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حکيم بابا طاهر معروف به عريان، عارف و شاعر قرن پنجم هجری 
قمری و معاصر با طغرل شاه سلجوقی که می توان او را تنها منتقد 
عريان گوی تاريخ ادبيات فارس��ی دانس��ت و امروز آرامگاهش در 
شهر همدان زيارتگاه کس��انی است که به ميراث فرهنگی کشور 
عشق می ورزند، دوبيتی های بسياری پيرامون معضالت زمان خود 
دارد که اکثر آن ها با روند اجتماعی اين دوران مطابقت می نمايد 
و يکی از معروف ترين اين س��روده ها »تو که نوش��م نه ای نيشم 
چرايی/ نمک پاش دل ريش��م چرايی« است که می تواند با بعضی 

از برخوردهای موجود مطابقت داشته باشد! 
کميته مصونيت خبرنگاران افغانستان معتقد است عامل بيشترين 
خش��ونت ها عليه روزنامه نگاران آن در ش��ش  ماهه نخست سال 
ج��اری مي��الدی مقامات دولت��ی اين کش��ور بوده ان��د! که اين 
ناهنج��اری اجتماعی در 6 ماه نخس��ت س��ال 2019 ميالدی در 
حقيقت از جانب مديران و مس��ئوالن به وقوع پيوسته و 45 مورد 

خشونت عليه خبرنگاران به ثبت رسيده است. 
در سال گذشته ميالدی نيز 17 نفر خبرنگار و کارمند رسانه های 
افغان بر اثر ناامنی ها در اين کش��ور کشته  شده اند که افغانستان 
را در رأس ناامن ترين کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داده 
است. گزارش تازه کميته مصونيت موارد خشونت به ثبت رسيده 
در س��ال جاری را ش��امل 3 مورد قتل، شش مورد جراحت، پنج 

مورد ضرب و شتم، نوزده مورد توهين و تحقير، 10 مورد تهديد، 
يک مورد بازداش��ت غيرقانونی و يک م��ورد اخراج اجباری اعالم 
کرده اس��ت! بررس��ی اين خبر حيرت آور نشان می دهد که عامل 
20 مورد از خشونت ها کارمندان دولتی بوده اند و 8 مورد از آن ها 
به طالبان و داعش نس��بت داده  شده و 8 مورد به افراد ناشناخته 

و 6 مورد نيز به صاحبان قدرت تعلق دارد. 
همه اين ناهنجاری ها خاص کش��وری اس��ت که نزديک نيم قرن 
چ��وب ندانم ب��ه کاری های ب��زرگان خود را می خورد که اس��ير 
فش��ارهای غرب و ش��رق بوده و امروز هنوز نتوانس��ته خود را از 
اليه ه��ای اس��تعمار رها کن��د و براثر بی اهميت ش��مردن عوامل 
حاکميت اين مس��ئله مهم که رسانه را می توان در هر زمان رکن 

چهارم يک حکومت فرض نمود، حاصل شده است. 
توجيه مقامات توسط دستگاه های ارتباط  جمعی دولت وظيفه هر 
نظام است تا از طريق ارگان مربوطه ای که گروه را تحت حمايت 
خود دارد انجام ش��ود اما متأسفانه اين اقدام ضروری در کشور ما 
به نحو مطلوب صورت نمی پذيرد و جايگاهی ندارد که نمونه های 

متعدد آن فراوان می باشد. 
چهارش��نبه 16 فروردي��ن 1396 عب��اس آخون��دی وزي��ر راه و 
شهرس��ازی وقت در حاش��يه نشس��ت هيئت دولت در پاسخ به 
خبرنگاری مبنی بر اينکه گفته  ش��ده س��ومين ايرباس خريداری 

 ش��ده که به ايران آمده مرجوعی کش��ور کلمبيا اس��ت و آيا اين 
موضوع صحت دارد و ش��رايط آن چگونه اس��ت؟ جواب می دهد: 
مرجوعی يعنی چ��ه؟ اين حرف های عجيبی اس��ت! در ادامه اما 
وزير پس از قطع دوربين نس��بت به اين سوأل خبرنگار همچنان 
واکنش نش��ان داده و به وی می گويد: خبرنگار بايد يک جو عقل 

داشته باشد! 
وزير راه و شهرسازی وقت بعد از اين سخنان ميکروفون خبرنگار 
را از دست او می گيرد و در حالی  که قصد پرت کردن آن را دارد با 
لحن فرياد گونه ای می گويد: شما حرفه ای نيستيد و از خبرنگاری 

سر درنمی آوريد. بريد بابا! 
روند اين ماجرا به دليل اينکه تعداد زيادی از اصحاب رس��انه در 
باغ پاس��تور حضور داش��تند و ش��اهد آن بودند قابل کتمان نبود 
بنابراين به  سرعت نشر يافت اما بوده و هنوز هم هست مواردی در 
گوشه و کنار کشور که بعضی از مديران نمی دانند و آگاه نيستند 
اگر خبرنگاری برای پاسخ گرفتن به سوأل خود سماجت و اصرار 
م��ی ورزد در حقيق��ت به وظيفه اش عمل می کن��د و اين مديران 
و مس��ئوالن هس��تند که بايد سعه  صدر داش��ته و اگر به داليلی 
نمی خواهند يا نمی توانند پاسخگو باشند موضوع را به نحوی ديگر 
تغيير و ضمن مالطفت، از سوأل کننده بخواهند تا جواب گرفتن 

را به وقت ديگری موکول نمايد. 

اي��ن پديده نوظهور خاص ره آورد تعام��ل ويژه دولت های يازدهم 
و دوازدهم در کنار ديگر امتيازاتی اس��ت ک��ه برای آحاد جامعه 
طی ش��ش سال گذش��ته به همراه آورده اند که شمارش آن ها از 
حجم اين مقوله خارج و نيازمند می باش��د تا سر فرصت منافع و 
مضرات آن در دو کفه ترازو گذاش��ته ش��ود و در مقام مقايسه با 
همه دولت های پيش از آن درآيد که امروز وزير صنعت، معدن و 
تجارت تازه به جرگه کابينه پيوس��ته نبايد غوره نشده مويز شود 
که بهتر اس��ت بداند خبرنگاران دخترخاله و پسرعمو و يا کارمند 
دون پايه ايشان نيستند تا در مصاحبه چهارشنبه سوم مهر پاستور 
با آن ها اينگونه س��خيف و بنا ب��ه اقوال دهه چهل »چاله ميدانی« 
برخورد و صحبت نکند که اگر اينگونه بی حرمتی های لفظی ادامه 
يابد ماجرای ادامه روش وزير قبلی راه و شهرس��ازی و گوش��ه ای 
از آغازين های اين پروس��ه در افغانستان خواهد بود! اين روزها و 
با همه اين مش��کالت و مصائب حاص��ل از مديريت تدبير و اميد 
اصحاب رسانه را به حق می توان استوارترين ستون نظام بر اساس 
رک��ن چهارم در طول تاريخ خود دانس��ت که ب��ا کمترين توقع، 
هزينه، تس��هيالت و پايين ترين درآمد ممکن! س��نگر خود را در 
حفظ شئونات انقالب حراست نموده و خواهند نمود. بنابراين اگر 
در کردارتان نوش نداريد حداقل نيششان نزنيد! که بقول شما اگر 

يک جو عقل داشتند اصحاب رانت می شدند نه رسانه!

آمري��کا در حالی خود را مدعی حمايت از حقوق کودکان معرفی و در صحنه 
جهانی به بهانه همسر کودک و دهها عنوان ديگر به پرونده سازی عليه ساير 
کش��ورها می پردازد که در درون اين کش��ور وضعيت بحرانی کودکان هر روز 
شديدتر می ش��ود چنانکه ش��رکت های فناوری گزارش داده اند تنها در طول 
يکس��ال گذش��ته بيش از 45 ميليون عکس و فيلم سوءاس��تفاده جنس��ی از 

کودکان در آمريکا به شکل آنالين منتشر شده است.
پايگاه اينترنتی نش��ريه نيويورک تايمز در گزارشی تکان دهنده از گستردگی 
ش��بکه آنالين سوءاستفاده جنس��ی از کودکان در آمريکا نوشت تنها در طول 
يک س��ال گذش��ته، بيش از 45 ميليون تصوير و فيلم سوءاستفاده جنسی از 
کودکان که برخی 3 يا 4 س��اله هس��تند، در آمريکا به ش��کل آنالين منتشر 

شده است.
به نوش��ته نيويورک تايم��ز، اين تصاوير مخوف و دلهره آور هس��تند. کودکان 
در اي��ن تصاوير تحت آزار جنس��ی قرار می گيرند و در برخی موارد ش��کنجه 
می ش��وند. البته تصاوير مربوط به سوء اس��تفاده جنسی از کودکان مدت های 
طوالنی اس��ت که توليد و در شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته می شود، 
ولی ابعاد اين مسئله هرگز تا اين حد گسترده نبوده است. شرکت های فناوری 
گزارش داده اند تنها در طول يکسال گذشته بيش از 45 ميليون عکس و فيلم 
سوءاس��تفاده جنسی از کودکان در آمريکا به شکل آنالين منتشر شده است. 
اين آمار بيش از يک دهه پيش کمتر از يک ميليون بود. ولی با وجود تصويب 
قوانينی در اين باره در س��ال 2008, همچنان رشد انفجارگونه اينگونه هرزه 

نگاری ها در فضای آنالين متوقف نشده است.
بررس��ی های نيويورک تايمز نش��ان می دهد اين ش��بکه های ه��رزه نگاری از 
نقص ه��ا و نبود اقدامات کافی برای مهار چنين فعاليت هايی س��وء اس��تفاده 
می کنند. بسياری از ش��رکت های فناوری، مانند پديده نفرت پراکنی و تبليغ 
تروريس��م، به اندازه کافی در زمينه نظارت بر ش��بکه های خود و جلوگيری از 
انتش��ار تصاوير سوءاستفاده جنس��ی تالش نمی کنند يا از همکاری با مقامات 

مربوط هنگام کشف و انتشار اين هرزه نگاری ها سر باز می زنند.

همچنين نهاد های اجرايی مسئول مبارزه با اين معضل اجتماعی با مشکالتی 
مانند کمبود نيروی انس��انی و نبود منابع کافی دس��ت به گريبان هستند. از 
طرفی وزارت دادگستری آمريکا با وجود تفويض نقش عمده در مقابله با اين 
پديده از سوی کنگره، حتی از تهيه گزارش های نظارت اجباری و انتصاب يک 
مقام ارش��د اجرايی برای هدايت عمليات سرکوب هرزه نگاری در شبکه های 
آنالين کوتاهی می کند.در س��ال 1998، بيش از 3000 مورد تصوير از س��وء 
اس��تفاده جنس��ی از کودکان گزارش ش��ده بود. کمی بيش از يک دهه بعد، 
گزارش های ساالنه در اين باره از مرز يکصد هزار مورد گذشت.در سال 2014، 
اين تعداد برای اولين بار از مرز يک ميليون مورد فراتر رفت. س��ال گذش��ته 
بيش از 18 ميليون و 400 هزار مورد فيلم و تصوير از س��وء اس��تفاده جنسی 
از کودکان گزارش ش��د که اين رقم بيش از يک سوم کل موارد گزارش شده 

در گذشته محسوب می شود.
قربانيان آزار جنسی کودکان از سراسر آمريکا در مصاحبه با نيويورک تايمز با 
توصي��ف جزئيات دلخراش توضيح داده اند که چگونه زندگی آن ها تحت تاثير 
اين وقايع آسيب ديده است و اينکه هنوز با ترس و وحشت ناشی از شناسايی 
خ��ود از فيلم و تصاوير موجود بر روی اينترنت زندگی می کنند. بس��ياری از 
بازمان��دگان و خانواده های آن ه��ا نيز گفتند ديدگاه آن ها راجع به بش��ريت، 
به واس��طه خ��ود اين جنايات و تقاضای آنالين برای تماش��ای تصاوير س��وء 
استفاده جنسی از کودکان به طور کامل تغيير کرده است.اگرچه قدمت پديده 
پورنوگراف��ی کودکان به دوران پيش از عصر ديجيتال باز می گردد، ولی ظهور 
دوربين های گوشی های هوشمند، رسانه های اجتماعی و فناوری فضای ذخيره 
سازی ابری اجازه داده اند تا اين تصاوير با سرعت نگران کننده ای منتشر شوند 
و هم تصاوير بازنش��ر ش��ده و هم تصاوير جديد، امروزه گوشه و کنار اينترنت 
را اشغال کرده اند. از طرفی برخی گروه های آنالين، از فناوری های رمزگذاری 
ش��ده و به اصطالح فضا های زيرزمينی و تاريک اينترنت اس��تفاده می کنند تا 
به افراد نحوه ارتکاب جرايم و نحوه ضبط و به اش��تراک گذاری تصاوير را در 

سراسر جهان آموزش دهند.
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کمال دليری آن است که کسی خشمگين شود و خشمش شّدت گيرد و چهره 
اش سرخ شود و موهايش بلرزد، اّما بر خشم خود چيره گردد.
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برگزيده و ممتاز، عقايد و معارف واالئی که ملت ما در طول تاريخ ارث برده يا اس��تعدادش را در 

خودش حفظ کرده بوده، که با انقالب اسالمی اين استعدادها بروز کرد. 
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* هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
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حسن  روانشید
روزنامه نگار پيشکسوت

خبرنگار باید یک جو عقل 
داشته باشد!

»شبه نبی«
ای ک��ه داری در دلت ح��ال و هوای کربال
بال بگش��ا س��وی آن صحن و سرای کربال

کوله ب��ارت را بگير با جمع ي��اران صديق
ه��م نوا ش��و ب��ا محب��ان در زمي��ن کربال

ک��س نمی داند چه آمد از غم داغ حس��ين
ب��ر س��ر ام المصائ��ب در زمي��ن کرب��ال

ه��م ن��وا ب��ا ام لي��ال م��ادر ش��به نب��ی
خ��اک را بر س��ر بري��ز اندر زمي��ن کربال

ه��م نوا ب��ا م��ادر اصغ��ر رب��اب دل فکار 
می زني��م بر س��ينه و س��ر در زمين کربال

ه��م نوا ش��و ب��ا رقيه دختر ش��اه ش��هيد
گ��و چه آم��د بر س��رت اندر زمي��ن کربال

ياد کن از س��اقی لب  تش��نه در دشت بال
ش��د دو دس��ت او ج��دا اندر زمي��ن کربال

کاش رزق ما ش��ود با حضرت صاحب زمان
پ��ا به پ��ای او رويم در س��ر زمي��ن کربال

صف��ا ب��ا  ب��ارگاه  آن  دي��دن  ه��وای  در 
تا ابد »س��يرنگ« ب��ه دل دارد هوای کربال

سيرنگاحمدزاده

آمار تکان دهنده هرزه نگاری از کودکان در آمریکا


