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حکومت طالبان بر افغانستان در سالھای -١٣٧٥

سال  ٢٠٠٨به  ٥٠مورد نقض فاحش آزادی

 ١٣٨٠نقطهای سياه در تارﯾخ کشور است .به مدت

مطبوعات اشاره کرده است که  ٢٨مورد آن از سوی

پنج سال ھمه آزادیھا به جز آزادی دعا کردن در

ماموران دولتی و  ٦مورد از سوی طالبان انجام

کشور مصادره شد .دولت کنونی افغانستان و

گرفته است .سيد عبدالوحيد ھاشمی رئيس اﯾن

از

سازمان گزارش را چنين جمعبندی میکند" :

جامعه

جھانی

آزادی

مطبوعات

را

ﯾکی

دستاوردھای فرا طالبان معرفی میکنند.

اکثرﯾت اﯾن حمالت در کابل انجام گرفته است .تعداد

پدﯾدار شدن صدھا رسانه و از جمله رادﯾو و تلوﯾزﯾون

خبرنگاران مستقل در جنوب کشور کاھش ﯾافته

خصوصی

عميقا

اشکال

مطلع

شدن

است".

مردم

آزادی مطبوعات اولوﯾت دولت است؟

افغانستان را تغيير داده است .اما ھفت سال پس از
سقوط طالبان روزنامهنگاران از امنيت الزم برای

گزارشگران بدون مرز رئيس جمھور حامد کرزی و

انجام حرفه خود برخوردار نيستند .رسانهھا با

جامعه جھانی را فرا میخواند که دفاع از آزادی

تھدﯾدات تازه ای روبرو شدهاند .مافيای مواد مخدر،

مطبوعات را در اولويت برنامهھای خود قرار دھند.

آدم رباﯾان ،استفاده به منظور سياسی از اتھام

افغانستان امروز دارای بيش از  ٣٠٠نشريه١٤ ،

"کفرگوﯾی" و  ...که دولت حامد کرزی آنگونه که

روزنامه ،دستکم پانزده شبکه تلويزيوني ،و صدھا

انتظار میرفت نتوانست مھار کند.

رادﯾوی خصوصی و  ٧آژانس خبری است .در کشور

در ماه جدی )دی( سال جاری ھيئتی از گزارشگران

ھيچگاه به اين تعداد رسانه و خبرنگار وجود نداشته

بدون مرز برای تھيه گزارش به افغانستان سفر و در

است .کثرتگراﯾی ﯾک واقعيت غير قابل انکار است

طی مدت مامورﯾت خود با وزارای عدليه و فرھنگ و

که حاصل سياست حامد کرزی و جامعه جھانی

اطالعات،مشاور مطبوعاتی و سخنگوی رئيس

است .اما به شکل موازی به ھمين ميزان خشونت

جمھور،رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر،

عليه مطبوعات نيز افزايش داشته است .دراﯾن

سخنگوی شورای علما ،سازمانھای جامعه مدنی

رابطه نشانه ای از اجرای تعھدات مقامات رسمی

 ،انجمنھای روزنامهنگاران ،خبرنگاران و آژانس ھای

برای پاﯾان دادن به وضعيت دﯾده نمی شود.

خبری بينالمللی ،افسران نيروھای ائتالف و

فرﯾده نيکزاد معاون سردبير آژانس خبری پژواک

بسياری از روزنامهنگاران شھرھای کابل ،ھرات،

عدم امنيت را چنين توصيف میکند  " :اولين نگرانی

مزارشرﯾف و قندھار دﯾدار و گفتگو کرد.

ما از دشمنی مخالفان مسلح و به وﯾژه برخی از

بحران امنيتی ،سياسی و اقتصادی که افغانستان را

گروهھای طالبان است .سپس برخی از تفسيرھای

در بر گرفته است .اثرات جدی بر کارکرد خبرنگاران

مذھبی و سنتی ،حقوق زنان برای روزنامهنگار

دارد .ھمه شھروندان در خطر قرار دارند از جمله

شدن را تھدﯾد میکند .جنگساالران خطری ھستند

حرفهکاران اطالعرسانی ،دولت از تامين امنيت

برای ھمه خبرنگارانی که به ھر طرﯾقی از قدرت آنھا

ابتداﯾی روزنامهنگاران ناتوان است .گزارشگران بدون

انتقاد میکنند .و در آخر نيروھای ائتالف که برای

مرز از ژوئن ) ٢٠٠٧جوزا  (١٣٨٦تا ژانوﯾه ٢٠٠٨

اطالعرسانی مانع اﯾجاد می کنند و به وﯾژه ه ھنگام

)جدی  (١٣٨٧دستکم  ٢٤تھاجم و حمله ٣٥ ،مورد

کشته شدن اشتباھی غير نظاميان".

تھدﯾد به مرگ ١٤ ،مورد دستگيری ،و  ٧مورد

اغلب روزنامهنگاران افغانی که با ما سخن گفتهاند

اختطاف شمارش کرده است .دهھا روزنامهنگار که

از پيشرفتھای بدست آمده از سال  ٢٠٠١تا به

اغلب آنھا زن بودهاند به وﯾژه در والﯾت مختلف کشور

حال ابراز رضاﯾت کردهاند .دکتر اﯾوبی معاون شبکه

مجبور به استعفا شدهاند .سازمان غير دولتی نی

باختر در اﯾن باره می گوﯾد " روشن است که

در گزارش ساليانه خود در باره آزادی مطبوعات در

کارھای زﯾادی انجام گرفته است .آزادی مطبوعات
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ﯾک واقعيت ھر روزه ماست .اما با مشکالت بسياری

دشتی از کابل وﯾکلی به صبر دعوت میکنند "

نيز رودرو ھستيم .نبود امنيت برای روزنامه نگاران در

جامعه ما به آرامی پيشرفت میکند اﯾن وظيفه

والﯾات ،مشکل دسترسی به اطالعات از جمله از

روزنامه نگاران نيست که به اﯾن مباحث شتاب

سوی دولت ،نبود اراده از سوی مقامات رسمی

دھند".

برای رعاﯾت قانون اساسی و قوانينی که ما را

از سوی دﯾگر فاضل احمد معنوی سخنگوی

حماﯾت می کنند".

شورای علمای افغانستان میگوﯾد " شورای علمای

بدون مطبوعاتی آزاد که قادر باشد خطاھای دولت را

افغانستان آزادی بيان را محترم می شمارد و آن را

منعکس کند ،دولت و جامعه جھانی چگونه

دستاوردی مھم میداند .اما آزادی بيان به معنای

میتوانند مدعی مبارزه با فسادی شوند که ھر روز

توھين به مقدسات و اعتقادت مذھبی مردم نيست.

وقتی

ھرگاه به شرع اسالم حمله شود وظيفه ما موضع

بيشتر دولت را به قعر خود فرو میکشد؟
عمال گزارش تحقيقی در جنوب کشور

گيری در اﯾن باره است".

منطقهای

عمدتا تحت کنترل طالبان ناممکن است ،چگونه می

در شراﯾط کنونی گزارشگران بدون مرز معتقد است

توان با ترافيک مواد مخدر مبارزه کرد؟ اگر دولت

که دولت باﯾد قانون مطبوعات را ھر چه زودتر به اجرا

ناتوان در دفاع از آزادی بيان باشد چگونه میتوان با

گذارد .با عدم مجازات قاتالن روزنامه نگاران مبارزه

تارﯾک اندﯾشی طالبان مبارزه کرد؟ چگونه می توان

کند و اقدامات الزم را برای متوقف کردن تھدﯾدات و

پيشرفت اقتصادی را تسھيل کرد ؟ در حالی که

حمالت

جمھور

مناطقی از داشتن اطالعات در باره فرصتھای اھدا

ھماﯾون حميدزاده به گزارشگران بدون مرز اعالم

شده محروم ھستند .و اگر روزنامهنگاران در بخش

کرد که " آزادی مطبوعات ﯾکی از اولوﯾتھای دولت

وسيعی از کشور خود امنيت نداشته باشند چگونه

است اما آزادی بيان مورد سواستفاده بسياری از

میتوان تباھکاری طالبان و جنگ ساالران را افشا

جمله کسانی که بدون دليل تھمت و افترا می زنند،

کرد؟

قرار گرفته است".

برای مردم افغانستان و به وﯾژه جوانان که اکثرﯾت

اگر در دفاع از آزادی بيان تعلل شود دولت با خطر از

جمعيت کشور را تشکيل می دھند و با شور و

دست دادن اعتبارش در ميان روزنامه نگاران روبرو

شوق از رسانه ھای خصوصی استقبال کردهاند،

خواھد شد و حماﯾت افکار عمومی جھانی و اﯾنگونه

آزادی مطبوعات نه وسيله ای تزئينی که ﯾک ضرورت

حماﯾت اتحادﯾه اروپا را که به شکل سياسی

است .در حالی که به موعد انتخابات در سال ١٣٨٨

اقتصادی و نظامی از آن حماﯾت می کنند از دست

نزدﯾک میشوﯾم .حضور رسانهھای افغانستان برای

خواھد داد.

قضاوت در باره اﯾنکه چه کسی فردا بر کشور

مسئول دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوﯾد

حکومت میکند ،برای مردم و جوانان ضروری است.

" ١٣٨٨سالی خطرناک برای مطبوعات افغانستان

در اﯾن باره اکثرﯾت ناظران در پاسخ به گزارشگران

است .وضعيت امنيتی و تنش پيش و پس از

بدون مرز ،معتقدند که فضای آزاد برای اظھار نظر در

انتخابات ما را به ھوشياری فرا میخواند " .باری

باره مسائل مذھبی ھنوز وجود ندارد .برخی چون

سالم مدﯾر رسانه صبح بخير افغانستان در اﯾن باره

شھير احمد ذھين ﯾکی از موسسان گروه

می گوﯾد " برای تضمين انتخاب دوباره خود دولت

رسانهای کليد از ان متاسف است " روشنفکرانی

کنونی مجبور خواھد شد که در امر اطالع رسانی

چون محقق نسب سعی کردند که بحث را باز کنند

اخالل کند .چرا که شراﯾط کشور تاسف بار است .ما

ولی بالفاصله از سوی محافظهکاران و دستگاه

منتظر خبرھای بد ھستيم و شراﯾط حماﯾت بين

قضاﯾی جلوی آن را گرفت .برخی دﯾگر چون فھيم

المللی از رسانه به قدرتمندی گذشته نيست".
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طالبان دشمنان آزادی مطبوعات

گروھای جھادی در مناطق قباﯾلی پاکستان با موج
اف ام پخش و به جھاد دعوت میکنند و برای اﯾجاد

مخالفان مسلح و به وﯾژه گروه طالبان اصلیترﯾن

جو ارعاب و ترور ھر بار ھدف بعدی خود را نيز اعالم

مسئوليت را در وضعيت عدم امنيت کنونی بر عھده

میکنند.گزارشگران بدون مرز اﯾن رادﯾو و برخی از

دارد .با تھدﯾد و آزار از طرﯾق تلفن ،متھم کردن به

ساﯾتھای مرتبط با طالبان را "رسانه ھای

جاسوسی و اختطاف روزنامه نگاران رعب و وحشت

کينپراکن" میداند که ستاﯾشگر ترورﯾسم و

را در ميان حرفهکاران رسانهھا دامن زدهاند.

خشونت ھستند.
اقدامات ترورﯾستی تقليد شده از القاعده و گروھای
جھادگر پاکستانی ،زندگی خبرنگارانی که باﯾد برای
انجام وظاﯾف خود ،در روﯾدادھای عمومی نزدﯾک به
مقامات شوند با خطر روبرو میکند .در جنوب
افغانستان در سال  ٢٠٠٧فيلم برداری در حين انجام
خاطرهی قتل روزنامهنگار اجمل نقشبندی بدست

وظيفه به قتل رسيد .و در ١٤ژِانوﯾه سال گذشته

طالبان وابسته به گروه مال داداله و ھمچنين ﯾادآوری

کارستن

روزنامهی

رژﯾم سانسور مطلق که در زمان حکومت امارات

داگبالدت در پی شدت جراحاتش به قتل رسيد .وی

اسالمی افغانستان تحت رھبری مال عمر برقرار بود،

در حمله انتحاری به ھتل سرنا در کابل مجروح شده

امکان باور به آشتی کردن جھادگران افغانی با آزادی

بود .مسئوليت اﯾن حمله را طالبان بر عھده گرفتند.

بيان را نمیدھد .آنھا ھمچنان دشمنان آزادی

ﯾکی از مھاجمان اﯾن حمله دستگير و به اعدام

مطبوعات ھستند.

محکوم شده است .در آن سوی مرز و در پاکستان

اگر چه طالبان چندﯾن بار روزنامهنگاران افغانی و

دست کم شش روزنامه نگار در اثر حمالت مشابه

خارجی را به پوشش خبری فعاليتھاﯾشان دعوت

جھادگران کشته شده اند .آخرﯾن آنھا موسی

کردهاند و ﯾا برای آنھا پيام ھای دلگرم کننده ارسال

خانخال در منطقه سوات تيرباران و سربرﯾده شد.

میکنند اما به آنھا اجازه حرکت آزاد در مناطق تحت

با اﯾن ھمه طالبان موفق شدهاند با تھدﯾد و با

کنترل خود و مصاحبه با شاھدان بدکاریھاﯾشان را

سياست ارتباطاتی پيشرفته پيامھای خود ارسال

نمیدھند .در ﯾکی از گزارشھای اخير سازمان

کنند .اﯾن غير قابل پذﯾرش است که نقل قول کردن و

کشته شدن دو محصل

دﯾدار با مخالفان مسلح برای روزنامهنگاران از سوی

مدرسه بدست ﯾک طالب که با او بحث کرده اند

دولت افغانستان که تا مدتی اﯾن سياست را اعمال

تائيد کرده است.

میکرد ،ممنوع شود .از سوی دﯾگر الزم است از

گزارشگران بدون مرز ھيچ توھمی در باره مفھوم

سوی خبرنگاران موازﯾنی حرفهای بکار گرفته شود تا

آزادی مطبوعات از سوی طالبان ندارد .در گزارش

خبرنگاران به پيام رسان تبليغاتی دشمنان قسم

منتشر شده از سوی گزارشگران بدون مرز در سال

خورده آزادی مطبوعات تبدﯾل نشوند .در اﯾن باره

که

کارلوتا گال گزارشگر روزنامه نيوﯾورک تاﯾمز در کابل

روزنامهنگاری به وضعيت تاسفباری نزول کرده بود،

می گوﯾد " طالبان به رسانه ھا برای ارسال پيام

محکوم شده بود.

ھای خود و از اﯾن طرﯾق جمعآوری پول در خارج و

در افغانستان رادﯾوی طالبان صدای شرع در برخی از

ھمچنين برای خودنشان دادن ،نياز دارند .در اﯾن

مناطق با کمک آنتنھای متحرک فعاليت خود را آغاز

رابطه آنھا سياست ارتباطاتی بھتری نسبت به

کرده است .اﯾن رادﯾو مثل رادﯾوﯾیھاﯾی است که

دولت دارند".

جھانی کرﯾسيس )(ICG

٢٠٠٠

کشور

"بدون

اطالعات

و

تصوﯾر"
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تھدﯾد ،اختطاف،قتل  :وخامت واضح شراﯾط
امنيتی

وضعيت در مناطق خطرناک دارد .اکرام شينواری

در سال  ٢٠٠٨دو روزنامهنگار به قتل رسيده و نزدﯾک

از رادﯾو صدای امرﯾکا رشد تھدﯾدات گروهھای

به پنجاه تن زخمی و مورد تھاجم قرار گرفتهاند.

جناﯾتکاری که به زحمت قابل شناساﯾیاند را در

خبرنگاران افغانی و خارجی با خطرات مختلفی رو در

پيوند با پرداخت باج از سوی برخی دولت ھای

رو ھستند به طالبان که ھمچنان خبرنگارانی را که

خارجی در موارد اختطاف می داند ".اﯾن باندھای

در برابر خواسته ھايشان سرخم نمیکنند ،تھدﯾد

مافياﯾی میدانند کارکنان رسانهھای خارجی و از

میکنند و به قتل میرسانند ،باندھای جناﯾتکار و

جمله خبرنگاران ھم طعمه ھاﯾی آسان و ھم

مافياﯾی افزوده شده است .افزاﯾش اﯾن دو عامل به

سودآوری ھستد".

وخامت وضعيت امنيتی کل کشور انجاميده است.

ﯾکی از تھدﯾدات راﯾجی که خبرنگاران با آن درگير

در سال ميالدی  ٢٠٠٨نزدﯾک به  ٢٠٠٠افراد ملکی

ھستند ارسال اس ام اس و تلفن از طرﯾق تلفن

به قتل رسيدهاند ١٠٠٠ .نفر از اﯾن افراد بدست

ھای ھمراه است .گزارشگران رسانهھای پر

طالبان به قتل رسيده اند و  ٤٠٠نفر به دست

شنونده در روز چندﯾن پيام از سوی طالبان،

نيروھای ائتالف و ﯾا نظاميان افغان کشته شدهاند.

مسئوالن سياسی ،کارکنان دولتی و ﯾا افراد

در سال  ٢٠٠٨دست کم  ٦خبرنگار اختطاف

ناشناس درﯾافت میکنند .اکرام شينواری می گوﯾد

شدهاند .در برابر اﯾن شراﯾط سفارتخانه ھای به

 " :من در روز معموال چند پيام دارم .گاھی که در

در

ھمان لحظه نمیتوانم پاسخ دھم ،وقتی بعد تماس

افغانستان در اﯾن باره میگوﯾد " :افغانستان نباﯾد به

میگيرﯾم مرا تھدﯾد می کنند تازه خودم ھم باﯾد پول

محلی برای روزنامه نگاران جوانی که به دنبال نام

اﯾن تماس را بدھم!"

ھستند تبدﯾل شود .باﯾد روزنامهنگاران حرفهای به

مدﯾر ﯾکی از رادﯾو ھای کابل که ھمچون بسياری از

اﯾن کشوری اعزام شوند .در حال حاضر اجبارا باﯾد

حرفهکاران مطبوعات که با گزارشگران بدون مرز

توصيهھای امنيتی مشخصی را رعاﯾت کرد ،ازجمله

صحبت کردهاند و نخواسته اند ،نامشان فاش شود،

ارتباط دائم روزنامه نگار با رسانهای که با آن کار

توضيح میدھد که " ما در آغاز سعی میکردﯾم در

میکند"

باره مواد مخدر و اختطافگران گزارش تحقيقی تھيه

گزارشگران رسانهھای خارجی که بنا بر شدت

کنيم .اما به مرور اﯾن کار خطرناک شد .جناﯾتکاران

ﯾافتن درگيریھا تعدادشان افزاﯾش ﯾافته است،

بسيار قدرتمند ھستند .دﯾدﯾد که چه بر سر

موازﯾن امنيتی دقيقی را بکار میگيرند .رئيس دفتر

عبدالصمد روحانی خبرنگار بی بی سی در کندھار

آژانس فرانس پرس در کابل میگوﯾد ":ما ضرورت ھر

آمد وقتی در باره مواد مخدر گزارش تھيه کرد .او را

جابجا شدن را ارزﯾابی و امنيت دفترمان را افزاﯾش

کشتند .امروز خودسانسوری در باره ارتباطات

دادهاﯾم ".کنستانس دو بونوانتور گزارشگر سابق

قاچاقچيان مواد مخدر و اختطاف گران و آنھايی که با

رادﯾو بينالملل فرانسه در کابل در ھمين باره

روابط سياسی خود ثروتمند شدهاند بيشتر شده

میگوﯾد " من در ژانوﯾه  ٢٠٠٧به کابل رسيدم و

است .چه کسی میتواند در باره افرادی که به اﯾن

ھيچ مشکل ھم نداشتم .اما پيش از بازگشتم در

راحتی میتوانند شما را از بين ببرند گزارش تھيه

پاﯾان سال  ٢٠٠٨از ترس اختطاف کمتر از دفتر خارج

کند".

میشدﯾم .اﯾن امر کامال مناسبات ما را در اﯾن

مدﯾر ﯾک روزنامه میگوﯾد" امروز وقتی که من در

قطع شد".

باره ﯾکی از سران باندھای قاچاق مواد مخدر

فضای عدم امنيت اثری مستقيم بر کيفيت

اطالعاتی بدست میآورم آنرا به خبرنگاران خارجی

احتياط

فرا

می

خوانند.

سفير

کشور عوض کرد .ارتباط ما با مردم

فرانسه

اطالعرسانی و
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میدھم ،برای انتشار آن در روزنامه خودم احساس

حماﯾت خوﯾش او را مطمئن کرده بود .عبداالحد

امنيت نمیکنم .البته من میتوانم در باره معتادان

رنجبر به گزارشگران بدون مرز گفت  " :در بعد از اﯾن

در کابل کار کنم و ﯾا در سرمقالهای بدون بردن نام از

تماس ھا خبری نشد .من گمان می کنم ھمان

مسئوالن عاليرتبه انتقاد کنم "

کسانی که نمی خواھند تحقيقات به پاﯾان برسد

منشا تھدﯾد را گاه به دشواری می توان تشخيص

نظر اﯾشان را عوض کرده اند".

داد .بعنوان مثال سو قصد عليه رھنورد زرﯾاب در

وزارت کشور قادر نبود تا در باره پيشرفت تحقيقات

تارﯾخ  ٩حمل در محله مکروﯾان کابل توسط چه

پيرامون قتل زکيه زکی ،عبدالصمد روحانی ،روزنامه

کسی انجام گرفت؟ در اﯾن روز مرد مسلحی که

نگاران آلمانی کارن فيشر و کرﯾستين استرو

توسط

توضحياتی ارائه کند .وزﯾر عدليه سرور دانش در

ھمساﯾگان فراری داده شد .چه کسی میخواست

پاسخ به گزارشگران بدون مرز قول داد که در مورد

وکيل احمد احساس خبرنگار رادﯾو صدای امرﯾکا را

اﯾن " مشکل واقعی" اقدام کند.

به

خانه

روزنامه

نگار

نزدﯾک

میشد

در برابر منزلش در کابل اختطاف کند .رباﯾندگان با
ماشين وی متواری شدند اما برای اﯾن روزنامه نگار

افزاﯾش دستگيری روزنامهنگاران

ھمچنان پيام ھای تھدﯾد ارسال می شود.
تعدد دستگيری روزنامه نگاران از سوی ماموران

اسماعيل سادات مسول دفتر دری و پشتو بی

پليس و امنيت داخلی و ﯾا طالبان احساس عدم

بی سی ،ارتباط ميان گروه ھای مافياﯾی را با

امنيت را بيشتر کرده است .در ماه ميزان سال

بخشی از دلتمردان تائيد میکند " منافع مافياﯾی

جاری ميرحيدر مطھر مدﯾر روزنامه آرمان ملی بيش

که از مواد مخدر و اختطاف تغذﯾه میکند در اﯾن

از ده ساعت از سوی پليس کابل در بازداشت بسر

است که در خفا بماند .اﯾنگونه ترس را بر رسانهھای

برد .وی مقالهای بشدت انتقادی با نام " کودتای

افغان و خارجی بدون نشان دادن خود تحميل می

کرزی" منتشر کرد که در آن "غلبه پشتوھا در دولت"

شود".

را تقبيح کرده بود.

مدﯾر ﯾکی از ھفته نامه ھای کابل میگوﯾد " :ما
ھمهی اطالعات الزم

از سوی دﯾگر نصير فياض در تارﯾخ  ٧اسد با دستور

را در باره مامورانی که در

دولت از سوی ماموران امنيت ملی بازداشت شد.

قاچاق مواد مخدر دست دارند از طرﯾق شبکه خبری

روزنامه نگار و مجری برنامه "حقيقت" شبکه

خود بدست می آورﯾم ولی ھيچکس جرات نمیکند

تلوﯾزﯾون آرﯾانا دو وزﯾر دولت ،محمد امين فرھنگ وزير

عليه آنھا مدرک مستند ارائه کند .حتا تعدادی از وزرا

تجارت و صنايع كشور و الحاج اسماعيل خان وزير

که از رھبران مافيا پرونده دارند ،نمیخواھند آنھا را

انرژي و آب را "دزد" ناميد .امری که منجر به دخالت

به مطبوعات دھند".

پليس و تعطيل شدن برنامه گردﯾد .بنا به گفته

رئيس جمھور حامد کرزی بارھا به شکل علنی در

بسياری از روزنامه نگارانی که از سوی گزارشگران

مورد روزنامه نگاران به قتل رسيده مورد سوال قرار

بدون مرز در اﯾن باره مورد سوال قرار گرفتند ،معتقد

گرفته است .از جمله در ماه اسد سال جاری به

بودند که عليرغم آنکه برنامه حقيقت معروف به

ھنگام مالقات با انجمنھای رادﯾوھای افغانستان

استقالل در تحقيقات بود اما در اﯾن باره نصير فياض

عبداالحد رنجبر ھمسر زکيه زکی در باره سرانجام
تحقيقات وی را مورد

با حمله شخصی به وزرای دولت از چارچوب

خطاب قرار داده است .که

حرفهای خارج شده است.

رئيس دولت اﯾن سوال را بیپاسخ گذاشته است.

در باره اﯾن روﯾدادھا پاسخ مقامات اﯾن بود که قانون

در حالی که ھفته اول پس از قتل اﯾن خبرنگار،
رئيس جمھور

حمله شخصی و بدون مدرک را ممنوع کرده است.

چند بار با وی تلفنی صحبت و از

اگر چه روزنامهنگاران باالتر از قانون قرار ندارند اما
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تاسفآور است که اولين واکنش مقامات صدور

طالبان ارتباط نداشت؟ اﯾن امری عادی است و حق

دستور دستگيری آنھا باشد .در مورد بازداشت نصير

من است ) (....بعد از شکنجهھای اوليه آنھا سعی

فياض اﯾن دستگيری در پی "جلسﮥ نوبتي شوراي

کردند مرا فرﯾب دھند مثال میگفتند که شبکه

وزﯾران" در ھمان روز انجام گرفته است که آن در باره

تلويزيون کانادايي سي تي وی) (CTVکه من با آن

نصير فياض و " چگونگي تمويل تلويزيون ھاي

کار می کردم مرا لو داده است.

خصوصي " بحث شده است .در گزارشی از اﯾن

پليس نيز از زور عليه روزنامهنگاران استفاده میکند.

جلسه که بدست ما رسيده آمده است آمده است

در تارﯾخ  ١٥قوس سال جاری ﯾار محمد توقی

که " يكتعداد رسانه ھاي چاپي ،تصويري و سمعي

فيلمبردار تلوﯾزﯾون طلوع در حالی که تظاھراتی را در

شخصيت ھاي ملي ،اعم از وزراء و شخصيت ھاي

برابر کميسارﯾای پليس تحت پوشش خبری قرار می

نام آور و پر افتخار كشور را مورد اھانت و تھمت ھاي

داد ،از سوی پليس مورد لت و کوب قرار گرفت.

ناروا قرار مي دھند ،يكي از ھمچو اتھامات عليه

جاوﯾد روستاپور گزارشگر ھفته نامه جبھه ملی

عدهء از اعضاي شوراي وزيران در برنامه حقيقت

زمانی که کيف دستیاش بازرسی می شد از

تلويزيون آريانا در شب گذشته توسط گرداننده

سوی پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفت .اﯾن

پروگرام آقاي نصير فياض صورت گرفت كه اتھامات

روزنامه نگار به انجمن نی گفته است که پليس با

مذكور عاري از حقيقت بوده است"

تھدﯾد به وی گفته است " شما ژورناليستان نمی

در شامگاه  ٢٠حوت احمد جاوﯾد در مرکز شھر

گذارﯾد ما کارمان را انجام بدھيم .من از اسم و کار

کندھار توسط افراد ناشناس به قتل رسيد.

شما بدم می اﯾد".
در باره عدم امنيت گزارشگران بدون مرز توصيه می
کند :
 -١به رسانهھا  :که موازﯾن حماﯾت و حفاظت از
روزنامهنگاران را بيشتر کنند.
 -٢به وزﯾر امور داخله "نيروی عملياتی" برای تحقيق در

احمد جاوﯾد در  ١١عقرب توسط نظاميان امريکايی

باره روزنامهنگاران به قتل رسيده و مورد حمله قرار گرفته

در پايگاه کندھار بازداشت شد .اﯾن خبرنگار که

تشکيل دھد.

ھمکارانش را از شبکه تلويزيون کانادايي سي تي

 - ٣به وزﯾر امور داخله  :که در باره ھر حمله تحقيقات
جدی انجام گيرد و مسئوالن آن مجازات شوند.

وی) (CTVھمراھی میکرد ،برای داشتن شماره

 – ٤به وزﯾر عدليه که  :پيشرفت تحقيقات را تضمين و

تلفن يکی از مسئوالن طالبان در تلفن ھمراه خود و

دوسيه تکميل شده به سارنوالی و قضات تحوﯾل داده

مصاحبه با وی از سوی ارتش امريکا متھم به "

شود.

دشمن جنگنجو " شد .اﯾن روزنامه نگار جوان  ٢٣در

 – ٥به جامعه جھانی که برنامه ارتقا امنيت ژورناليستان را

تارﯾخ  ٢ميزان سال جاری پس از ﯾازده ماه بازداشت

تامين کند.

در زندان بگرام بدون ھيچ اتھام مشخصی به نزد
خانواده اش در کندھار بازگشت .اما به ھنگام آزادی

نقطه ھای سياه
افغانستان

برای ارتش امرﯾکا" محسوب نمی شود .در پی

جنوب و شرق افغانستان بشدت بی ثبات ھستند و

آزادی اﯾن خبرنگار به گزارشگران بدون مرز گفته بود

از تعداد خبرنگارانی که به اين دو منطقه می روند

" مرا بعنوان روزنامهنگار بازداشت و متھم کردند ،اما

کاسته شده است ،اﯾن دو منطقه که از کنترل دولت

در جنوب افغانستان چگونه میشود کار کرد و با

خارج شده به دو نقطه سياه کسب معلومات تبدﯾل

ارتش امرﯾکا به وی گواھی داد ،که وی "خطری
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ﯾک روزنامه در اثر فشارھا ناپدﯾد شد
پيمان روزنامهای با بنای محکمی بود .با اﯾن حال در طی چند ھفته ھمه چيز عوض شد ،مدﯾرﯾت روزنامه در تارﯾخ  ٢٢دلو ) بھمن(مجبور به تعطيل
کردن آن شد .ﯾک ماه پيش از آن روزنامه پيمان ﯾک مقاله بارگذاری شده از روی اﯾنترنت را به علت تشابه اسمی با نوشتهی ﯾکی از روزنامه نگاران
به اشتباه منتشر کرد .در اﯾن مقاله به مذاھب نسبت ھای بیاساس زده شده بود .پيمان اما قربانی کارزار دشمنانه ای از سوی محافظه کاران و
دولت شد .عليرغم عذرخواھی علنی اما بدون آنکه از سوی مقامات رسمی مورد حماﯾت قرار گيرند ،روزنامهنگاران آن بازداشت و به دفترش حمله
شد و مسئوالن آن به مرگ تھدﯾد شدند.
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ﯾکی از روزنامه نگاران بازداشت شده در بعد از آزادی اعالم کرد که " از سوی مردان مسلح مورد تعقيب قرار گرفته است .زندگی اش در خطر قرار
گرفته است .و نمی تواند به خانه اش برود .من نمی توانم کشور را با اتھام "کفرگوﯾی" ترک کنم .حتا در زندان ھم خودم و برادرم مورد تھدﯾد قرار
گرفيتم"
شورای علما مستقيما وارد عمل شد تا مسئوالن روزنامه مجازات شوند .مولوی شينواری رئيس اﯾن شورای در فردای انتشار مقاله با صدور
اطالعيهای "کفرگوﯾی" را محکوم کرد.
مقامات رسمی مسئوليتی سنگين در تعطيل شدن روزنامه دارند .در اصل سارنوال )دادستان( در حالی که رزونامه عذرخواھی کرده بود آنرا تحت
تعقيب قضاﯾی قرار داد .دستور بازداشت سيد احمد ھاشمی مدﯾر روزنامه که در مامورﯾت در خارج از کشور به سر می برد صادر شد.
اﯾن پيگرد قضاﯾی می تواند با ھدف ساکت کردن روزنامه که نسبت به دولت و از جمله فساد مالی مسئوالن سياسی روﯾکردی انتقادی داشت
صورت گرفته باشد .مھسا طاﯾع ﯾکی از مسئوالن روزنامه در اﯾن باره می گوﯾد " روزنامه قربانی سياستی شد که دولت در پشت آن قرار دارد" .

شدهاند .محمد امين مدقيق مدﯾر دفتر رادﯾو آزادی

ﯾکی از مسئوالن بخش فارسی و پشتو بی بی

در کابل در اﯾن باره میگوﯾد " وضعيت تاسفباری

سی که ﯾکی از گزارشگراناش به تازهگی در اثر

است ما دﯾگر نمی توانيم با اطمينان بگوﯾم که در

تھدﯾد مجبور به ترک قندھار شده است ،تاکيد دارد

مناطق تحت نفوذ طالبان چه می گذرد .به علت

که " وقتی ما خبری را پخش نمی کنيم گزارشگران

جنگ ما بيش از  ٥٠درصد آزادیھاﯾمان را از دست

ما در والﯾات در وضعيت بدی قرار میگيرند .چرا که

قبال میتوانستيم به ھر کجای کشور

به آنھا تلفن میشود و آنھا را تھدﯾد میکنند .اما در

بروﯾم .حاال فقط باﯾد به ماندن در شھرھا قناعت

اکثر موارد اطالعات داده شده ﯾا نادرست است ﯾا ما

دادهاﯾم.

کنيم".

نتوانستهاﯾم

گزارشگر ﯾکی از خبرگزاریھای بينالمللی تاکيد

آورﯾم".

دارد " که ما دﯾگر نمی توانيم با موتورھای عادی به

گفتهھای ﯾکی از خبرنگاران قندھار به گزارشگران

مناطقی که میدانيم طالبان حضور دارند ،بروﯾم.

بدون مرز روشنگر است " تا چند ماه پيش وقتی

معموال گزارشگران محلی ما به اﯾن مکانھا میروند

گزارشی از طالبان منتشر نمیکردم با تماس

که انھا نيز محدودﯾت ھاﯾی دارند".

تلفنی مرا متھم به جاسوس و ﯾا نامسلمان بودن

رئيس دفتر آژانس فرانس پرس در کابل اﯾن نظر را

میکردند اما حاال دﯾگر مرا بعنوان کافر به مرگ

قبول دارد که بخشھای عمدهای از کشور به شکل

تھدﯾد کردند .و اﯾن نيز به تھدﯾدات قاچاقساالران

کلی از پوشش خبری خارج ھستند .برونون

اضافه شد ،ھيچ امکانی برای تامين امنيتم نداشتم

روبرت می گوﯾد "با افزاﯾش اختطافگری ،بين

مجبور شدم قندھار را ترک کنم" .

دستوراتی که به ما برای خطر نکردن می دھند و با

اگر چه تعدادی از روزنامه نگاران ھنوز در قندھار

توجه به ھزﯾنهای باﯾد برای آن بپردازﯾم عمال

حضور دارند اما قدرت عمل شان تقليل ﯾافته است.

نمیتوانيم به مناطقی که تحت کنترل طالبان

خبرنگار ﯾکی از رادﯾو ھای بين المللی میگوﯾد " :

ھستند بروﯾم".

کار در مناطق تحت نفوذ طالبان بسيار خطرناک

روزنامهنگار ﯾکی از رادﯾوھای سراسری برای

است .وقتی از دست شورشيان مسلح رھا

گزارشگراناش در جنوب و شرق کشور نگران است.

میشوﯾم ،آنگاه نوبت قوای امنيتی است که ما را

" در طی چند ماه گزارشگران ما در خوست و

دستگير کنند و بپرسند اﯾنجا چه کار میکردﯾد ".و

کندھار تھدﯾد به مرگ شده اند .البته ما می توانيم

گزارشگر رادﯾو صدای امرﯾکا ماجرای تھدﯾد شدن از

آنھا را به کابل بياورﯾم ولی اﯾن به معنای از دست

سوی طالبان و ترک قندھار را چنين تعرﯾف می کند.

دادن کارشان است .مافيا و طالبان در حال خالی

" ﯾکی از قوماندانان طالبان به تلفن دستی من زنگ

کردن برخی مناطق از گزارشگران ھستند".

زد و مرا تھدﯾد کرد ،منھم به ﯾکی از سخنگوﯾان

واکنش دولت در اﯾن باره را بدست

رسمی آنھا تلفن کردم و ماجرا را تعرﯾف کردم اما
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تغييری در وضعيت من روی نداد ،در ماه سنبله از

کارلوتا گال خبرنگار نيوﯾورک تاﯾمز که از سالھا

چند منبع شنيدم که آنھا قصد دارند مرا بکشند.

پيش در افغانستان بکار مشغول است اﯾن مشکل را

دﯾگر گزارشگران رادﯾوھای بين المللی ھم مثل من

نسبی میبيند " ھنوز ھم امکان دارد تا از مناطق

مجبور به ترک کندھار شدند تا قربانی اﯾن

تحت کنترل طالبان از طرﯾق کسانی که به شھر

سوقصدھای ھدفمند نشوند"

رفت و آمد دارند اطالعات بدست آورد اما برای

روزنامه نگاران مجبور به رعاﯾت موازﯾن امنيتی

تصدﯾق خبر به آنجا رفتن خطرناک است" .

کندھاری

در مناطقی که طالبان فعال ھستند ھنوز ھم به

استثناﯾی ھستند ﯾک روزنامه نگار

شھادت میدھد " گاه برای رفتن از خانه تا محل

شکل منظم خبرنگاران را دستگير و تا زمانی که

کارم من  ٥موتور عوض میکنم .برخی از

ھوﯾتشان معلوم نشود آنھا را آزاد نمی کنند .در

گزارشگران رسانهھای پرشنونده از نام و صدای خود

ماه قوس )آذر( ،دعواخان منپال خبرنگار رادﯾو

از

آزادی و عزﯾز پوپال از شبکه تلوﯾزﯾون محلی ھواد

گزارشگران رادﯾو جھانی بی بی سی و ﯾکی از

بعد از سه روز بازداشت در والﯾت غزنی آزاد شدند.

گزارشگران آژانس خبری پژواک بعلت خطرناک بودن

تصميم به آزادی آنھا از سوی شورای عالی طالبان

شراﯾط به فعاليت خود پاﯾان داده اند".

بعد از معلوم شدن خبرنگار بودنشان اتخاذ شد.

فيلمبرداران و عکاسان آسيب بيشتر متحمل

عزﯾز پوپال به روزنامه کاناداﯾی گلوبال اند ميل گفته

شدهاند .چرا که نظاميان افغانی و خارجی ھم مانع

بود  " :ھنوز ھم که اﯾن ماجرا را تعرﯾف می کنم

حضورشان در محل روﯾدادھا میشوند .در ماه ثور

بدنم می لرزد .انھا ما را کتک نزدند اما از نظر روحی

دوربين ھای گزارشگر آژانس فرانس پرس و روﯾترز از

ھنوز ناراحتی دارم" و ھمبندش دعواخان منپال

سوی نظاميان خارجی به مدت دو روز مصادره شد.

اعالم کرده بود  ":در مدت بازداشت قوماندان ھای

آنھا از حمله به کاروانھای نظاميان فيلم گرفته

محلی گفتهاند که روسای آنھا میخواستهاند به ما

بودند .مسئول ﯾکی از موسسات گسترش رادﯾو در

بفھمانند که باﯾد مستقل ماند .اما در اﯾن مدت

افغانستان در باره برخی از والﯾات ھشدار میدھد

فھميدم که آنھا شنوندگان دائم رادﯾو آزادی

 ":در نورستان با  ٥٠٠٠٠نفر جمعيت میخواستيم

ھستند".

رادﯾو را راه اندازی کنيم .ولی فقط ﯾک نفر حاضر شد

در اواسط ماه جدی)دی( گزارشگر شبکه الجزﯾرا نيز

برای اﯾستگاه رادﯾوی جدﯾد کار کند .ھمهی کارکنان

به مدت سی ساعات از سوی طالبان به اسارت

رادﯾو زالما نيز بر اثر تھدﯾدات دائم مجبور شدند که در

گرفته شد .بعد از مشخص شدن خبرنگار بودنش او

مرکز والﯾت مستقر شوند".

را آزاد کردند.

عبدالوحيد ھاشمی از انجمن نی استراتژی طالبان

برخی از فرماندھان طالبان مانند مال خداد که در

توضيح میدھد  ":در رسانهھای محلی

سال گذشته کشته شد و ﯾا برادران حقانی

مناطق تحت نفوذ شان در اثر ترس خودسانسوری

تھدﯾداتی جدی عليه مطبوعات محسوب میشوند.

در باره شراﯾط زندگی را ھر روز بيشتر میبينيم .در

وزﯾر سابق اطالعات طالبان قدرت اله جمال دو سال

حالی که در برخی از والﯾات تعداد رسانه ھا محدود

پيش اعالم کرده بود که  " :برخی از رسانه ھا با

است .در زابل ھيچ رادﯾوی مستقلی وجود ندارد.

طالبان رفتاری درستی ندارند .مثال بيانيه ھای ما را

مدﯾر رادﯾو سامکانی به دليل استقالل عملش از

منتشر نمیکنند .در عوض ھر چه دشمنان می

سوی ماموران امنيت ملی چندی در بازداشت بسر

گوﯾند ،بدون تالش برای بدست آوردن نقطه نظر

برد".

طالبان منتشر میکنند .ما ھر کس را که اﯾنگونه

برای

گزارش

را چنين

استفاده

نمیکنند.

تعدادی

رفتار کند میکشيم .ما از رسانه ھا میخواھيم که
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به صورت بیطرف و مستقل بيانيهھای ما را منتشر

برابر رسانهھا بکار بستهاند .میخواھند ھمردﯾف با

کنند ".در برخی از مناطق طالبان و گروھای تبھکار

مقامات رسمی با آنھا رفتار شود .اما ما نمیتوانيم

از شبنامه برای اﯾجاد دھشت در ميان افراد ساکن

با آنھا دﯾدار کنيم .از آنھا نقل قول میکنيم اما به

استفاده می کنند .ﯾکی از خبرنگاران خوست ﯾک

اﯾن راضی نيستند و گزارشگران ما را تھدﯾد

نمونه از اﯾن نامه ھا را که به در خانهاش زده بودند

میکنند ".سردبير ﯾکی از شبکهھای رادﯾوﯾی

به گزارشگران بدون مرز نشان داد .در اﯾن اخطار

میگوﯾد " آنھا به آزادی مطبوعات اعتقاد ندارند ،اما

ﯾکی از فرماندھان " امارات اسالمی" به وی ھشدار

متوجه شدهاند که بدون رسانه نمیتوانند بر نفوذ

داده بود که مظنون به "جاسوسی" است.

خود بيافزاﯾند و چون رسانه پرنفوذ ندارند از ما
استفاده می کنند".
مدﯾر رادﯾو آزادی که تائيد میکند ھر روز بيشتر با
شراﯾط خطرناکی برای گزارشگرانش رودرو است
میگوﯾد " در سال ميالدی  ٢٠٠٨دو تن از
ژورناليستان ما اختطاف شدند و نه با اعمال
فشارھای

کابل

که

در

رابطه

با

وابستگی

قبيلهایشان آزادی شدند .در ﯾک مورد نماﯾنده قبيله
در جنوب قتل گزارشگر رادﯾو بی بی سی و آژانس
پژواک

به شورای طالبان در کوﯾته شکاﯾت برد .ما ھم از

عبدالصمد روحانی در تارﯾخ  ١٩جوزا

ھمان زمان گزارشگران خود را از افراد قباﯾل با نفوذ

)خرداد( در ھديره بوالن در نزديکى لشکرگاه پيکر

انتخاب میکنيم".

ھمه روزنامه نگاران اﯾن منطقه را به لرزه در آورد.

اﯾن نقاط سياه کسب معلومات تا والﯾات سرحد

اﯾن گزارشگر شکنجه و سپس پيکرش آماج گلوله

پاکستان گسترش ﯾافتهاند .طالبان در ميان مناطق

شده بود .اگر چه وزﯾر داخله فورا مسئوليت قتل

قباﯾلی و از وزﯾرستان تا باجور ،بذر ارعاب و ترور را در

عبدالصمد روحانی را بر دوش طالبان انداخت اما

ميان حرفهکاران رسانهھا کاشتهاند .در آنسو نيز

اطالعات جمعآوری شده از سوی گزارشگران بدون

ارتش پاکستان در اختطاف و دستگيری و حمله به

مرز تائيد کننده آن است که اﯾن قتل از سوی مافيای

خبرنگاران ،شاھدان رابطه ميان نيروھای امنيتی و

مواد مخدر و ﯾا مسئوالن فساد محلی انجام گرفته

طالبان و ﯾا دخالت ارتش امرﯾکا در جنگ عليه

است.

جھادگران از خود تردﯾد نشان نمیدھد .برای مثال

دانش کروخيل ،رئيس آژانس خبرى پژواک در اﯾن

سروﯾس امنيتی پاکستان به روزنامه نگاران ھشدار

باره معتقد است "خبرنگاران ھلمند کار خود را از سر

داده است که در منطقه پيشين در نزدﯾکی کوﯾته

گرفتند اما اﯾن قتل روﯾه خطرناکی را بنا نھاد .فورﯾت

که محل ده ھا انتحارگر جھادی بوده است گزارش

دارد که حقيقت روشن شود و ما بدانيم چه کسی

تھيه نکنند.

عبدالصمد روحانی را به قتل رساند".

در باره والﯾات خطرناک گزارشگران بدون مرز توصيه می

در طی ماهھای گذشته مخالفان مسلح فشار بر

کند :
 -١به رھبران طالبان  :به اختطاف و تھدﯾد و حمله عليه روزنامه

روی رسانه ھا را افزاﯾش دادهاند .بنا بر ارزﯾابی

نگاران پاﯾان دھند.

گزارشگران بدون مرز دستکم  ١٠خبرنگار ﯾا از کار

 -٢به مقامات مسئول  :توجه بيشتری به سرنوشت گزارشگران

خود دست کشيده و ﯾا از ترس انتقامگيری مجبور به

در والﯾات به وﯾژه در جنوب و شرق داشته باشند.

فرار از جنوب کشور شده اند .مدﯾر ﯾکی از رادﯾوھای

 - ٣به نيروھای ائتالف بين المللی  :امکان دسترسی آسانتر به

مستقل در جنوب در اﯾن باره به گزارشگران بدون

مناطق تحت نفوذ طالبان را فراھم کنند

مرز اعالم کرد " طالبان استراتژی پيشرفتهای در
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 – ٤به انجمن ھای ژورناليستان افغانستان و سازمان ھای بين

شمال نفوذ دارﯾم .حضور ما برای انھا آزار دھنده

المللی برای پيدا کردن راه حلھاﯾی در حماﯾت از خبرنگاران با

است".

پرھيز از امکان خروج کشور ،مثال بنا کردن "خانه حفاظتی" در

بنا بر گفته ھای سيما ثمر رئيس کميسيون

شمال کشور و ﯾا درکشورھای جنوب آسياﯾی.

مستقل حقوق بشر " زنان روزنامهنگار اسيبپذﯾرتر
خبرنگاران زن به سکوت وادار شدند

ھستند چرا که ھنوز در کشور ھستند کسانی که

مصونيت از پيگرد قضاﯾی حاکم بر پروندهھای قتل و

معتقدند زنان مشکلآفرﯾنند ،اﯾن ﯾک نوع عادت و

حمله به خبرنگاران افغانی غير قابل قبول است.

سنت است .متاسفانه زنان روزنامهنگار بيشتر مورد

ناتوانی پليس و دستگاه قضاﯾی در دستگيری قاتالن

ضربه قرار میگيرند ".در گزارش خود در باره

زکيه زکی مدﯾر رادﯾو صدای صلح ،موج خشونت

افغانستان صدف ارشاد از سازمان سفما ) انجمن

بيشتری را در مورد زنان روزنامهنگار دامن زد .از زمان

آزاد ژورنالستان آسياى جنوبى ( تاکيد دارد " طالبان،

قتل زکيه زکی در  ١٥جوزا)خرداد(  ١٣٨٦دهھا

جنگساالران و بنيادگراﯾان مذھبی از مذھب و

روزنامه نگار زن مورد حمله و تھدﯾد قرار گرفته وبه

ممنوعيت ھای مذھبی برای اﯾجاد وحشت در ميان

سکوت وادار شده اند.

زنان روزنامهنگار استفاده و انھا را وادار به ترک کار

وزارت امور داخله به جای پيشبرد تحقيقات در باره

خود می کنند".

قاتالن،در ماه سنبله )شھرﯾور( سال جاری عبداالحد

حسامالدﯾن شمس ﯾکی از روزنامه نگاران ھرات

رنجبر ھمسر زکيه زکی را احضار کرده است .وی در

خشونت مسئوالن محلی عليه روزنامهنگاران زن را

اﯾن باره به گزارشگران بدون مرز میگوﯾد  ":با توجيه

تقبيح میکند " آنھا نمی توانند رابطهای عادی با

اﯾنکه سازمانھای بينالمللی به شما مشکوک

مطبوعات برقرار کنند .به وﯾژه وقتی با ﯾک زن

ھستند به من تلفن و با من مثل ﯾک مظنون رفتار

روزنامه نگار سروکار دارند .اگر روزنامهنگاران زن

کردند .در اصل پرونده در بن بست قرار گرفته است.

خواھان دسترسی به معلومات شوند با آنھا رفتار

اگر پليس بشکل جدی کار کند سرنخ ھاﯾی در

بدتری دارند تا ﯾک روزنامهنگاران مرد .در اثر ھمين

سطح محلی و ملی پيدا خواھد کرد .اما دشمنان

فشارھا زنان کمتر به روزنامه نگار شدن عالقه

زکيه زکی در باالترﯾن نھادھای دولتی دست دارند.

نشان میدھند و بيشتر به کارھای اداری مشغول

آنھا ترجيح میدھند که مرا متھم کنند تا به

میشوند .چند سال پيش  ٧٠درصد دانشجوﯾان

تحقيقات ادامه دھند ".رئيس کنونی بنياد زکيه زکی

ھرات را زنان تشکيل میدادند ،حاال کمتر از ٣٠

در باره تحقيقات و دستگيریھای ماهھای اول بعد از

درصد ھستند ".وزارت اطالعات و فرھنگ به شکل

قتل ھمسرش میگوﯾد " پليس چندﯾن نفر را

فعالی در مورد نيلوفر حبيبی خبرنگار جوان شبکه

دستگير کرد ولی بعد از پنجاه روز دادگاه آنھا را به

تلوﯾزﯾون ملی ھرات اقدام کرد .وی که ھم اکنون در

دليل عدم مدرک کافی آزاد کرد .آنھا بی گناه بودند.

فرانسه زندگی میکند با کارد مورد حمله قرار گرفت

دستگيری آنھا برای تصفيه حساب با آنھا بود و اﯾنکه

و تھدﯾد به مرگ شده بود.

بگوﯾند کاری کردهاند .شکاﯾت ما به جاﯾی نرسيد

ﯾکی از خبرنگاران آژانس پژواک در اﯾن باره میگوﯾد

سارنوال )دادستان( از ما مدرک واقعی میخواھد

برای

":دسترسی

به

مسئوالن

رسمی

رادﯾو صدای

روزنامهنگاران زن دشوارتر است .در مطبوعات

صلح ھمچنان به کار خود ادامه می دھد " جنگ

گزارشات خوب در باره خشنونت عليه زنان کم

ساالران میخواستند صدای ما را خفه کنند چرا که

است .مردان بلد نيستند در اﯾن باره به خوبی زنان

ما در مناطقی مثل پروان و کاپيسا و پنجشير در

کار کنند ".عظيم نوربخش مجری شناخته شده

چيزی که پليس نتوانست پيدا کند.

تلوﯾزﯾون دولتی تائيد میکند که فضای آزاد برای
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روزنامه نگاران زن کمتر است " .بسياری از آنھا حال

به جمھوری اسالمی تبدﯾل شد .قانون اساسی

از اسم مستعار برای مقاالت خود استفاده میکنند.

اجرای قوانين شرعی را منع نکرده است .چنانکه

در بخش عمده ای از کشور ھنوز در رسانهھا زنان

قانونگذاران در ماده ھای  ١٣٠و  ١٣١قانون اساسی

کار نمیکنند.فشارھا بر روی زنانی که در تلوﯾزﯾون

عمال راه را در استفاده از " احکام فقه حنفی" وقتی

کار میکنند ھيچوقت کم نشده است ".و ﯾکی از

در قانون اساسي و ساير قوانين حکمی موجود

مدﯾران رادﯾوھای مستقل در اﯾن باره معتقد است

نباشد" باز گذاشتهاند.

که " شورای علما باﯾد موضعی روشن در باره حضور

در ھمان سال کنفرانسی بينالمللی در باره آزادی

زنان در رادﯾو و تلوﯾزﯾون اعالم کند"

مطبوعات توصيه کرده بود که با قوانين اساسی از

در ھرات بخشی از فشارھا بر خبرنگاران زن از طرﯾق

سواستفاده از قوانين شرعی عليه روزنامه نگاران

کشور ھمساﯾه اﯾران وارد می شود .ﯾکی از

جلوگيری شود .اما در اﯾن باره ھيچ اقدامی انجام

خبرنگاران زن در ھرات میگوﯾد " اﯾرانی ھا از تاثير

نشد .برعکس فشارھا بر روزنامهنگارانی که آزادانه

تلوﯾزﯾون افغانستان که در آن زنان به آن شکل که در

در اﯾن باره ابراز نظر می کنند بيشتر شد.

اﯾران مرسوم است حجاب اجباری ندارند ،ھراس

گزارشگران بدون مرز در اﯾن باره سواستفاده

دارند .کنسولگری اﯾران به خودش اجازه میدھد که

سياسی از اتھام "کفر گوﯾی" را که آزادی بيان را در

روزنامه نگاران را تھدﯾد کند .ضمن آنکه برای تبليغ

خطر قرار داده است تائيد می کند.

نظرات خود به وﯾژه در باره زنان دست کم به سه

مسئول ﯾکی از سازمانھای غير دولتی حماﯾت از

نشرﯾه ھم کمک مالی می کنند".

رسانهھا بر اﯾن باور است که " ھمه روزنامهنگاران

سيما ثمر به مبارزه عليه مصونيت از پيگرد قضاﯾی

به نوعی در باره مذھب خودسانسوری میکنند،

دعوت می کند " .عدم مسئوليت در دستگاه قضاﯾی

چرا که در ھمه سطوح حکومت دفاع از مذھب در

فرھنگ مصونيت را دائمی میکند و اﯾن امر عدم

اولوﯾت قرار دارد و وقتی که کسی در باره آن حرفی

اعتماد به دولت را به وجود می آورد .چه در رابطه با

میزند فشار از ھمه سو بر او وارد میشود" .

جناﯾت انجام شده در گذشته چه جناﯾات عليه

بدون شک افغانستان کشوری اسالمی است با

روزنامه نگاران و به وﯾژه در باره خشونت ھای

مردمانی شيعه و سنی و اکثرﯾت اﯾن مردم دارای

جنسی "

اعتقادات مذھبی ھستند .اما در طی چند سال

در

باره

خشونت

عليه

روزنامه

نگاران

زن

اخير روشنفکران و روزنامه نگاران ،وبالگنوﯾسان و ﯾا

گزارشگران بدون مرز توصيه می کند :

شھروندان ساده کشور که سعی کرده اند ،فضاﯾی

-١به وزارت داخله :اقدامات الزم برای حماﯾت از روزنامه

برای بحث و گفتگو در اﯾن باره باز کنند ،به

نگاران تھدﯾد شده بکار گرفته شود .

سرنوشت بدی دچار شده اند .ده ھا نفر از آنھا

 -٢به وزارت اطالعات و فرھنگ  :کمپينی در نزد مسئوالن

دستگير و تحت پيگرد قضاﯾی قرار گرفتهاند .ﯾا

ملی و محلی برای حساس کردن آنھا به مشکالت زنان

زندانی شدهاند و ﯾا مجبور به ترک کشور شدهاند.

روزنامه نگار به راه انداخته شود .
 - ٣به مسئوالن مذھبی  :از حقوق زنان روزنامه نگار و

اﯾن صداھای انتقادی

حق کار به مانند مردان از جمله در تلوﯾزﯾون دفاع کنند.

میخواھد نشان دھد در جامعه منزوی نيستند .در
سال

جاری

صدھا

البته آنگونه که دولت

روزنامهنگار

و نوﯾسنده

و

آزادی بيان ،به جز برای مسائل مذھبی

شھروندان افغانی در پانزده والﯾات کشور در حماﯾت

روزنامهنگاران افغان تا زمانی که به تنھا مسئله تابو

از پروﯾز کامبخش تظاھرات کردند.

در کشور ﯾعنی اسالم ،انتقاد نکنند ،آزادی بيان

اﯾن دانشجوی رشته روزنامه نگاری از تارﯾخ ٥

دارند .با ارادهی مجاھدﯾن اﯾن کشور در سال ١٣٨١

عقرب)آبان(  ١٣٨٦برای بارگذاری مقالهای در باره
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وضعيت زنان در اسالم در بازداشت بسر میبرد ،وی

بنا بر گزارش طب عدلی شکنجه شده بود تا به

در تارﯾخ  ٣٠ميزان )مھر( از سوی دادگاه استيناف

مجرم بودنش اعتراف کند " .در بعدازظھر  ٢دلو)

کابل به  ٢٠سال زندان محکوم شد .قاضی اﯾن

بھمن(  ١٣٨٦مرا به محکمه ابتداﯾی مزارشرﯾف

دادگاه عبداالسالم قاضی زاده ﯾکی از مالھای

بردند .محکمه نبود دادگاه صحراﯾی بود .خواستم از

معروف است و معتقد است پروﯾز کامبخش اﯾن

خودم دفاع کنم اجازه ندادند .در اصل فقط مرا بردند

مقاله را نوشته است .در حالی که نوﯾسنده واقعی

تا بگوﯾند من به اعدام محکوم شدهام"

اﯾن مقاله ﯾک وبالگ نوﯾس اﯾرانی بود که مسئوليت

در جرﯾان دادگاه استيناف که از ماه جوزا )خرداد( تا

نوشتن را علنا بر عھده گرفته است.

ميزان )مھر( به طول انجاميد ھيچ کدام از شاھدان

قاضی دادگاه به خبرنگار رادﯾو بين المللی فرانسه

تنوانستند اثبات کنند که از دست پروﯾز مدرک جرم را

گفته است " .ھر کس به قران اھانت کند باﯾد

گرفتهاند .تنھا شاھد و ھمکالس اﯾن روزنامه نگار

مجازات شود ،اما چون پروﯾز گفته است مسلمان

جوان فردی بنام احمد اعالم کرد در دادگاه ابتداﯾی

مومنی است در باره او حکم مرگ جاﯾز نيست".

مزار شرﯾف نيز در اثر اجبار پليس شکاﯾت کرده

با اﯾن حال اﯾن جوان روزنامه نگار که گزارشگران

است.

بدون مرز با او در توقف خانه موقت کابل دﯾدار کرد.

در ماه حوت سال جاری نيز ستره محکمه ) دادگاه

می گوﯾد " من از اول تا امروز گفتهام که بی گناه

عالی( نيز بدون شنيدن ادله وکيل متھم ،ھمين

ھستم .بنا بر قانون اساسی من ھيچ جرمی

حکم سنگين را تائيد کرد .وکيل پروﯾز کامبخش در

مرتکب نشده ام .ھر دو دادگاه که مرا محاکمه کرده

اﯾن باره متعقد است که راهھای مختلفی برای

اند نتوانستهاند جرم مرا ثابت کنند .مرا با اعمال

آزادی موکلش وجود دارد " .اول آنکه مھلت سه

فشار برخی محافل و نه با استناد به قانون محکوم

ماھه ميان دادگاه اول و دادگاه استيناف رعاﯾت

کرده اند (...) .برادرم که در کابل است راحتتر به

نشد " .ﯾکی از نزدﯾکان روزنامه نگار جوان ﯾادآوری

دﯾدنم میآﯾد .وضعيت من در اﯾنجا از زندان

می کند که " شکاﯾت و دخالت مسئوالن سياسی و

پلجرخی که بودم بھتر است .من در آنجا دوران بدی

مذھبی بر پاﯾه ﯾک مضحکه قضاﯾی بنا شده است.

را گذراندم .اﯾنجا با ھشت زندانی دﯾگر ھم اتاق

در اصل شورای علمای مزار شرﯾف که اولين فتوا را

ھستم .معموال دسترسی به تلفن دارم و در اتاق

صادر کرده است ،مرجع و مبنای فتواﯾش را مشخص

تلوﯾزﯾون ھم دارﯾم ".عليرغم ھمکاری مسئوالن

نکرده است".

قضاﯾی برای مالقات با اﯾن روزنامهنگار اما مقامات
زندان اجازه مالقات خصوصی و بدون حضور مامور
زندان را به گزارشگران بدون مرز ندادند.
کامبخش ھيجانزده از حماﯾت بينالمللی از ھمه
کسانی که میخواھند او مجازات شود خواست تا "
ﯾکبار دﯾگر پرونده او را با دقت مطالعه کنند تا به

رئيس جمھور حامد کرزی نيز بارھا از سوی چندﯾن

حقيقت پی ببرند".

دولت خارجی در باره وضعيت اﯾن روزنامه نگار جوان
مورد سوال قرار گرفته است و در پاﯾان سال ٢٠٠٨

با آنکه مقامات رسمی کشور به گزارشگران بدون

به مسئوالن چند کشور اتحادﯾه اروپا اعالم کرده

مرز اعالم کردند که اﯾن پرونده ربطی به آزادی

است که " نگران نباشيد اﯾن مردجوان آزاد خواھد

مطبوعات ندارد اما محکمه ابتداﯾی و دادگاه

شد " با اﯾن حال علمای مذھبی ھر بار خواھان

استيناف پر از نقض فاحش قانون بود .پروﯾز کامبخش

مجازات سنگين برای اﯾن روزنامه نگار شده اند.
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به گفته ﯾکی از دﯾپلمات ھای اروپاﯾی " مورد پروﯾز

کردند .چند ساعت بعد شش تن از اﯾن روزنامه

قوانين

نگاران آزاد اما مسئول بخش خبر روزنامه در

اسالمی است .قضات معموال روحانيون ھستند و نه

بازداشت نگاه داشته شد .نظری پرﯾانی مسئول

متخصصان حقوقی و به اﯾن عنوان آنھا راحتتر تحت

بخش خبر رورنامه پيمان در تارﯾخ  ٢١دلو و پس از ٨

تاثير مقامات مذھبی قرار میگيرند تا ادله حقوقی

روز بازداشت آزاد شد .وی به گزارشگران بدون مرز

وکالی مدافع" وزﯾر عدليه تاکيد میکند که " حکم

گفت " من برخالف ھمه قوانين و استاندارھای ملی

سنگين است اما ھنوز راه حل دﯾگری ھم ھست".

و بينالمللی بازداشت شدم )(...آنھا گفتند که به

دﯾپلمات پيش گفته که روند محاکم را دنبال کرده

دستور رئيس جمھور و لوی سارانول )دادستان کل(

است توضيح میدھد " سارنوال ) داستان( و قضات

آمده اند .من با دستور رئيس جمھور و سارانول آزاد

نه در دادگاه ابتداﯾی و نه در دادگاه استيناف

شدم اما پرونده ھمچنان مفتوح است و در اصل من

نتوانستند جرم را ثابت کنند و ھر دو دادگاه به شکل

بهشکل موقت آزاد شدم".

تکان دھندهای پر از نقض قانون بودند با اﯾن حال

نماﯾندگان مشرانو جرگه برای استفاده سياسی در

کامبخش به بيست سال زندان محکوم شد".

ماه دلو )بھمن( به ماجرای روزنامه پرداختند ".مولوى

سخنگوی شورای علما در اﯾن باره معتقد است "

ارسال رحمانى رئيس کميسيون امور فرھنگى سنا

کامبخش به قرآن توھين کرده بود میباﯾست با

از ستره محکمه خواھان تعيين جزا به دست

حکم سنگينی مجازات میشد تا دﯾگر کسی جرات

اندرکاران اين روزنامه شد .صبغت ﷲ مجددى رئيس

نکند اﯾن کار را انجام دھد (...).ما خواھان مجازاتی

مشرانو جرگه نيز گفت که روزنامه پيمان نميتواند که

سنگين بودﯾم اما خواھان حکم اعدام نشده بودﯾم".

درمورد نشر اين مطلب خودرا بى مسووليت نشان

و گوﯾا دادگاه استيناف به خواست شورای علما

دھد؛ زيرا مسوولين روزنامه ،مضامين که چاپ

توجه کرده است.

ميشود بايد نخست آنرا دقيق مطالعه و مسووليت

پيش از پروﯾز کامبخش ،علی محقق نسب ﯾک

به دوش آنھا است" .

روحانی و مدﯾر مسئول روزنامه حقوق زن در سال

در پی اﯾن حوادث نظری پرﯾانی به گزارشگران بدون

 ١٣٨٤برای انتشار مقالهای در باره مقام زن در

مرز اعالم کرد که روزنامهنگاران پيمان کار خود را

اسالم زندانی شده بود.

ازدست دادند .و تعدادی از آنھا پيام ھای تھدﯾد آميز

و در آخرﯾن مورد در ارتباط با مذھب در ماه جدی

درﯾافت کرده اند.

)دی( سال جاری روزنامه پيمان مجبور به تعطيل

گزارشگران بدون مرز در دﯾدار با مسئوالن افغانستان

محافل

خواھان توجه به وضعيت روزنامه نگار سابق غوث

محافظهکار و با طرح شکاﯾت برای "کفر گوﯾی"

زلمی شد که در دادگاه ابتداﯾی در ماه سنبله و

مسئوالن روزنامه تصميم گرفتند روزنامه را تعطيل

سپس در ماه دلو در دادگاه استيناف به بيست سال

کنند .روزنامه پيمان ﯾک مقاله بارگذاری شده از روی

زندان محکوم

شده است .احمد غوثزلمي در

اﯾنترنت را به علت تشابه اسمی با نوشتهی ﯾکی از

تاريخ  ١٣عقرب سال  ١٣٨٦ھنگام ورود به پاکستان

روزنامه نگاران به اشتباه منتشر کرد .پيام در شماره

در منطقﮥ سرحدى تورخم ،توسط مسوولين امنيتى

روز بعد با انتشار مطلبی اشتباه خود را ﯾادآور و از

افغان دستگير شد که ھمچنان در زندان بسر می

خوانندگان عذرخواھی کرد ".در تارﯾخ  ٢٤جدی

برد .غوث زلمي در پي اعتراض روحانيون محافظهکار

ماموران پليس به دفتر روزنامه پيمان در کابل مراجعه

به " انتشار قرآن به زبان دری بدون متن عربى آن "

و ھفت روزنامه نگار حاضر در محل از جمله نظری

و ھمچنين "تحريف در برخي از آيات در اﯾن ترجمه"

پرﯾانی را برای انتشار مقاله " کفر آميز" بازداشت

متھم شده است .برخی از بنيادگراﯾان اسالمی

کامبخش

کردن

نمونهای

فعاليت

خود

از

سياسی

شد.

تحت

شدن

فشار
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برای وی خواھان مجازاتی "عبرت آور" شدند .غوث

اما بدون دخالت ما امروز شاھد نشان دادن زنان

زلمي روزنامه نگار پرسابقه در سالھای دھه ١٣٦٠

لخت بودﯾم".

خبرنگار مشھور تلوﯾزﯾون افغانستان بود .مجری

از آن سو نيز رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر

برنامه معروف " صدای مردم" بود که به بينندگان

به سرﯾالھای ھندی " مبتذل" که شان زنان را

امکان سخن گفتن می داد .پس از سقوط حکومت

پائين می آورد ،اعتراض دارد " .در ھر حال تلوﯾزﯾون

کمونيستی وی بهعنوان وابسته فرھنگی سفارت

ھای افغان صحنه ھای بحث برانگيز را بنا بر

افغانستان در ھلند مشغول بکار شد .بعد از سالھا

معيارھای مقامات رسمی سانسور میکنند".

تبعيد بهدعوت حامد کرزی برای کار در رادﯾو تلوﯾزﯾون

در برابر پرسش گزارشگران بدون مرز در اﯾن باره وزﯾر

ملی به افغانستان بازگشت .غوث زلمي رئيس

اطالعات و فرھنگ با اعالم دنبال کردن پرونده گفت

اتحاديه ملی روزنامه نگاران بود و مدتی نيز سمت

 ":اگر ما کاری انجام ندھيم اﯾن ماجرا آب به آسياب

سخنگوی دادستان عمومي )لوی سارنوالی( را نيز

طالبان می رﯾزد که تبليغ می کنند در کابل کفار در

بر عھده داشت .ﯾکی از وکالی افغانی در اﯾن باره

قدرت ھستند ".وزﯾر عدليه در اﯾن باره اعالم کرد که

به گزارشگران بدون مرز اعالم کرد که دستگيری

" قانون اساسی آزادی بيان را تضمين میکند اما

غوث زلمی غير قانونی بوده است چرا که به دستور

خط قرمزی روشنی نيز ھست که نباﯾد از آن گذشت

پارلمان دستگير شده است.

و آن اسالم است .فراموش نکنيد که مذھب انگيزه

در ماه حمل ) فروردﯾن( به نام مبارزه با " برنامه

اصلی مجاھدﯾن بود ".و سنخگوی شورای علما با

ھای غير اسالمی" وزﯾر اطالعات و فرھنگ با کمک

رد تاثير گذاری بر دولت از آنھا میگوﯾد " ما در بيانيه

شورای علما تالش کردند تا پخش سرﯾال ھای

ھای خود از دولت و دستگاه قضاﯾی میخواھيم که

ھندی از تلوﯾزﯾونھای افغانستان را محدود کنند.

به وظيفهشان عمل کنند .رابطه ما با رئيس جمھور

به

بسيار خوب است .ما ھر دو به ھم احتياج دارﯾم.

گزارشگران بدون مرز گفت " در برابر اﯾن سرﯾال ھای

رئيس جمھور با توجه به وضعيت کشور و حضور

بی کيفيت جوانان افغان مثل معتادان می مانند که

نيروھای خارجی و طالبان که حکومت را به زﯾر پا

نمی توانند ترک کنند .اﯾن مسئوليت ما است که با

گذاشتن معيار ھای دﯾنی متھم میکنند ،به حماﯾت

اﯾن اعتياد فرھنگی که ھنر را تخرﯾب میکند مبارزه

معنوی ما نياز دارد و ما ھم به او نياز دارﯾم چرا که

کنيم".

قدرت اجراﯾی ندارﯾم".

عبدالکرﯾم

خرم

وزﯾر

اطالعات

و

فرھنگ

صحنهی رقص پسران با دختران در برنامهی توزيع
در باره نقض آزادی بيان به نام احترام به مذھب

جوايز به برندگان ھنرمندان سينما که از تلويزيون

گزارشگران بدون مرز توصيه می کند :

طلوع پخش شد ،آغازگر اﯾن حمالت شد .دولت

 -١به مقامات رسمی  :آزادی فوری پروﯾز کامبخش که جرمی

اعالم کرد که قصد تعطيل کردن اﯾن سرﯾال ھا را

مرتکب نشده است .

ندارد .اما برخی از شبکه ھا برای خاموش کردن

 -٢به ستره محکمه ) دﯾوان عالی( بررسی دقيق و با گذشت

آتش خشم محافظه کاران به توافقی تن دادند.

پرونده احمد غوث زلمی.

شبکه طلوع ﯾکسری مسابقات قرائت قران را پخش

 - ٣ببه ستره محکمه ) دﯾوان عالی(  :استفاده از ماده  ١٣٠و
 ١٣١را در جرائم عقيدتی محکوم کند.

کرد که وزﯾر و مردم و شورای علما را خرسند کرد.

 -٤به مسئوالن مذھبی وسياسی  :به استفاده سياسی از از

سخنگوی شورای علما افضل معنوی میگوﯾد " ما

جرم "کفرگوﯾی" پاﯾان دھند.

در ﯾک نبرد پيروز شدﯾم ولی جنگ ادامه دارد و ھنوز

 - ٥به جامعه جھانی  :از تالش سازمان ھای مدافع آزادی بيان و
از جمله آزادی مباحث مذھبی حماﯾت کنند.

در دستگاه قضاﯾی شکاﯾات در دست بررسی است.
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ولسی جرگه)پارلمان( به شکل قانونی آنرا تصوﯾب
سو استفاده از ماده  ١٣٠قانون اساسی

کند و روزنامه رسمی آن را منتشر کند ،من مجبور

بنا بر قانون اساسی افغانستان جمھوری اسالمی است .اما

به اجرای آن ھستم .برای رفع مشکل کافی است

مجاھدﯾن پس از سقوط طالبان موفق شدند رجوع به قوانين

که ولسیجرگه به بازشماری آرای اکثرﯾت که دو

شرعی را که تا آن زمان تنھا قانون حاکم بود در قانون اساسی

سوم به اضافه ﯾک نماﯾندگان است اقدام کند" .

وارد کنند.
محاکمات اخير برای "کفرگوﯾی" با مراجعه به ماده  ١٠٣قانون
اساسی انجام گرفته است .افضل نورستانی حقوقدان برجسته و

مسئوالن انجمن ھای ژورناليستان نظر دﯾگری دارند.

وکيل مدافع پروﯾز کامبخش ،چراﯾی و چگونگی استفاده از اﯾن

فھيم دشتی سخنگوی اتحادﯾه ملی ژورناليستان

ماده قانون اساسی را چنين توضيح می دھد " مھم است بدانيم

افغانستان با تاسف از عدم حماﯾت جامعه جھانی در

که چگونه دو دادگاه ) ابتداﯾی و استيناف( توانستند موکل مرا
بدون استناد به جرمی مشھود در قوانين جزاﯾی افغانستان،

اﯾن باره می گوﯾد  ":قانون از سوی دو سوم

محکوم کنند.قضات از ماده  ١٣٠قانون اساسی استفاده کردند در

نماﯾندگان ولسی جرگه البته با رای علنی و بلند

اﯾن ماده گفته شده است " محاکم درقضايای مورد رسيدگی،

کردن دست تصوﯾب شد .اﯾن نماﯾندگان مردم بودند

احکام اين قانون اساسی وساير قوانين راتطبيق می کنند .ھرگاه

که حرف خود را زدند و وزﯾر حق ندارد که با آن

برای قضيه يی از قضايای مورد رسيدگی ،درقانون اساسی وساير

مخالفت کند .دولت قانون را دزدﯾده است".

قوانين ،حکمی موجودی نباشد ،محاکم به پيروی از احکام فقه
حنفی ودرداخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده ،قضيه
را به نحوی حل وفصل می نمايند ".اما در ھمين قانون اساسی

قانون

و در اصل  ٢٧تا کيد شده است که " ھيچ عملی جرم شمرده

ولسیجرگه و دولت شده است .وزﯾر عدليه در اﯾن

نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده

مطبوعات

امروز

قربانی

ھمکاری

عدم

باره به گزارشگران بدون مرز گفت  ":روزنامه نگاران

باشد.

نباﯾد نگران باشند راه حلی پيدا می کنيم".

" اتھامی که به پروﯾز کامبخش زده شده است از نظر قانون جرم
محسوب نمی شود .بارگزاری ﯾک مقاله جرمی نافذ در قانون
نيست .از کجا قضات برای اﯾن جرم نانوشته مجازات بيست سال

وزﯾر اطالعات و فرھنگ سعی دارد از تنش بکاھد "

زندان در نظر گرفته اند بر من معلوم نيست".

ما از نظر حقوقی در وضعيت خال قانونی نيستيم.
قانون قبلی وجود دارد که قانون بدی ھم نيست.

قانون مطبوعات گرفتار ميان دولت و پارلمان

) (...ما ھمچنين در برابر لطمات وارده در اثر

بسياری از روزنامهنگاران ناخرسندی خود را از بلوکه

خصوصی سازی بی روﯾه در بخش رسانهای

شدن قانون مطبوعات از سوی دولت ابراز کردند.

مسئول ھستيم .اغلب اﯾن رسانهھای خصوصی

ﯾکی از روزنامه نگاران اتحادﯾه ملی ژورناليستان

موازﯾن اخالقی را رعاﯾت نمیکنند .به ھر کس بدون

افغانستان در اﯾن باره می گوﯾد" ھمهی تالش ھای

دليل تھمت میزنند .به من ھم توھين کرده اند".

انجام شده در اﯾن باره از سوی وزﯾری که
نمیخواھد

قدرت

تصميم

گيریاش

در

سيما ثمر رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر

مورد

افغانستان در اﯾن باره معتقد است "

رسانهھای دولتی و کميسيون نظارت بر مطبوعات

بھترﯾن راه

برای حفاظت از رسانهھا اجرای قانون است ،امری

کاھش پيدا کند ،ﯾک شبه جارو شد .قانون مطبوعات

که متاسفانه در کشور انجام نمیشود .رسانهھاﯾی

کامل نيست اما باالخره چارچوبی برای کار ارائه

که تحت کنترل دولت نيستند در معرض تھدﯾد و

میدھد".

ارعاب و خودسانسوری قرار دارند " .به نظر اﯾشان

وزﯾر اطالعات و فرھنگ به پرسش ھيئت گزارشگران

وزﯾر اطالعات و فرھنگ که مورد اتھام عدم تمدﯾد

بدون مرز در اﯾن باره چنين پاسخ داد" اﯾن قانون پر از

قانون است " باﯾد بگوﯾد اﯾن قوانين مورد قبول

تناقض است .و تصور میکنم اجراﯾی نباشد .اما اگر

ھمگان ھستند و مورد نياز دمکراتيزاسيون کشور".
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تاخير در اجرای قانون بيشتر مربوط به موادی است

در افغانستان در وحله

که استقالل خط و مش رسانه ھای دولتی را تعيين

تخطی رسانهھا که رﯾاست آن با وزﯾر اطالعات و

کرده است .عليرغم وعده داده شده تلوﯾزﯾون و

فرھنگ است و نماﯾندگان رسانه ھا و پارلمان نيز در

رادﯾو و مطبوعات دولتی ھمچنان تحت مھار دولت و

آن حضور دارند ،باﯾد در باره امکان خطای رسانه ھا

وزارت اطالعات و فرھنگ و رئيس جمھور قرار دارند.

نظر دھد .اما در چندﯾن مورد به وﯾژه در ارتباط با

در والﯾات دولت کنترل شبکهھای محلی رادﯾو و

مذھب سارنوال )دادستان( بدون منتظر ماندن نظر

تلوﯾزﯾون ملی را برای به خدمت گرفتنشان در جھت

کميسيون خود اقدام به بازرسی و ﯾا دستگيری

منافع خود در دست دارد .برای اﯾن رسانه ھا

کرده است.

کمکھای جھانی که قرار بود امکانی باشند برای

در باره بلوکه شدن قانون مطبوعات

باال بردن کيفيت برنامه ھا و تامين آزادی نسبی

بدون مرز توصيه می کند :

اول کميسيون بررسی از

گزارشگران

 -١به دولت  :ھر چه زودتر قانون به اجرا گذاشته شود .

است معموال تضمين کننده اﯾن امر نيستند .نگرانی

 -٢به وزﯾر عدليه و ولسی جرگه :مقدمات تھيه قانون

اﯾن است که در آستانه انتخابات کنترل بر خط و

برای خارج کردن خطاھای مطبوعاتی از جراﯾم جزاﯾی.

مش رسانه ھا بيشتر شود.

 - ٣به وزﯾر اطالعات و فرھنگ  :فراھم کردن استقالل خط
مش رسانه ھای دولتی .

ھئيت گزارشگران بدون مرز در طی سفر خود نظرات
انتقادی بسياری در باره وزﯾر اطالعات و فرھنگ

درگيری سياسی رسانه ھای مخالف

درﯾافت کرد .وی متھم به منعکسکننده مواضع

ﯾکی از روزنامهنگاران عضو اتحادﯾه ملی خبرنگاران در

محافظهکارانه در جامعه شده است .ﯾک فعال

باره نزاع چند ماه پيش شبکه تمدن ) نزدﯾک به رھبر

حقوق بشر در اﯾن باره می گيود " به جای حماﯾت از

شيعه( با تلوﯾزﯾون امروز و شمشاد در ماه ميزان

ژورناليسم و آزادی مطبوعات سعی میکند ھمه

)مھر( میگوﯾد " در دو قدمی ﯾک شورش و درگيری

چيز را بلوکه کند ".در اﯾن باره عبدالکرﯾم خرم پاسخ

ميان گروه ھوادار دو شبکه تلوﯾزﯾونی بودﯾم".

داد " .من برای دفاع از آزادی مطبوعات و ھمچنين

تظاھراتی در برابردفتر تلوﯾزﯾون شمشاد برگزار و

فرھنگ و ارزش ھاﯾمان کار میکنم".

ﯾکی از مسئوالن شبکه ھم از ﯾک سوقصد

وزﯾر اطالعات و فرھنگ در برخی از سخنرانیھاﯾش

خوشبختانه جان سالم بدر برد .بدور از خود رسانه

در باره رسانهھا که "در پشت آزادی بيانی که از

در اصل اﯾن حاميان مالی اﯾن شبکه ھا ﯾعنی اﯾران و

سوی جامعه جھانی تحميل شده است ،پنھان

پاکستان ھستند که برای کسب نفوذ بيشتر درگير

سخنان درشتی اﯾراد کرده است .در

می شوند .ﯾکی از خبرنگاران تمدن از دشواریھای

ماه قوس)آذر( سال جاری عبدالکرﯾم خرم در برابر

رابطه با صاحبان رسانه ھا میگوﯾد " خبرنگاران به

پارلمان در باره سرﯾال ھای ھندی گفت  ":چندﯾن

زندگی کردن نياز دارند و مجبورند دستورات صاحبان

بار نماﯾندگان جامعه جھانی در قبال ارسال تعدادی

رسانه ھا را گاه بر خالف ميل خود بپذﯾرند".

دوسيه از بعضی رسانه در دادستاني كل و محاکم

رسانه ھای مستقل در افغانستان وجود دارند اما در

تحت بررسی دخالت کردند اما من موفق شدم(..) .

اقليت ھستند .فھيم دشتی مدﯾر ھفته نامه کابل

ما تحت فشار نيروھای داخلی و خارجی کار می

وﯾکلی در اﯾن باره میگوﯾد  ":خيلی ساده است

کنيم برخی از مسئوالن رسانه ھا با فرزندانشان در

شما به روزنامه ھا نگاه کنيد آنھا که تبليغات ندارند

خارج زندگی میکنند اما در کشور برنامه ھای غير

مخارجشان از طرﯾق احزاب سياسی و ﯾا ﯾک کشور

اخالقی نشر می کنند".

خارجی تامين میشود ".اﯾن ھفته نامه در تالشی

میشوند"

سخت برای حفظ استقالل مالی خود است.
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خبرنگار ﯾکی از تلوﯾزﯾون ھای دولتی میپرسد " در

وی به گزارشگران بدون مرز میگوﯾد " من معموال

کدام کشور جھان ﯾک کشور ھمساﯾه میتواند از

برخی از تلوﯾزﯾونھا را نگاه نمیکنم و تعدادی از

سه شبکه تلوﯾزﯾونی حماﯾت مالی کند؟ نفوذ اﯾران

روزنامهھا را نمیخوانم ،وقت تلف کردن است".

باورنکردنی است اما در مورد پاکستان و امرﯾکا ھم

وزﯾر اطالعات و فرھنگ نيز میگوﯾد " چون قانون در

اﯾن امر صادق است" معاون رئيس جمھور کرﯾم

باره احزاب سياسی کمک خارجی را ممنوع کرده

برھانالدﯾن

است ،رسانه ھا وسيلهای ھستند برای قدرتھای

ربانی،جنگساالران سابق رشيد دوستم ،و نبیاله

خارجی که نيروھای تحت حماﯾت خود را

تامين

کابلی ،رادر رئيس جمھور حامد کرزی ،آﯾتاله

کنند".

محسنی ھمه برای تبليغ مواضع سياسی خود در

بسياری از خبرنگاران افغان بر مشکالت مالی تاکيد

تلوﯾزﯾون و ﯾا روزنامه سرماﯾه گذاری کرده اند.

دارند .اکرام شينواری خبرنگار صدای امرﯾکا می گوﯾد

مجيد خلوتگر از سازمان اوپن سوسياتی معتقد

" به جز اقليتی که برای رسانهھای خارجی کار

است " رسانهھای بيشتری به وجود آمدهاند اما

میکنند ،اکثرﯾت خبرنگاران افغانی قراردادی امضا

کيفيت کار حرفهای تنزل پيدا کرده است .مشخص

نکرده اند ،حقوقشان بسيار کم و در وضعيت مالی

است که ھر کدام دارای برنامهای مذھبی ﯾا

بدی زندگی میکنند .اﯾن امر کمکی به افزاﯾش

سياسی ھستند که از سوی ﯾک کشور ھمساﯾه

استقالل تحرﯾرﯾه ھا نمیکند"

خليلی،

رئيس

جمھور

سابق

دﯾکته میشود ".باری سالم از مسئوالن رسانه
صبح به خير افغانستان میگوﯾد  ":قومی و
سياسی شدن رسانه ھا  ،مطبوعات مستقل را در
موضع دشواری قرار میدھد که ھمه تالشھای ما
ناپيدا می مانند"
اسماعيل سادات رئيس بخش فارسی و پشتو رادﯾو
بی بی سی بر اﯾن باور است که " خبرنگاران
در

مجبورند به خدمت منافع جناح ھای مختلف درآﯾند.

باره

استفاده

جانبدارانه

از

رسانهھا

گزارشگران بدون مرز توصيه می کند :

چرا که سيستم بر پاﯾه فساد و تبعيض و روابط

 -١به صاحبان رسانهھا  :باﯾد دﯾوار عبور ناپذﯾری ميان

شخصی بنا شده است .ما در دوران سختی از

تحرﯾرﯾه و سھامداران کشيده شود .

ژورناليسم افغانستان بسر می برﯾم .با جنگ داخلی

 -٢به صاحبان رسانهھا :

وضعيت خبرنگاران حق

که ھر روز شدت می گيرد و طبعا صاحبان رسانهھا

التحرﯾری و کارمندان خود را بھبود بخشند اﯾنشرطی

تفرقه به نفعشان است ".رئيس کميسيون مستقل

ضروری برای افزاﯾش استقالل آنھاست .

حقوق بشر نيز متاسف است که " تفرقه در ميان

 - ٣به انجمن ھای ژورناليستان  :اتحاد بيشتر برای دفاع

روزنامهنگاران آنھا را در موضع ضعيفی قرار داده

بھتر از آزادی مطبوعات و توافق بر منشور حرفه و اخالقی.

است ".و اضافه می کند که " دست کم آنھا برای

 -٤به نھادھای رسمی :

تالش برای تشکيل شورای

دفاع از آزادی بيان باﯾد متحد شوند".

مستقل رسانهھا با شرکت حرفهکاران رسانهھا و جامعه
مدنی برای فراھم کردن خودگردانی .

سياسی شدن رسانه ھا عاملی برای انتقاد
مقامات رسمی از آنھا است .وزﯾر عدليه بر " نبود
شفافيت در تامين منابع مالی برخی رسانه ھا"
تاکيد میکند و در باره نازل بودن کيفيت مطبوعات.
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مارک وﯾندسور سخنگوی نيروھای ائتالف به
گزارشگران بدون مرز میگوﯾد که آنھا اخبار " تصدق
شده و واقعی" را منتشر می کنند " .ما مثل طالبان

دوباره مثل دوران طالبان زندگی می کنم

نيستيم که ااطالعات کامال دروغ را منتشر میکنند.
و البته انتشار اخبار درست به زمان بيشتر نياز دارد.
اما اطالعاتی است واقعی از عمليات انجام شده".
اما سخنگوی سفارت امرﯾکا در کابل "فرﯾب
خبرسازی طالبان" را رد میکند " چگونه ﯾک خبرنگار
میتواند دروغ ھای طالبان را با اطالعات بدست
آمده از سوی

نيروی ھای ائتالف در ﯾک ردﯾف

بيشتر از چھاره ماه است که نظيفه احساس خبرنگار برنامه

بگذارد؟ اﯾن دو ھيج ربطی به ھم ندارند ".کاپيتان

پشتو زبان تلوﯾزﯾون امرﯾکا از خانه خود خارج نمی شود .وی به

مارک وﯾندسور تاکيد دارد که " اﯾن به نفع ما و

گزارشگران بدون مرز میگوﯾد " من در خانه خودم مثل دوران

وظيفه ماست اطالع رسانی کنيم و تاسف آور است

طالبان زندانی ھستم .کار خبرنگارﯾم را خيلی دوست دارم اما
دلم نمی خواھد بميرﯾم .مجبورم خط قرمزی بر روی سال ھا

که برخی از رسانه ھای افغانی تصور می کنند که

تحصيل و سابقه کارﯾم بکشم " .در اواسط ماه سنبله نظيفه

ما تعداد سربازان کشته شده را درجنگ را پنھان

احساس که برای تلوﯾرﯾون امرﯾکا گزارشات به زبان پشتو را تھيه

می کنيم".

می کرد و پيش از آن با ﯾک نشرﯾه زنانه به نام روز کار می کرد،

روزنامه نگاران افغان و خارجی از مشکالت عدﯾده در

مردی با تلفن ھمراھش تماس میگيرد " " تو چادرت را برداشتی
و با ﯾھودیھا ھمکاری میکنی ".وقتی نظيفه میپرسد کيست؟

پوشش خبری عملياتھای نيروھای ائتالف و

پاسخ میشنود" تو خوب می دانی ما کی ھستيم" اﯾن پيام

امرﯾکاﯾی گالﯾه می کنند .کشته شدن "اشتباھی"

دوباره شب تکرار میشود .فردای آنروز ھمان فرد دوباره تلفن می

غيرنظاميان که گاه شدﯾدا مرگبار است در مرکز

کند و میگوﯾد " :من ﯾک طالب ھستم و تو میدانی ما کی

اعتراضات به حضور نيروھای خارجی در کشور است.

ھستيم نمی توانی از دست ما خالص شوی ".نظيفه با شماره
پليس  ١١٩تماس می گيرد .چند روز بعد نامه ای درﯾافت می کند

بنا بر ﯾک نظرسنجی  ٧٧درصد افغانی ھا مورد

که در آن به وی اطالع داده شده که شماره تلفنی که با او تماس

سوال قرار گرفته گفته اند که حمالت ھواﯾی قابل

گرفته است متعلق به ﯾکی از فرماندھان فراری طالبان به نام مال

قبول نيستند .گزارشگر نيوﯾورک تاﯾمز در اﯾن باره

اختر محمود است .نظيفه احساس با ابراز تاسف از خانه نشين

میگوﯾد " عدم توان نيروھای بينالمللی در پذﯾرش

شدنش و اﯾنکه گزارشگر زن دﯾگری برنامه زبان پشتوﯾی را اجرا
نمیکند میگوﯾد  ":طالبان تماﯾل بيشتری به تھدﯾد روزنامه

واقعيت تعداد قربانيان غير نظامی آنھم با اسناد

نگاران زن دارند تا مردان خبرنگار ".نظيفه که ھمسرش نيز

مشھودی که ما می توانيم بدست بياورﯾم ﯾکی از

خبرنگار است و ﯾکبار از دست اختطافگران فرار کرده است به

دالﯾل شکست جامعه جھانی است ".در سال

گزارشگران بدون مرز می گوﯾد " نمی تواند تصور کند که چگونه

 ٢٠٠٧اﯾساف در پی انتشار گزارشی در باره کشته

امنيتش می تواند تضمين شود".

شدن "اشتباھی" غيرنظاميان ﯾک عمليات ھواﯾی
در منطقه فارا از روزنامه نيورﯾورک تاﯾمز شکاﯾت کرد.
در ميان فرﯾب خبرسازی و دروغ ،دشواری

ﯾکی از گزارشگران سابق رسانه ھای غربی معتقد

دسترسی به اطالعات

است  " :در اﯾن موارد رسانه ھا منتظر اطالعات

"نيروھای خارجی در باره عمليات نظامی از جمله

دقيق در باره کشته شدن "اشتباھی" غيرنظاميان

تعداد کشتهشدگان غير نظامی افغان اخبار موتقی

ھستند اما بدست دادن آماری واقعی و ﯾا تالش

ارائه نمیکنند.اﯾن نوعی دستکاری خبر در مورد

برای تصدﯾق خبر در محل امکان ناپذﯾر است .بين

اطالعاتی حساس است" اﯾن گفتهی ﯾکی از

آمار طالبان با اﯾساف گاھی اوقات تفاوت ﯾک به ده

خبرنگاران آژانس خبری پژواک است .اما کاپيتان
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افغانیھا دارای ﯾک دستگاه رادﯾو

است! و ھر دو طرف ھم وقتی آمارشان را منتشر

به  ٨٨درصد

نکنيم عصبانی میشوند ".دانش کروخيل مدﯾر

ھستند ولی فقط ﯾک درصد به شکل مرتب روزنامه

خبرگزاری پژواک مشکل واقعی را در اﯾن باره طرح

می خوانند.

میکند " .اﯾساف و افسران مستقر در بگرام از ما
می خواھند که اخبار را موثق کنيم .اما وقتی ما
مستندات

"اشتباه"

منجر

به

کشته

شدن

غيرنظاميان را میدھيم آنھا ھم چنان به انکار آن
ادامه میدھند .تاکنون ھيج سرباز و افسری برای
کشته شدن غيرنظاميان مجازات نشده اند ".اﯾن
روزنامه نگار در تارﯾخ  ٢٠ژانوﯾه از سوی کلنل جورج
ژوليان مورد تعرض لفظی قرار گرفت و متھم شد
که نمیداند روزنامه نگاری چيست .آژانس خبری
خبرنگاران به شکل جدی نارضاﯾی خود را از

پژواک اسنادی در رابطه با حادثهای در تکاب بدست

مشکالت پيشارو برای تصدﯾق مستقالنه آمار تلفات

آورده که در آن  ١٥غير نظامی بدست نيروھای

غيرنظامی عملياتھا اعالم میکنند .ھمکار افغان

امرﯾکاﯾی کشته شده بودند .نيروھای امرﯾکاﯾی ادعا

ﯾکی از آژانس بينالمللی در اﯾن باره میگوﯾد":

کرده بودند که اﯾن عده از طالبان بودهاند .با اﯾن حال

موازﯾن امنيتی ما بسيار سخت گيرانه است.

ﯾک ھفته بعد نظاميان امرﯾکاﯾی به بازماندگان

مناطقی ھم که اﯾن حوادث روی میدھد بسيار

غرامت پرداختند.

خطرناک ھستند .از سوی دﯾگر ما به دليل ازدﯾاد

گزارشگران بدون مرز تائيد میکند که برای يک

خبر عمال امکان حرکت ندارﯾم .ما وابسته به منابع

رويداد مھم در باره درگيری ھای دست کم پنج

خود ھستيم که خبرھای آنھا ھم متضاد ھستند".

روايت مختلف وجود دارد  :روايت طالبان ،روايت

در پاسخ به انتطارات مطبوعات اﯾساف در سپتامبر

وزارت دفاع ،روايت رئيس جمھور ،روايت ايساف .و

سال گذشته " "media action teamرا تشکيل داد

رواﯾت طالبان در اکثر مواقع اولين رواﯾت ارسال شده

که گروھی از روزنامه نگاران انتخاب شده ھستند و

برای رسانه ھاست.

ھمراه نظاميان به محل درگيری برده میشوند.

بعنوان مثال در ھنگام دﯾدار گزارشکران بدون مرز با

کاپيتان مارک وﯾندسور توضيح میدھد که " ما

ﯾک خبرنگار در کابل وی اﯾن اس ام اس را از ﯾکی از

سعی کردﯾم ﯾکبار اﯾن کار را انجام دھيم ولی به

فرماندھان طالبان در جنوب درﯾافت کرد " عبرت

دليل عدم تضمين امنيت  ،نمیتوانيم خبرنگاران را

نتيجه تنبيه .سه موتور نابود شد ".اﯾن گزارشگر

دقيقا به محل حادثه ببرﯾم ،آنھا اﯾن را قبول نکردند".

ﯾکی از رادﯾوھای بينالمللی میگوﯾد " من

و ﯾکی از خبرنگاران خارجی در پاسخ میگوﯾد " اگر

نمیتوانم اﯾن خبر را ھمينطوری نشر دھم باﯾد با

قرار است در  ٢٠کيلومتری محل حادثه بمانم چرا

مقامات رسمی و نيروھای ائتالف برای تصدﯾق خبر

باﯾد با اﯾن گروه بروﯾم ؟ اﯾن کار اجازه تصدﯾق

تماس بگيرﯾم .اگر درست باشد ،در آخر خبر از نقل

مستقالنه ھيچ خبری را نمیدھد و در روابط

قول طالبان ھم استفاده میکنم .اما اگر آن را

مطبوعات و نظاميان ھم اﯾجاد توھم میکند".

منتشر نکنم طالبان ناراضی میشوند و برای من

از سوی دﯾگر تعدادی از عکاسان مطبوعاتی و

خطرناک است"

فيلمبرداران نيز از عصبيت سربازان نيروھای ائتالف و

به وﯾژه بر روزنامهنگاران رادﯾو و آژانس ھای خبری،

گارد رﯾاست جمھوری شکاﯾت دارند .خبرنگار آژانس

فشار طرف ھای درگير بيشتر است .در اصل نزدﯾک

فرانس پرس میگوﯾد " آنھا ما را ھل میدھند ،و
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وقتی خوششان نمیآﯾد عکس ھای ما را پاک

" بدست آوردن قرار با مسئوالن رسمی طوالنی

میکنند ".در ھرات ﯾکی از ھمکاران ھمين آژانس

است .برخی نمیخواھند در باره مسائل حساس

خبری عکسھاﯾش توسط سربازان امرﯾکاﯾی پاک

حرف بزنند .اما استثنا ھم ھست مثال وزﯾر عدليه

شد وی از

که حتا نيمه شب ھم به تلفن من جواب داد".

ﯾک حمله انتحاری عکس گرفته بود.

روزنامه نگاران ھمچنين از عدم دسترسی به پاﯾگاه

برای بھتر کردن ارتباطات رسمی دولت مرکز رسانه

ھواﯾی بگرام نيز شاکی ھستند.

ھا را تاسيس کرده است .مسئوالن آن به

در پاسخ به سواالت گزارشگران

گزارشگران بدون مرز گفتند که آنھا می توانند به

کاپيتان وﯾندسور

بدون مرز در باره تنش ميان اﯾساف و خبرنگاران می

مطبوعات اخبار دقيقی را ارائه دھند .بارﯾالی

گوﯾد تاکنون از چنين حادثه ای مطلع نشده است.

ھاللی سخنگوی مرکز رسانهھا می گوﯾد  ":ھدف

معاون وی در ھنگام مصاحبه راھنمای مورد استفاده

مرکز ما رشد دادن وزراتخانه و نھادھای دولتی به

قرار گرفته از سوی سربازان انگليسی را نشان

سمت مدرنيته به معنای ارتباطاتی است .اما باﯾد

میدھد .در اﯾن دفترچه راھنما در بخش مناسبات

شاکی بودن مقامات رسمی را ھم از دست روزنامه

با رسانه ھا نوشته شده است با خبرنگاران " مودب

نگاران درک کرد .برخی از سوال ھای آنھا با ذھنيت

باشيد" و " روزنامهنگاران را ھل ندھيد"

سياسی است ".ھماﯾون حميد زاده سخنگوی

چندﯾن کشور که به افغانستان نيروی نظامی اعزام

رئيس جمھور حامد کرزی از جمله در باره موازﯾنی با

کردهاند .در واحد ھای خود خبرنگاران " ھمراه"

ھدف بھتر کردن روابط ارتباطاتی مقامات مسئول

) (embeddedدارند .برخی دﯾگر ھمچون فرانسه

اطالع داد چون  ":آموزش مشاوران مطبوعاتی و

با ھر خبرنگار ﯾک نظامی را بعنوان راھنما ھمراه

سخنگوﯾان  ،جلسه در باره ارتباط بين رئيس جمھور

می کنند .کلنل ژروم ساله در اﯾن باره میگوﯾد ":

و وزراﯾش و تاسيس مرکز رسانه ھا".

اﯾن کار برای حفظ امنيت آنھاست و برای آنکه جلوی
در باره دسترسی به اطالعات گزارشگران بدون

دست و پای سربازان را نگيرند .جلوگيری از گفتمان

مرز توصيه میکند :

نمونه وار نظامی است و برای دادن توضيح واقعياتی

 -١به دولت  :تھيه قانونی برای دسترسی آسان به

به گزارشگر که ممکن است نداند ".اگر بسياری از

اطالعات که نيروھای خارجی حاضر در افغانستان را ھم

خبرنگاران فرانسوی از ھمکاری نظاميان راضی

در بر گيرد .

ھستند .اما ﯾکی از خبرنگارانی که اخيرا به

 -٢به نيروھای امرﯾکاﯾی  :امکان بازدﯾد از زندان بگرام که

افغانستان رفته است از ﯾکسانی مواضع در باره

معروف به "گوانتانامو افغان" است برای ھمه خبرنگاران .

اعزام نيرو به افغانستان متاسف است و میگوﯾد

- ٣

 ":سربازان باﯾد اجازه ابراز نظر آزادنه در باره وضعيت

استفاده از

در محل و نقش خود را داشته باشند".

افغانی ھر بار که حادثه ای با تلفات غير نظاميان اتقاق

برخی از خبرنگاران شاکی اند که واکنش ھای

می افتد و از سوی مطبوعات طرح میشود.

رسمی معموال بسيار دشوار و طوالنی مدت تر
بدست میآﯾند .روزنامه نگاران آژانس فرانس پرس
میگوﯾد " بدست آوردن اطالعات از طالبان بسيار
ساده تر است تا از مسئوالن دولتی .برعکس
سخنگوﯾان دولتی وقتی با سخنگوﯾان طالبان در
شب و ﯾا در روز جمعه تماس میگيرﯾم عصبانی
نمیشوند ".و ھمکار وی در بی بی سی می گوﯾد
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جعمبندی

مصونيت از مجازات برای خشونت عليه روزنامه
نگاران را نخواھد داد .بسياری از روزنامه نگاران در

وضعيت آزادی مطبوعات در افغانستان رو به وخامت

وحشت و ترس بسر مي برند و اين از وظاﯾف دولت

میرود وظيفه دولت افغانستان است که از اﯾن

است که با اتخاذ تدابيری به آنھا تضمين داده و

انحراف نگران کننده جلوگيری کند .بدون مطبوعاتي

اجازه دھد در آرامش وظيفه خود را انجام دھند .اﯾن

آزاد و مستقل افغانستان نمي تواند حرکت خود را

تاسف بار است که در طي ماه ھای گذشته ده ھا

به سوی دمکراسي و توسعه ادامه دھد .رئيس

خبرنگار زن در اثر تھدﯾد مجبور به ترک کار خود

جمھور و ھيات دولت و ھمچنين جامعه جھانی بايد

شوند .اﯾن خبرنگاران زن به ندرت مورد حماﯾت الزم

نھايت توجه خود را به اﯾن امر مبذول دارند و تدابيری

قرار گرفته اند.

جدی در جھت تامين شرايط مناسب برای انجام

مقامات مسئول بايد در به نتيجه رساندن پرونده ی

وظيفه ژورناليستان افغانی و خارجی در افغانستان

خبرنگاران به قتل رسيده و ﯾا مورد تھدﯾد قرار گرفته

اتخاد کنند .کار کالنی در برابر افغانستان است ،اما

کاراﯾی بيشتری داشته باشند .و با تحقيقات جدی

دولت در زمانی مه جنگ و بحران اقتصادی بر کشور

عامالن اﯾن قتل و تھدﯾد ھا را شناسايي کنند.

آوار شده است بدون اطالع رسانی آزاد و متکثر و

مصونيت از مجازات در پرونده دو خبرنگار کشته شده

تامين امنيت رسانه نمي توان کشور را بازسازی

زکيه زکی و عبدالصمد روحانی غير قابل پذيرش

کرد.

است.

در امروز افغانستان گروھای مطبوعاتی مستقل و

در حالی که بھبود شراﯾط امنيتی به اولوﯾت اول

سودآوری ھمچون گروه کليد و ﯾا موبی مدﯾا وجود

دستگاه رھبری امرﯾکا و متحدانش تبدﯾل شده

دارند .اما ھمين گروهھای معتبر نيز مورد حماﯾت

است .رسانهھای مستقل از عدم حماﯾت جامعه

نيستند .مدﯾر ھفتهنامه کليد نجيبه اﯾوبی چندﯾن

جھانی نگران ھستند .فرستادن ھزاران سرباز اضافه

بار مورد تھدﯾد قرار گرفته است .و در سال جاری

برای حل بحران افغانستان کافی نيست .نيروھای

پليس با خشونت دفتر تلوﯾزﯾون طلوع را مورد تفتيش

بينالمللی بيش از ھر کاری باﯾد در تحکيم

قرار داده است.

دمکراسی در کشور بکوشند .امری که با زنده نگاه

رسانه ھای اففغانستان کامال توان آن را دارند که

داشتن اجتناب ناپذﯾر مطبوعات آزاد ممکن است.

نقش " رکن چھارم" را بازی کنند .بعنوان مثال در

دﯾپلمات ﯾکی از کشورھای اسکاندﯾناوی در اﯾن باره

موج آدم رباﯾی در سال جاری مطبوعات با کارزار

میگوﯾد  ":دولت از بھانه امنيت استفاده میکند تا

انتقاد از بی عملی مقامات رسمی ،دولت را مجبور

عدم پيشرفت در عرضه آزادی رسانه ھا و حقوق

به واکنش و برکناری وزﯾر داخله کرد .امری که حدودا

بشر را توجيه کند .و شخصيت ھای اسالم گرا مثل

در بھتر شدن شراﯾط تاثير داشت .در حالی که

عبدل رسول سياف ﯾا حاج محمد محقق نفوذ

تحقيقات در اﯾن باره بسيار دشوار بود و مافيای

بيشتری در دولت و دستگاه قضاﯾی پيدا کرده اند".

تبھکاران در ميان پليس نفوذی داشت .فھيم دشتی

گزارشگران بدون مرز شدﯾدا نگران سياسی شدن

در اﯾن باره میگوﯾد  ":بيست دقيقه بعد از تماس

پرونده ھای در ارتباط با اسالم است .بسته شدن

من با ﯾک افسر پليس برای کسب معلومات در باره

روزنامه پيمان ،زندانی کردن پروﯾز کامبخش و ﯾا

اختطاف ﯾکی از نزدﯾکان شاه ،بر روی تلفن دستی

حمالت

ام کسی با من تماس گرفت و مرا تھدﯾد کرد".

عليه

شبکهھای

تلوﯾزﯾونی

مستقل

برخاسته از تحرﯾکات سياسی است ونه دفاع از

گزارشگران بدون مرز براﯾن باور است که دولت

مذھب دولتی.

افغانستان باﯾد مصونيت از پيگرد قضاﯾی را جدی
تلقی کرده و قاطعانه اعالم کند که اجازه استقرار
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افضل نورستانی وکيل برجسته وضعيت را اﯾنگونه

بودجه عمومی استفاده نکند .اﯾن در حالی است

تحليل می کند " در افغانستان ما تمرﯾن دمکراسی

که در سال گذشته رئيس جمھور به دليل انتقادات

را تازه آغاز کرده اﯾم و مردم آرام آرام دارند به قدرت

سيما ثمر از دستگاه قضاﯾی به اﯾشان علنا حمله

خود پی میبرند و از جمله از طرﯾق مطبوعات،

کرد.

برخی گروه ھا اﯾن را دوست ندارند چرا که قدرتشان

غير قابل تصور است که رئيس جمھور کرزی و ﯾا

و

جانشين احتمالی اﯾشان خواھان حماﯾت گسترده

روزنامهنگاران و روشنفکران با ساختن فضای

جامعه جھانی باشد و در ھمان زمان در اﯾن کشور

دمکراتيک قدرت آنھا را تضعيف می کنند".

قضات و دادستان و مسئوالن سياسی و رھبران

به شکل عمومی گزارشگران بدون مرز خواھان تعھد

مذھبی به روزنامهنگاران و مدافعان آزادی بيان به

دولت افغانستان در رعاﯾت و پيشبرد حقوق بشر

شکل خشونت بار حمله کنند.

بر

بیخبری

مردم

استوار

است.

جوانان

است .تاسف بار است که پس از گذشت  ٧سال از
تشکيل کميسيون مستقل حقوق بشر ،چنانکه در "
فراخوان پارﯾس" تاکيد شده بود ،اﯾن سازمان کارا از
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