ود را رقم زدندامیداست ازنسل جوان که

آینده ک شوربد ست جوانان ا ست سرنو شت ک شور ود ود شان رقم بزنند نه بیگانه گان از داوندایزدمنان

تااااااااااوفاااااااااایااااااااااق

مااااااااااوفااااااااااقاااااااااایاااااااااات

پاااااااااایااااااااااروزی

راباااااااااارای

اندیشااه کردن به اینکه چه بگویم بهتر اساات ازپشاایمانی ازاینکه چرا گفتم .پ
وحقیقت ها باید تصمیم گرفت»

نساااااااااااااااال

جااااااااااوان

از بررساای همه واقعیت ها

1

آغاز مرحلۀ نوین آزادی رسانه ها
مقاله دوم
( 10سنبله )1395

آغار مرحله نوین برای مطبوعات و آزادی آن در افغانستان بعد از فروپاشی دوره طالبان یعنی آغار سال
های  2001الی  2003محساااوب میگردد .زیرا دولت انتقالی اساااالمی افغانساااتان قانون مطبوعات آزاد را
در افغانستان در قانون اساسی درآورد که یک انقالب فرهنگی در عرصه مطبوعات به شمار میرود.
قانون مسکور اجازه نشاااارات آزاد از قبیل رادیو ،تلویزیون و نشااااریه ها را برای هر فرد افغان که تابعیت
افغانستان رادارا باشد داده است .چنانچه فعال بیشتر از  330نشریه آزاد و مستقل وبیشتر از  35تلویزیون
آزاد و بیشاااتر از  80رادیو آزاد در کشاااور به برنامه های نشاااراتی وید میپردازند .و باید اطر نشاااان
ساااااا ت که نشااااارات چاپی از قبیل روزنامه ،هفته نامه و ماه نامه به فعالیتهای مطبوعاتی و طباعتی ود
در حالی ادامه میدهند ،که مطبوعات آزاد ،به او

 1نوشته فوق از سایت افغان پیپر گرفته شده است.

ود رسیده بود.

موسااسااه بر رسااانی افغان اسعان میدارد :کمیت این مقدار باال ولی از نظر کیفتی این نشاارات صااوص اا ً
تلویزیون ها به پ د برنامه های مبتسل و مساااااااتهجن که مغایر به فرهن

جامعه ،ارزد های انساااااااانی،

اسالمی و افغانی می باشد به نشر میرسد که جامعه ما را به سوی انحرافات ا القی  ،اقتصادی  ،فرهنگی
 ،اجتماعی و نا به سااامانی های فامیلی می کشاااند  .چون افغانسااتان یک مملکت اسااالمی و با ارزد های
اسااالمی  ،ساانتی و فرهنگی اسااتوار اساات  ،اگر این فاجعه ( فقر فرهنگی) که از غرب به این ساارزمین
ر نه زده است،دوام یابد آیندۀ بهتری در انتظار ما ن واهد بود.
این رسانه مشعر است که «:اگر جلوگیری اساسی و بنیادی ازسوی دولت افغانستان نگردد تمام ارزشهای
معنوی این مرز و بوم را به باد فنا داده و یک باردیگر جامعه را به سااوی فحشااا و عقاید ضااد اسااالمی و
ان سانی سوق میدهد ».هر چند من با این ادعای ر سانه ق شبکه اطالع رسانی افغان ستانق هم عقیده نیستم
چرا که دولتی که باید جلو این ناهنجاریهایی اجتماعی را بگیرد ودد در هزاران درد و فسااااااااد العال
اجتماعی ساایاساای و نظامی گرفتار اساات که سااا تار ملت و مردم از این ناحیه زیاده تر آساایب دیده اساات.
هر نوع دساات کاری در قانون رسااانه های همگانی از جانب این دولت به معنای به تابوت گساشااتن آزادی
رسانه ها می با شد  .چنانچه در ا بارچند روز گسشته ریاست نشریات وزارت اطالعات و کلتور چندین
عنوان کتاب را که قبالً چاپ شااده بوده اساات  ،به لطای

الحیل مصااادره وسااانسااورکرده و این آغاز دساات

کاری غاصاابانه به حریم مطبوعات آزاد این کشااور میباشااد که شااور ب تانه در حالت موجوده در کشااور
قدرت باز دارنده ای وجود ندارد که جلو این ال

ها را که مردم یا حکومت به آن دست می یازند بگیرد

و آنچه مسالم اسات این اسات که آزادی مطبوعات می باید در چوکات قانون اسااسای کشاور حمایت شاود و
هی مرجم کشااوری و غیر کشااوری را این حق فراهم نگردد که ال

قانون اساااساای تغییراتی را در آن

رو نما گردانند.
من به و.ضاحت گفته میتوانم یگانه سکتوری که در توسعه پایدار کشور دمات صادقانه و دور از فساد
را انجام داده اند جامعه رسااااانه ها ی افغانسااااتان اعم از چاپی  ،نوشااااتاری صااااوتی و تصااااویری وبرقی
(انترنیتی)می باشااااد که اگر این دریچه ها بسااااته شااااود ما در همان نقطه ای قرار می گیریم که درقبل از
سال  2001قرار داشتیم یعنی که در ظر

همین نزده سال در دایرۀ بسته ای میعان داشته ایم.

در بحث آینده می کوشم مبا دی و مبانی آزادی بیان را در ارتباط با آزادی های فکر واندیشه بیان دارم.

آزادی مطبوعات وبیان یک اصل واقعی
مقاله سوم
ما در کشور خود بخود میبالیم که مدافع کشور خود و مدافع آزادی هستیم،ولی می بینیم که یک
فرهنگ،فرهنگ دگر را به عقب می راند .چیزی که در همه دنیا رسم معمول است.اروپایی ها امریکایی
های بومی را از سرزمین شان بیرون کردند،ودر بین شان خشم شان بسیار زیاد شد.اما پیش از ورود
اروپائیان،بومیان امریکا نیز،سرگرم بیرون راندن همدگراز سرزمین های خود بودند.این سرشت انسان
است و می شود با دانایی ومحبت بهم داشتن  ،وعشق واقعی این سرشت را تغییر داد و رهکار هایی که
ادیان برای این باهمی از همان آغاز روز زندگی این رسالت را به عهده داشته و پیامبران الهی برای
مهم این تکمیل و ظیفه یافتند.

بیان تاریخی و پیشینه تاریخی
پیآمد های نیک و پیامد های نا بخردی:
در همه تفکرات وبیند ها و اعتقادات وادیان انسانها کوشیده اند روابط وید را با هول وهود ود زیبا
ت ،پسیرد و محبت به
و پسیرفتنی سازند،و این آمال هی گاهی بدون انتقال اندیشه که از طریق آن شنا (
همدیگر ممکن نمیباشد .
روی این اسا

هر دینی واسته است ازانسان و انسانها جلوه زیبا و بر تر داشته باشد .از جمله دین اسالم

ب اطر مبانی ا الق و اندیشه در قرآن بیاناتی دارد که اگر به آن توجه شود صد عقده باز می گردد.
قرآن در آیه  22سوره ملک می آورد:
َقیم»
صراطٍ ُم ْست ٍ
علي (
س (ویًّا َ
« أ َ فَ َم ْن یَ ْمشي ُم (کبًّا َ
علي َوجْ (ه (ه أ َ ْهدي أ َ َّم ْن یَ ْمشي َ
ترجمه:
پ

آیا کسی که ( به اطر پست و بلندی راه ) افتاده و زنده بر صورت ود راه می رود هدایت یافته تر

است یا آن که با قامت راست بر راه مستقیم می رود؟! ( کافری که پیوسته در لغزد کفر و فسق راه زندگی
می پیماید ره یافته تر است یا مرمن قائم به ایمان در راه راست دین؟ )
در مورد کافر یا کفار معانی زیادی در کتابهای دینی و غیر دینی وجود دارد که چند ماال آن را از فرهن
فارسی برای روشن شدن سهن در مورد این لغت درپاورقی می آوریم.

2

مبحث آزادی وحدود آن ،از موضوعاتی است که از زمانهای بسیار دور توجه انسانها را ب ود جلت کرده
است .تالد برای تقسیم حیطۀ قدرت و عمل افراد وایجاب تناسب موزون بین آنان و سا تار قوانین
اجتماعی ،م صوصا ً احکام الهی (جامعه مسلمان و دین باور)را ب ود معطو

نموده است.کوشد تمامی

این فراد در این جهت بوده که بتوانند نوعی قآزادی بیانق وقدرت عمل را برای آدمی تعری

کنند،که جهت

او را به سوی زندگی بهتر در قمدینه فاضلهق که عموما ً زیستگاه انسانها می باشد سمت وسو میدهد.
در جهان اسالم شاید قدیمی ترین مبحث آزادی همانا جدال معرو
را برای روشن شدن تکلی

قجبر وا تیارق میباشد،که فکر مسلمانان

بین اراده وسرنوشت  ،به ود جلب نموده است.اما اگر ب واهیم آنرا،ازدید

واقم بینانه تروعمیقانه در مورد آزادی بیان داشته باشیم وآنرا با اصولی ترین شیوه ها به این مبحث
که،مبحث آزادی و روحیۀ آزادی واهی،که قاعده فطری میباشد که ریشه عمیق در نهان آدمی داشته
وزندگی بشردر طول تاریخ با آن پیوند ورده است.اینجاست که مجبور می شویم بحث آزادی اندیشه و

2

کافر

•ناسپاس غالباکفاردرجمعکافربمعنیبیایمانوکفره درجمعکافربهمعنیناسپاساستعمالمیشود
(اسم )  - 1ناسپاس کفران کننده  - 2 .کسی که پیرو دین حق نباشد بی دین بی ایمان نا گرونده جمع  :کفار کفره :
کافرون کافرین مقابل مومن مسلم  [ :آنجا کافران پلید تر و قویتر بودند و مضایق بسیار و حصار های قوی داشتند ] ( .
تاریخ بیهقی ) توضیح در تداول بفتح [ ف ] استعمال شود و در بسیاری از اشعار قدما هم  ( :فسانه گشت و کهن شد
حدیث اسکندر سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر  ) ...بجایگاهی کز روز گار آدم باز بر آن زمین ننشست و نرفت جز
کافر  ( . ] ...فرخی ) [ نهاد عالم ترکیب و چرخ و هفت اختر شد آفریده بترتیب ازین چهار گهر  [ . ] ...بریده گشته پس
آنگاه ششصد و سی سال سیاه شد همه عالم ز کفر و از کافر  ( . ] ...ناصر خسرو  ) 185 - 187یا کافر حربی  .یا کار
ذمی  .یا کافر غیر کتابی  .مشرک بت پرست  .یا کافر فرنگ  .مردم فرنگ که بدینی جز دین اسالم باشند  [ :بیت
المقدس است دل تو بنور دین وه تا نه خوک خانه کند کافر فرنگ ]  ( .سوزنی ) یا کافر کتابی  .کافر ی که از امت
پیغمبری از اهل کتاب باشد ( مانند یهودی مسیحی )  [ :ز خط صفح .رویش نظر نمیگیرم بکوی عشق چو من کافر
کتابی نیست ]  ( .مفید بلخی )  - 3ستمگر ظالم شوخ  [ :قیامت میکنی ای کافر امروز ندانم تا چه در سر داری امروز
]  ( .انوری ) [ زلف تو کافریست که هر دم بتازگی خون هزار کس خورد آنگه که کم خورد ]  ( .خاقانی ) یا زنبور کافر .
نوع زنبور سرخ  [ :صحن مجلس در مدور جام نوشین چشمه یافت چون زغمزه کافران زنبور کافر ساخته ]  ( .خاقانی )
•نام قوم بزرگی است در سواحل شرقی آفریقای جنوبی
کافر حربی
•کافری که از دولت اسالم فرمان نبرد
کافر ذمی
•کافریکه جزیه دهد و در پناه اسالم با

بیان را،بسیار فراپ تر وریشه دار تر از آن چه که هست شناسانده و برای آن چارچوب او زمانی تعیین
کرد و آنرا به چند مکتب ویا دین اصی تلقی و تلفیق داد.
آزادی واسته ایست که از بدو تولدد زمانیکه چشمها را به جهان می کشاید،از روزگار طلب می کند
وبرای او گوارا تر است تا هنگام مرگ نیز در سایۀ چنین امنیتی زندگی کند.وگاهی طلب این آزادی براید
چنان شیرین ودلپسیر می شود که برای حفظ آن حتی جان شیریند را که در زندگی از آن باالتر موهبتی
وجود ندارد ،حاضر است در برابر قدرت هایی که او را تحت فشار قرار داده اند،بر سر با ارزد ترین
چیز ها معامله کند ،که اغلباًاین شی با ارزد همان عمر و هستی اوست ومی بینیم که انسان برای حفظ
حریم که آنرا حق مسلم ود میداند وهرم قدرت را که مانم رسیدن او به آزادی در زندگی است جان ود
را فدا کرده و این جان با تگی را در زندگی نوعی افت ار تلقی می کنند.
قرآن کریم به صراحت آزادی مورد نظر را که سالمت و همبستگی اجتماع بشری در آن نهفته است،
معرفی می کند.برای فرد مسلمانی که ود را متعهد به حدود دستورات اسالم میداند،شاید این توهم بوجود
آید،که مبحث آزادی در تابلوی قرآن حیطۀ محدود و مصدود دارد ،به این معنی که یک انسان مرمن و
وفادارقرآن نمی تواند در این باب جوالن داشته باشد وبه اندیشه آزاد به هستی بنگرد؟ امابا دید عقالنی
وعمیقانه این حقیقت آشکار واهد شدکه قرآن وقوانین و باور های راستین آن  ،در بر گیرنده همین
مانور ها وجوالنهای فکری وعقالنی است که تنها با تجویز آزادی ورهایی اندیشه ها درجامعه ،ود را
نمایان میسازد .و در صورت تعطیلی عقل و قوۀ تفکر ور ت بستن پایه های اندیشه از تفکرات حاکم بر
جامعه اسالمی وهر گونه اجتماع دینی ،تعصب و تقلید کورکورانه  ،که عدم سازگاری با محیط زمان
وعدم تفاهم با سایر عقاید انسانی حاصل آن است ،همچون سمارق های زهری ای است که در مزرعۀ
جامعه می روید و حیات فکری وروحی را به م اطره می اندازد..چنانچه اگر واسته باشیم مزرعۀ
بدون عیب و با کمال داشته باشیم  ،بزرگر مجبورا ً به تناسب قوانین طبیعت که جز از نامو

حیات را

می سازد گیاه های هرز را از آن می زداید و در مقابل حشرات و انگل ها سم پاشی می کند که اگر
این کار را نکند حاصلی برداشته نمیتواند .برداشتن و یشاوه مفاسد حیات که به شیرازۀ زندگی انسانها
صدمه می زند و قطم و قمم آن هرگز م الفت با آزادی وارزد های انسان ها نیست و قرآن در سوره
های انعام،مائده،نسا و دیگر سوره ها بما می آموزد که در برابر این انگلها که حیات ونامو

طبیعی

انسانها را به م اطره می اندازد چطوری س ت کوشی و مجاهدت نمایم و آن انگل ها را که قرآن از
آن به قناباورانق و قمنافقانق (یعنی دورو ,کسیکهظاهرد ال

باطند باشد,

کسیکهاظهاردوستیکندودرباطندشمنباشد).تعبیر دارد مجاهده نموده واز ما واسته است تا از ص
زندگی انسانهای ستوده این انگل های جهل و کفر را دور سازیم:
ست َ ِوي ا ْلقا ِع ُدونَ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنینَ َ
س ِه ْم فَ َّ
ض َل
سبی ِل َّ ِ
َّللا بِأ َ ْموا ِل ِه ْم َو أ َ ْنفُ ِ
«ال یَ ْ
غی ُْر أُو ِلي الض ََّر ِر َو ا ْل ُمجا ِه ُدونَ في َ
سني َو فَ َّ
علَي
َّللاُ ا ْل ُمجا ِهدینَ َ
علَي ا ْلقا ِعدینَ د ََر َجةً َو ُکالًّ َو َ
س ِه ْم َ
َّللاُ ا ْل ُح ْ
َّللاُ ا ْل ُمجا ِهدینَ بِأ َ ْموا ِل ِه ْم َو أ َ ْنفُ ِ
ض َل َّ
ع َد َّ
َّ
ا ْلقا ِعدینَ أَجْ را ً عَظیما ً» {سوره نسا آیه }95
ترجمه:
هرگز مرمنانی که بدون عسر از جهاد بازنشستند با آنان که به مال و جان در راه دا جهاد کنند یکسان
ن واهند بود  ،دا مجاهدان ( فداکار ) به مال و جان را بر بازنشستگان ( از جهاد ) بلندی و برتری
ب شیده و همه ( اهل ایمان ) را وعده پاداد نیکو فرموده  ،و داوند مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر
و اوابی بزرگ برتری داده است.

هد

از بیان این نوشته  ،بیان ط تفاهم نظرات دینی واصول پایه های ازادی اندیشه در جامعه وتقارن

اندیشه های دینی  ،وافکاراجتماعی که ناشی از فکر بشری میباشد ،وبیان آینکه تا چه اندازه آزادی بیان با
آزادی ایکه در قرآن سکر شده ونزدیک و مفاد مشترک آن را می واهم واضض سازم.
برای وصول به چنین هدفی ضرور است تا تأایر پایه های آزادی بشر را که زمینه های حضور و پر
رنگی تحلّی گاه نف

انسانی را و همچنان ظهور گاه آن در آ رین ازماید ونتیجۀ آن در جامعه مورد

بررسی قرار گیرد ،می واهیم تابلوی ازاحکام و دستورات قرآن را در مبحث آزادی اندیشه که همانا
آزادی زندگی انسان بدان مربوط می شود که نمایانگر قله های بزرگی از ش صیت های انسانی دینی و
مدنی را میسازند مانند پیامبر بزرگوار اسالم ویاران برگزیده شان،وسایر پیامبران از آدم تا اتم
،همچنان صد ها نابغه و ژنی ایکه در دور تاریخ از سقراط گرفته تا البیرونی و جالل الدین محمد بل ی
و وارزمی و ابن لدون و دیگران که هر یک بر مبانی ا القی بنیاد جوامم دینی ومدنی را ری ته اند
فقط تابم اندیشه به زیستی و پیام آورو نشان دهنده راه حق از باطل بوده اند و صر

اندیشه و پیام و

کلمه است که در جهان حکومت می کند و انسان را به ود فکر کردن و مکارم ا القی تزکیه می نماید.
جایی که مولوی می گوید :

اي برادر تو همان اندیشه اي
ما بقي تو است وان و ریشه اي
گر گلست اندیشه تو گلشني
ور بود اري تو هیمه گل ني
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طبیعی است که برای رسیدن به چنین هدفی ،ابتدا باید تأایر آزادی بر جامعه بشری و عک
های طبقاتی م تل

و زمینه های ظهور و توق

العمل گروه

آن  ،ودر آ ر نتایج آنرا در جامعه مورد بررسی قرار

داده و تعلیمات او آنرا که بر منبی شا و های دینی و تجارب اجتماعی بدست آمده میعار قرار دهیم
 .تا دیو رزا لت هر گز نتواند در کسوت آزادی های ظاهرا ً از قبیل قآزادی بیانق  ،قآزادی مدنیق وصد
ها سازمانهای کسایی که بمنظور منفعت های باالی ش صی و یا از طریق دشمنان ما از قبل ب اطر
بربادی از جانب حلقات بحران بین المللی تعبیه شده و واسته اند جامعه ما را واژگون سازند.
بطور ماال ما از سال2001تا حال آزادی های را در مورد مدنی ،اجتماعی و بیان و افکار تجربه کرده
ایم .آن عده از اش او بیری که توانستند در جنب این آزادیها به

لق آاار ارزشمند علمی واجتماعی

دست یازیدند و یا آنهایی که کوشیدند با استفاده از آزادی فکر صفحات اجتماعی و نس ه های را که به
چاپ رسانیدن با استفاده از سهن بیمار گون شان وبا استعمال کلمات مستهجن و ال
با دشنام و ود بزرگ بینی های قومی واجتماعی ودینی

ا الق ،واسته اند

ود را بر رپ جامعه کشیده و مطرح سازند

که امروز در نتیجه این آزادیهای لجام گسی ته ما ،در جامعه بسیاری ارزد های ا القی  ،مدنی و دینی
ود را از دست داده ایم وچه بسا که از ما فرزندان مرید و بار دود و آلوده با مواد م در و دزد
بارآمده اند که نظیر آن همه روزه از جانب بازار اطالعات جمعی که محصول آزادی های بیان است به
تصویر کشیده می شود.در حالیکه آزادی ها مرز های مش و دارند و از آن اگر عدول صورت گیرد ،
هم ود و هم جامعه را بیمار گونه و راب میسازیم  .بطور ماال در جامعه می بینیم که تا کدام حد
میزان وجدان افراد جامعه از وزیر گرفته تا وضیم صدمه دیده اند  .چنانیکه می بینیم صداقت در لب

 3مانوی موالنا جالل الدین محمد بل ی .دفتر دوم

دریا تشنه است،و گلوی آزادی را نا بهنجاری های ناشی از جن

تفرقه وسبک اندیشه و ود دوستی

وجهان فراموشی  ،فه سا ته است.
که اگر تالد فرزندان محبوب وسر سپرده ما(اردو ونیرو های پولی
حفظ نوامی

وامنیت) در کار زار جهاد ب اطر

و استقالل ما نبود،ما در چاه گسشته مدفون می شدیم.

احیا تمدن اسالمی که ما در یک جامعه دینی اسالمی زندگی می کنیم،ناشی از تفکرتو درتو واسته های
تمامی گروه های آزاد اندید ما در چوکات اسالم،و صن

های از مردم می باشند که اگر این انسانها

نقطۀ تفاهم آمیزبوجود آورند،باز پیوند عمیق وحیاتی با مبحث آزادی وآزاد اندیشی حاصل می نمایند.
ب صوو که روحیه دیموکراسی گرایی و آزادی عقل و عمل در چوکات داند در جهان غرب و غیر
اسالمی وارد مرحلۀ جدید وتازه ای شده وبالطبم،جهان اسالم نیز نمیتواند ود را از پیامد های این
گردباد که در جهان آشفته وجود دارد مصئون بدارد ،واز این غافل بماند که روح تشنۀ هر مسلمان بدنبال
پاسخ قطعی میباشد که چه وقت این ابر های سیاه که ناشی از فعل وانفعال قدرت گرایان در غرب است
،که عاقبت با زمینه های بیند دینی دیدگاه های دین گرایان را معیاری و معجونی برای ابات و همزیستی
مردمان سراسر جهان که برای پاسخ بر این پرسد هستند می یابند.
در این نوشته نهایت کوشیده واهد شد تا جنبه های دینی و ا القی انواع آزادی ها را م صوصا ً ازادی
بیان ودفاع از قیومیت را بگونه همجانبه بحث نموده و آرزو مندم بتوانم بین این دو بیند تلفیق بمیان آید.
هر چند این کوشد هایم اگر به مشابه روشنی کرم شبتاب هم که باشد ،از اهمیت بر وردار واهد بود.

مقاله چهارم
آزادی بیان واندیشه در زیستگاه مدنی
آزادی و حیثیت انسانی
قبل بر این که در مورد انسانها و آزادی های م تو به حیات و زندگی او را بیان دارم نکتۀ در اینجا
ضرور است تا در مورد عدالت و داد واهی ابنای کشور،برای رئی
ضرور است تا حکم عدالت وانصا

،سلطان و یا حکمروای آن

را در چوکات وضم شده قوانین کشوری که در کشور های

اسالمی با درنظر داشت دستورات دینی محکم و استواراست مرعات نمایند که سعدی طاب به سلطان
ود(که در عصر ما همان ری

وقاعد اعالی دولت میباشد ) در بوستتان سعدی بیان داشته است:

تو کــــــــي بشنوي ناله داد واه

بـــه کیـــــوان برت کله وابگاه؟

چنان سب کاید فغانت به گود

اگر داد واهـــي بــــرآرد رود

که نالد ز ظالم که در دور تست؟

که هر جور کو مي کند جور تست

دامــــن کارواني درید

پرورید

نـــه س

که دهــــقان نادان که س

دلیـــر آمـــدي سعــدیــا در س ن

چو تیغت به دست است فتحي بکن

بگوي آنچه داني که حـق گفته به

نــه رشوت ستـاني و نــه عشوه ده

طمم بند و دفتر ز حکمت بشوي

طمم بگسل و هرچه واهي بگوي

4

در کشور ما شور ب تانه صفت و کرکتر ا القی انسانها همیشه به میزان تملق و چاپلوسی اش او
استفاده جو و هرزه فکر پست وبی مایه انگشته می شود.سران اقوام نیز همیشه در برابر ظلم و نا
برابری سر تسلیم و تأیید فرود آورده اند و این سبب می شود که در مجموع م حتی مردمان زیر دست
این سران اقوام در جامعه ود شان را فروتر از باداران شان بشناسد،یعنی که در جانعه همیشه غالم و
مرند کننده و چاکر وجود داشته است که همه شور ب تی ها و تیره روزی ها در جامعه زاییده از همین
حالت میباشد و از آبش ور پستی و دنائت ب اطر بدست آوردن متاعی چند دین و دنیای ود و حتی
دیگران را برباد میدهند.به قول ابن سینا شیخ الرئی :دست و دامن و حتی پاهای پادشاه وقت را بوسیده
 4مسلض الدین سعدی .کتاب بوستان .باب اول درعدل و تدبیررای.

و می گفتند «:این قبلۀ عالم است بر روی قبلۀ عالم وبه مدح و انای سایه های متعدد ( دا) مشغول بوده اند
وکمتر کسی در بین آنان مال ناصر سرو بل ی قبادیانی توانسته که بگوید:
من انم که در پای وکان نریزم

مر این قیمتی دُّر لفظ دری را

واین علوی فکر ناصر سرو در برابر بلند ترین قصیده ای از ظهیر فاریابی که گفته است:
نهُ کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای

تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن زند

که سعدی در جواب او این را گفته است:
چه حاجت که نه کرسي آسمان

نهي زیر پـــــاي قزل ارسالن

مگو پاي عزت بر افالک نـــه

بگو روي ا الو بر اک نه
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 6بوستان سعدی :
چه حاجت که نه کرسي آسمان
نهي زیر پاي قزل ارسالن
مگو پاي عزت بر افالک نه
بگو روي ا الو بر اک نه
واصل آن این است:
اتابک محمد شه نیکبخت
خداوند تاج و خداوند تخت
جوان جوانبخت روشنضمیر
به دولت جوان و به تدبیر پیر
به دانش بزرگ و به همت بلند
به بازو دلیر و به دل هوشمند
زهی دولت مادر روزگار
که رودی چنین پرورد در کنار
به دست کرم آب دریا ببرد
به رفعت محل ثریا ببرد
زهی چشم دولت به روی تو باز
سر شهریاران گردن فراز
صدف را که بینی ز دردانه پر
نه آن قدر دارد که یکدانه در
تو آن در مکنون یکدانهای
که پیرای ٔه سلطنت خانهای
نگهدار یارب به چشم خودش
بپرهیز از آسیب چشم بدش
خدایا در آفاق نامی کنش
به توفیق طاعت گرامی کنش
مقیمش در انصاف و تقوی بدار
مرادش به دنیا و عقبی برآر
غم از دشمن ناپسندت مباد
ز دوران گیتی گزندت مباد
بهشتی درخت آورد چون تو بار
پسر نامجوی و پدر نامدار

6
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یکی ازپیشوا های آزادی طلب و مبارزعامانی و س ن پرداز عصر عامانی قنامق کمالق نیز در این
مورد س ن نیکو گفته است:
«چون حکام عصر را از صدق و سالمت منحر

دیدم ود را با عزت واقبال از در انۀ حکومت

کنار کشیدیم ».یعنی که حکام عصر از سالمت وصدق منحر

ازان خاندان خیر بیگانه دان
که باشند بدگوی این خاندان
زهی دین و دانش ،زهی عدل و داد
زهی ملک و دولت که پاینده باد
نگنجد کرمهای حق در قیاس
چه خدمت گزارد زبان سپاس؟
خدایا تو این شاه درویش دوست
که آسایش خلق در ظل اوست
بسی بر سر خلق پاینده دار
به توفیق طاعت دلش زنده دار
برومند دارش درخت امید
سرش سبز و رویش به رحمت سپید
به راه تکلف مرو سعدیا
اگر صدق داری بیار و بیا
تو منزل شناسی و شه راهرو
تو حقگوی و خسرو حقایق شنو
چه حاجت که نه کرسی آسمان
نهی زیر پای قزل ارسالن
مگو پای عزت بر افالک نه
بگو روی اخالص بر خاک نه
بطاعت بنه چهره بر آستان
که این است سر جاده راستان
اگر بندهای سر بر این در بنه
کاله خداوندی از سر بنه
به درگاه فرمانده ذوالجالل
چو درویش پیش توانگر بنال
چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش
چو درویش مخلص برآور خروش
که پروردگارا توانگر تویی
توانای درویش پرور تویی
نه کشور خدایم نه فرماندهم
یکی از گدایان این درگهم
تو بر خیر و نیکی دهم دسترس
وگرنه چه خیرآید از من به کس؟
دعا کن به شب چون گدایان به سوز
اگر میکنی پادشاهی به روز
کمر بسته گردن کشان بر درت
تو بر آستان عبادت سرت
زهی بندگان را خداوندگار
خداوند را بند ٔه حق گزار..

شوند بازمردم چگونه توانند آزادی

حقیقی و حیایت انسانی داشته باشند ،زیرا با روی کار آمدن مشتی سفله وزبون وقدرت پرست اصالً
چگونه واهند توانست مبادی عالیۀسیاسی واجتماعی از آزادی تقوی و عفت و فضیلت و ایمان در نسل
موجود ما بمیان بیاید؟»
لطیفۀ را آورده اند که الی از شو ی نیست « :روزی جوانی در جنب مردم محل می گریست و زار
زار گریه می کرد  .مردم از او پرسیدند :جوان! چرا گریه می کنی ؟باز جوانک همی گریست و جواب
نمیداد شدت اصرار والحاح مردم جوان را مجبور سا ت که دهان باز کند و سر س ن بکشاید و در مقابل
ابرام سرال کنندگان که چه باعث ضجۀ اوست گفت :من عاشقم،وقتی پرسیدند وب عاشق کیستی بگو تا
چاره بکنیم؟جوان گفت:هر کرا که شما صالح بدانید».پ
ارگانهای حکومتی که قظاهرا ًق از طر

رأی وکالی که در دولت در شورا و یا دیگر

مردم رأی برده اند و وکیل انت اب شده اند  :رای آن «وکیل

محترم ملت» در امور مملکت هم مال عشق آن ادم گریانوک است که ود رأی و نظری ندارد و بند ه
است وفرمان بردارو مطیم اهرام قدرت اند.
این حالت را احتمال می رود که استیال های متوالی اقوام و قدرت های ارجی وستمگران دا لی ،این
مایۀ جامد را به این حال اندا ته است.اگر چه در مغرب زمین و امریکا هم م صوصا ً در قرون و
سطی جبارانی از انواده های بزرگ اعیانی وجود داشتند که باالی ملت های شان ظلم می کردند ولی
ظلم آنها هرگز به پایه از زلت استیالگران کنونی نرسیده بود .زیرا،آن وقت نه تفنک و بمبی بود که
طر

را به تکه های گوشت تبدل نماید و نه هم مواد منفجره و هرا

افگنانی که به دستور باداران شان

ود را می ترکانند وانفجاز میدهند .اینها هیچکدام هم،وجود نداشت  .جن

آن وقت جن

سلحشوری

وغیرت ،شمشیر و قدرت و مردانگی بود نه این که مانند امروز حاداه های جان گداز و روح راشی
از اار فشار یک دکمۀ بامب های هدایت شونده از راه دور که هر گز دشمند مش و نیست و فقط
می واهند با چشمان کور همه چیز را از بین ببرند ویا با نشانه گیری های دقیق حسابشده و نقشه مکمل از
دشمن با فشار دکمه ای از طریق بال چرپ ها و هوا پیما های نظامی با سرنشین،وبی سرنشین  ،حتی
یک شهر و یا یک روستا را بکلی منهدم میسازند و با افت ار در رسانه های جهانی می گویند «:ما
بزرگترین بمب سا ت امریکا را بنام مادر بمب ها مسمی است وشب تانه در افغانستان استعمال
کردیم.».
اداره و بسامان سا تن این گونه سرزمین ها در حالی که دشمن ارجی و یانت پیشه گان دا لی در
قدرت دست باال دارند  ،نمیتوانند به آسانی رفاه و آساید وامنیت را در نزدیک مدت بار بیاورند ودهل و

نقاره صلض هم فقط ب اطر استمرار وضعیت موجود که هرگز به ضرر حاکمان نمیباشد ،شنیده می شود
که وجود ارجی ندارد .در چنین وضعیتی مردمان قدرت مند در شهر ها در پید روی ود سنگر بندی
می کنند و سایر زنجیره های حیات که در روستا ها امتداد دارند از هر گونه امنیت محروم می باشند
وما در چند سال گسشته شاهد

رمن سوزی ها و ازبین رفتن محصوالت زراعی در هنگام رفم حاصل

بودیم که اکنون هم این بازی کماکان ادامه دارد .این حالت روستا ها را به بهترین میدان های جن
برای فعالین هرا

افگن میسازد که هم ود و هم رمن های شان در نایره جن

می سوزاند.

آنان که می واهند نظم عالی کشوری از بین برداشته شود و روستا نشینان را در عمق مصیبت در بازی
های شوم جنگی شان شریک میسازند که شور ب تانه در این حالت جوانان و حتی اطفال در روستا ها
جبرا ً به سوی جن
هرا

کشانیده می شوند واینها که راه بر گشت شان به صلض و امنیت بسته میباشد ،در دامن

افگنان سقوط می کنند و هر ازگاهی در شاهراه های مواصالتی و حومه های شهراز طر

مورد حمالت قرار می گیرند که فرو افتادن عامه مردم در دامن جن

اینها

ستیزان باعث فالکت و نکبت های

شومی در این سرزمین شده است.
پ

اگر کسانی آرزو دارند که کسی برای اصالح اساسی ملت و استقرار آزادی حقیقی می واهند

بکنندباید از اینجا شروع کند یعنی در میان مردم اصتا ً جوانان و نو جوانان که آینده رهبری و دوام
جامعه بدان ها بستگی دارد صلت مردانگی وسلحشوری و ازادگی را بپردازند که هم منشأ اصالح
سیاسی است وهم اصالح ا الق اجتماعی،ورنه شغال نه صفت شیر را واهد داشت و نه صفت س
پاسبان را.
« تا انسان آزاد نباشدو احترام و حیایت همنوعان ود را مراعات ننماید نمی تواند و حق ندارد ود را
انسان بداند وانسان ب واند و چنانچه ود را انسان ب واند وانسان بداندالبد به همان شکل و صورت
ظاهری ود قانم گردیده است،یعنی به اینکه روی دو پا راه می رودو س ن گفتن میتواند و .لبا

می

پوشد وشاید منزلد بهتر از کنام جانوران است واحیانا ً به جای پیاده راه رفتن به پشت اسب و االغ که
امروزه جای ود را به انواع اتومبیل های سواری داده سوار می شوند.
ولی مسلّم این است که هی کسی و هیچگاهی در دنیا حق ندارد تنها با این قبیل مزایا ود را انسان بداند
وانسان ب واند ،مگر همینقدر که مقصودد تمیز و تش یو بین ود وحیوانات غیر ناطق باشد وب
والی انسان انگاه شایسته و سزاوار نام شری

انسانی می شود که واقعا ً انسان باشد یعنی دارای صال

آدمیت وانسانیت باشدکه این ود فراهم نگردد مگر آنکه ش و متوجه عالم روحی و معنی آن باشد.و
در تکمیل و تهسیب مکارم ا القی وانسانی کوشا باشد و مدام در صدد آن باشدکه بر کماالت و فضایل
ود افزوده و معایب و نواقو ود را،پیوسته مد نظر داشته باشته وبا وسایلی که بزرگان و ردمندان
در نتیجه امتحان و تجربه و تحقیق در دست ر

ما گساشته اند در دفم و رفم آن بکوشند واین هرگز

صورت نپسیرد مگر انکه تنها اهل ورد و واب و حلق و جلق و پول و مقام نباشد.بلکه فرضا ً که نتواند
از این چیز ها صر

نظرنماید  ،اینقدر واهد توانست که بفهمید که لست واقعی و حظ لطی

و حقیقی

در جای دیگری است واین به آن معنی است که «فرامود نکنی که باید نصیب ود را از دنیا ببری»
ولی انسان واقعی تنها به گرفتن همین نصیب از دنیا نباید اکتفا کند چنانکه تنها حیوانات بدان اکتفا می
کنند وزندگی معمولی و واب و ور را نباید «زنده بودن » شمرد زنده بودن به تمام معنی استفاده
کردن ازحوا

پنجگانه واز عقل واحساسات وشعور و نیروی های درونی مکنونه است واگر چنین

نباشد تنها می توانیم ود را «جاندار» ب وانیم نه زنده کامل به معنی کامل این لفظ».
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