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 1۱/۳3/۸۳1۲          مرکز خبرنگاران افغانستان
 

 13۱۱حمل تا حوت  - گزارش ساالنه
 حمله، خشونت، تهدید، فشار، و ارعاب خبرنگاران و فعاالن رسانه ای

 :مقدمه
 

در کشور و مشکالت اقتصادی مردم، جنگ  مخالفان مسلح و اوج گرفتن فعالیت های، به دلیل افزایش 13۱۱سال 
رسانه ای کشور نیز به  جامعهٔ  در این سال برای دولت و مردم افغانستان بود. بدیهی است که از مشکالتسالی پر 

  .است هفراوان را تجربه کردهای لنج و چ زیاد ثیر گذار اما آسیب پذیر، سالی با مشکالتهای تأ  عنوان یکی از کتله
ای و رسانه ها هم به لحاظ کمی و هم کیفی در این سال، خشونت، تهدید و فشار علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه

به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافته است و به همان پیمانه که شمار این گونه قضایا رو به ازدیاد بوده است، عمق 
ز گسترده تر و به همان اندازه نگران کننده بوده است. داعش به عنوان یک پدیده تازه بنیاد در ها و مشکالت نی تهدید

 افغانستان در همراهی با طالبان بر دامنه تهدید جانی علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افزوده است.
مستقل که در پی کاهش  رسانه های خصوصمشکالت اقتصادی رسانه های داخلی به  13۱۱سال در ،عین حال در

کمک های بین المللی آشکار شده است، در نبود یک مکانیزم حمایتی از جانب دولت، همچنان ادامه یابد و باعث 
 کاهش نیروی کاری رسانه ها و یا کاهش معاش خبرنگاران شود.

مشترک رسانه ها و حکومت در  بهبود فعالیت کمیتهٔ  خصوصاما در چنین شرایطی، اتخاد برخی اقدام های مثبت به 
رسانه ها، تعدیل قانون دسترسی به اطالعات به منظور بهبود روند دسترسی  زمینه امنیت و مصونیت خبرنگاران و

 بخشش جرایم مالیاتی امیدوار کننده است. و به اطالعات،
 

 :خالصه گزارش
شارها ها، و ف ها، تهدید خشونت ارقامها، چلنج گزارش کنونی مرکز خبرنگاران افغانستان، شامل تشخیص مشکالت، 

های نمایندگان  ها بر مبنای یافته باشد. این رویداداخیر می 13۱۱غیر دولتی در سال های  علیه خبرنگاران و رسانه
 .مرکز خبرنگاران افغانستان در کابل و والیات تهیه و به بررسی گرفته شده است

خبرنگاران  ، فشار و ارعابتهدیـد توهین و، قضیه خشونت 1۱1، ماه گذشته 1۸سال مرکز خبرنگاران افغانستان در 
 ۱۹که نسبت به  ثبت کرده است در والیات مختلفرا  ای تاسیسات رسانه و اعمال تخریب کارانه علیه و یا حمله

 ، نشان دهنده یک افزایش قابل مالحظه می باشد.13۱۹قضیه ثبت شده در سال 
تعداد خبرنگاران و سایر  13۱۱دهد که در سال  از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان نشان میبه ثبت رسیده  ارقام

تن دیگر نیز در این مدت  ۹۷و حداقل  تن رسیده است ۸1مورد افزایش به  1۱کارمندان رسانه ای جان باخته با 
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کارمند خبرگزاری صدای  ۱، دیج ۷ تنها در رویداد ،. در این سالتا اکنون بی سابقه بوده است زخمی شده اند که
افغان)آوا( از جمله غالم رضا بیک، نویسنده مطالب صحی، سید خادم حسین هاشمی، عبدالرؤف مهدوی، سید خداداد 
احمدی، محمد رضا بهرامی و سید عدلیب ضیایی، نویسینده و تحلیل گر، خلیل رضایی، مسؤل امور آموزش رسانه 

و اختر علی نظری، مسؤل امور امنیتی این رسانه همراه با سید مهدی  ای، سید حسین حسنی، مسؤل ارتباطات
کارمند رسانه ای  1۲موسوی خبرنگار خبرگزاری جمهور جان خود را در حمله داعش از دست دادند. در این حمله 

 نیز زخمی شدند.
، یک گرفتا به عهده دو ماه قبل از آن، در حمله ای مشابه به ساختمان تلویزیون شمشاد که داعش مسؤلیت آن ر

خبرنگار و کارمند رسانه ای دیگر زخم برداشتند. در همین  ۸۳محافظ این رسانه جان خود را از دست داد و حداقل 
ماه در حمله انتحاری در مراسم حامیان یک چهره سیاسی در کابل، تصویربردار تلویزیون راه فردا کشته شد و 

 گزارشگر این رسانه به شدت زخم برداشت.
یک کارمند بخش تخنیک  ، چهار کارمند رسانه ای از جملهپایتخت ماه جوزا درپیش ازآن در رویداد تروریستی 

)راننده( دفتر  کارمند حمل و نقل ،تلویزیون طلوع ( IT (رادیو و تلویزیون ملی، کارمند بخش تکنالوژی معلوماتی
د یران( در انفجاری انتحاری که توسط تانکر موابی بی سی و تصویربردار" پرس تی وی)تلویزیون انگلیسی زبان ا

 زخمی برجا گذاشت. 13اختند. این رویداد حداقل جان بانفجاری صورت گرفت، 
در رویداد تروریستی ماه ثور در جالل آباد، حمله مهاجمان انتحاری وابسته به داعش به ساختمان رادیو و تلویزیون 

ف، زین الله و محمد امیر شنیواری کارمندان رادیو و تلویزیون ملی سبب شد عبدالغنی، عبدالطی ملی در ننگرهار
 جان شیرین خود را از دست بدهند و یکی از رانندگان این رسانه زخمی شود.

همچنان در حمله انتحاری که در ماه اسد در کابل به وقوع پیوست، عبدالحمید رمضانی مسؤل توزیع روزنامه 
  افغانستان با زندگی وداع گفت.

 

در ماه دلو بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس به موتر حامل کارمندان رادیو و تلویزیون ملی در بتی کوت ننگرهار، 
گزارشگر و تصویربردار رادیو و تلویزیون ملی این والیت زخمی شدند. جراحت شدید مدیر مسؤل تلویزیون تنور 

ر رادیو و تلویزیون ملی ایران در حمله داعش به در حمله افراد مسلح ناشناس در بغالن، و زخمی شدن خبرنگا
 سفارت عراق در کابل از دیگر رویدادهای عمده در این سال بوده است. 

مورد  ۸۷، خبرنگار 1۹روز  1۳از نیم ساعت تا قت به ثبت رسیده حاکی از بازداشت و حبس مؤ  ارقامافزون براین، 
و یا غیر فشار مستقیم اعمال  ومورد تهدید  1۲مورد توهین و تحقیر و  ۸3لت و کوب،  خصوصخشونت فیزیکی به 

 .بوده است به جهت سانسور بر فعالیت خبرنگاران و رسانه هامستقیم 
بوده ویا قلمداد شده  داعش و پنج مورد طالبان مرگ خبرنگاران و کارمندان رسانه ای،مورد  ۸1مورد از  1۱عامل 

مورد طالبان و  13رسانه ای، داعش،  خبرنگار و کارمند ۱1بنابر این گزارش، عامل زخمی شدن  اند در حالی که
 سه مورد افراد ناشناس بوده اند.

محافظان ریاست جمهوری)پی پی اس(  خصوصمورد توهین و تحقیر خبرنگاران از سوی حکومت به  ۸3تمام 
های امنیتی به ویژه پولیس، شش مورد از سوی  نیرومورد آن توسط  1۳مورد تهدید،  1۲و از  صورت گرفته است

طالبان و دو مورد از سوی افراد ناشاس و با حریق ساختمان های رادیویی انجام شده است و در بازداشت و توقیف 
موقت نیز نقش مسؤالن دولتی با شش مورد، برجسته بوده است، سه مورد آن از سوی امنیت ملی، دو مورد از سوی 

 های غیر دولتی به ثبت رسیده است. مورد از سوی اردوی ملی و دو مورد نیز از سوی نهاپولیس، دو 
 

 :خشونت، تهدید، فشار بر خبرنگاران و رسانه ها ارقام
مرکزی که در این گزارش شامل والیات کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، بامیان، غور، دایکندی، لوگر، و میدان  حوزهٔ 

 همزمان با افزایش کشته بوده است که1۷مورد رویداد خشونت آمیز از جمله  1۳۱ شاهد حدود شود،وردک می
 در شهر کابل رخ داده است. فعالیت های گروه های تروریستی

شود، نیز حوزه شمال که شامل والیات بغالن، بدخشان، کندز، تخار، سرپل، بلخ، سمنگان، فاریاب و جوزجان می
رویداد  به ثبت رسیده است که بیشتر آن به دسترسی به اطالعات و تهدید می  ۸3ین مدت روند داشته است و در ا

  باشد.
های فیزیکی کاهش یافته در حوزه غرب که شامل بادغیس، هرات، فراه و نیمروز می شود خوشبختانه شمار خشونت

های اقتصادی رسانه ها و محدودیت در  لنجمورد رویداد ثبت شده است. مشکالت و چ چهار است و در این مدت
 .خبرنگاران در این حوزه بوده است دسترسی به اطالعات نگرانی عمده مسؤالن رسانه ها و

 1۸شود حوزه جنوب که شامل هلمند، قندهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، ارزگان میدر ، 13۱۱در سال 
رخ داده  ندهارو ق است. بیشتر این وقایع در هلمند دکی افزایش یافتهانرویداد ثبت شده است که نسبت به سال گذشته 

افزایش فشار بر فعالیت آزاد رسانه ای شکایت کرده از مواره و خبرنگاران در این دو والیات و همچنان زابل ه است
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 در مجموعیت بهتری داشته است اما به دلیل تجربه حکومت داری و امنیت بهتر، وضعقندهار اند. در این مدت 
  ها در مناطق دور افتاده این حوزه همچنان در سطح باالیی باقی مانده است. تهدید

شود بیشتر ماه گذشته نا امنی در حوزه شرق که در این گزارش شامل ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان می 1۸ در
در ننگرهار بر  خصوصگروه داعش و افزایش فعالیت زورمندان و غاصبان زمین به  شده است. تشدید جنگ با

آزاد سایه افکنده است. در  ننگرهار، تاسیسات رسانه ای همچنان مورد حمله قرار  وخبرنگاران فعالیت های رسانه ها
ر دامن زده سانسوری بیشت های مستقیم و غیر مستقیم علیه خبرنگاران بیشتر شده است که به خود گرفته اند و تهدید

رویداد در این حوزه به ثبت رسیده است که به فعالیت های مخالفان مسلح علیه رسانه ها و یا افراد زورمند  13است . 
 محلی مرتبط بوده است.

 دیو افزایش خشونت فیزیکی و تهد شمار قربانیاندهد که  های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می در مجموع، یافته
به شکل فزاینده ای نگران کننده نسبت به سال گذشته در کشرو  13۱۱و رسانه ها در سال خبرنگاران  و ارعاب

دی تالش های جدر این سال  .نا امنی و محدودیت در دسترسی به اطالعات بوده استاست که بیشتر ناشی از افزایش 
گاران مؤثر بوده است و اقدام های ابتدایی نیت خبرنامنیت و مصوحکومت و رسانه ها در زمینه تامین مشترک  کمیتهٔ 

در زمینه بررسی قضایای خشونت، بدرفتاری و تهدید خبرنگاران و رسانه ها امیدوار کننده است. تعدیل قانون 
از دیگر اقدام های مهم حکومت در سال جاری شمرده می  بخشش جرایم مالیاتی رسانه هادسترسی به اطالعات و 

 شود.
 

 :ها در این زمینه ها و پیشنهاد لنجو چمشکالت 
افزایش  ارقاملحاظ  به نسبت به سال گذشته 13۱۱ها در سال تر گفته شد، میزان خشونت و تهدیدهمان طور که پیش

دامنه نا امنی و به تبع آن فشار بر خبرنگاران و کارمندان رسانه ای گسترده تر شده است.  و در عین حال استیافته 
ها و ضعف حاکیمت قانون در کشور، پیشنهاد می شود که دولت اقدامات جدی در راستای  افزایش تهدیدبا توجه به 

ه ب دهی آگاهیروی دست بگیرد و ضمن و مصونیت کاری کارمندان رسانه ای مین امنیت خبرنگاران و رسانه ها تأ 
کارمندان دولتی و نیروهای امنیتی در مورد اهمیت فعالیت رسانه های آزاد، بخاطر برخورداری آنان از حقوق شان 

 و دسترسی آسان به اطالعات کار کند.
خبرنگار و کارمند رسانه ای  ۱1یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که در بیشتر ازدو دهه اخیر، 

این رویداد ها از مجازات معاف بوده اند. حکومت باید برای  امالنع از درصد ۱۳اند که حدود  شدهدر کشور کشته 
 با جدیت رسیدگی کند و اجازه ندهد معافیت از مجازات به فرهنگ تبدیل شود. قضایاک این یک یمین عدالت به تأ 

ها به شکل قابل مالحظه  قتصادی رسانههای بین المللی، مشکالت ا افزون براین، دیده می شود که با کاهش کمک
منظم به منظور حمایت از رسانه های آزاد، فراهم آوری تسهیالت کاری به  یایجاد مکانیزم یی افزایش یافته است.

 برق منظم مانع از سقوط بیشتر رسانه های آزاد خواهد شد و به احیای آنها کمک خواهد کرد. خصوص
خبرنگاران و کارمندان رسانه ای از دیگر مشکالت عمده در این زمینه است و نبود بیمه های صحی و کاری برای 

نوع بیمه ها با مشکالت بسیار جدی  نداشتن ایندیده می شود که خبرنگاران و دیگر کارمندان رسانه ای به دلیل 
مکانیزم های  مواجه شده اند. پیشنهاد می شود که حکومت در همکاری با نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها

 صندوق حمایت از خبرنگاران را فعال سازد. به عنوان یک اقدام حمایتی عملی را در این راستا روی دست بگیرد و 
ها در کشور، اقبال خبرنگاری تحقیقی که کمک بزرگی به دولت های از سوی دیگر، با وجود شمار قابل توجه رسانه
همچنان سرد است و این روند هنوز نوپا و محدود است. الزم است پسا جنگ و فساد زده همچون افغانستان است، 

گوش شنوایی به یافته های گزارش های  ش های تحقیقی، عمال نشان دهند کهکه دولت افغانستان با پیگیری گزار
 در کاهش فساد و بهبود حکومت داری اهمیت می دهند. ن گزارش ها به مثابه ابزاری مؤثرتحقیقی دارند و به ای

ون های روز افز لنجمرکز خبرنگاران افغانستان از جامعه بین المللی نیز تقاضا دارد که با توجه به مشکالت و چ
رسانه های آزاد در افغانستان، زمینه تقویت این رسانه ها را فراهم سازد تا رسانه های جوان کشور بتوانند به مسؤلیت 

 ومت داری خوب به درستی عمل کنند.  ساالر و حک در زمینه نهادینه شدن نظام مردم شان
 

 پایان
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

