AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

BBC

۲۰۲۱/۱۱/۲۲

دستورالعمل تازه طالبان زنان را از حضور در فیلمها و
نمایشنامههای تلویزیونی منع کرد
امروز وزیر امر بالعروف و نهی عن المنکر طالبان اعالمیه دیگری را به نشر سپرد که یک قدم دیگر آنها را بطرف تجرید
و باالخره زوال می کشاند و مانع دیگر در زمینه شناسائی شان از طرف جامعه جهانی میگردد .توجه را به متن این اعالمیه
منتشره وبسایت بی بی سی (فارسی/دری) مورخ  21نوامبر  2021جلب میدارم:
دستورالعمل تازه طالبان زنان را از حضور در فیلمها و نمایشنامههای تلویزیونی منع کرد
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان' :زنان در نمایشنامه حضور نیابند و به کسی توهین صورت
نگیرد'
محمد خالد حنفی ،سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان ،در یک کنفرانس خبری امروز در کابل
"دستورالعمل جدیدی" را برای رسانه های تصویری معرفی کرده که براساس آن زنان نمیتوانند پس از این در نمایشنامههای
تلویزیونی نقش و حضور داشته باشند.
این "دستورالعمل"  ۸مادهای وزارت امر به معروف دولت طالبان پخش "فیلمهای مغایر اصول شرعی و افغانی ،فیلمهایی
که سبب بداخالقی اجتماعی میشوند ،برنامههای تفریحی انتقادی از شخصیتها ،انتشار تصاویر نیمهبرهنه مردان ،پخش
اخبار از سوی زنان بیحجاب و تصاویر پیامبران و صحابه" را در رسانههای تصویری منع میکند.
جواد مجددی از اعضای اتحادیه خبرنگاران در افغانستان گفت در کنفرانس خبری امروز لحن وزیر اداره امر به معروف
طالبان با رسانهها دستوری نبود اما به گفته او ،تاکید روی برخی جمالت این دستورالعمل ،رسانهها را ملزم به اجرای آنها
میکند.
او گفت اگر موارد تذکر داده شده در این دستورالعمل مو به مو اجرا شود ،تلویزیونها با کمبود محتوا مواجه خواهند شد و
بسیاری از شبکههای تلویزیونی در داخل افغانستان مسدود میشوند چراکه به گفته او ،بیشتر "شبکههای خصوصی
تلویزیونی از طریق پخش اعالنات تجاری تمویل می شوند.
احمدهللا وثیق ،معاون سخنگوی حکومت طالبان به بیبیسی گفت که این دستورالعمل امروز توسط وزارت عدلیه
(دادگستری) به رسانهها ارایه شده است.
این در حالی است که امروز ۲۱ ،نوامبر مصادف با روز جهانی تلویزیون است ،و سازمان ملل متحد در بزگداشت از این
روز بر نقش آموزشی و فرهنگ سازی تلویزیون در میان ملتها و کشورها تاکید کرده است.
تحوالت افغانستان؛ طلوع و آریانا خبرهایشان را با مجریان زن آغاز کردند
ادامه نگرانیها در افغانستان از محدودیت در آزادی رسانهها
دو روز بعد از اینکه نظامیان گروه طالبان کنترل شهر کابل را در دست گرفتند ،شبکه خصوصی طلوعنیوز ،و آریانا پخش
اخبار خود را با حضور مجریان زن آغاز کردند.
نخستین شبکه دولتی تلویزیون ملی افغانستان توسط سردار داود ،رئیس جمهور وقت در سال  ۱۳۵۶بنیانگذاری شد که
تاکنون فعال است.
در دو دهه گذشته ،بیش از  ۲۰شبکه تلویزیون خصوصی در افغانستان تاسیس شد که به عنوان دستاورد عمده آزادی بیان
در این کشور شناخته میشد .برخی از این شبکهها ،پس از روی کار آمدن طالبان تعطیل شده اند.
تلویزیونهای خصوصی بیشتر با دوبله سریالهای خارجی و برنامههای شاد محبوبیت زیادتری بدست آورده اند.
پس از روی کار آمدن طالبان ،محتوای نشراتی تلویزیونهای داخلی نیز در حال تغییر است و جای برنامههای شاد و
موسیقی را بیشتر برنامههای مذهبی و بحث هایسیاسی پر میکند.
در همین حال خبرنگاران و مجریان زن اکثرا در تمامی والیات افغانستان از حضور در رسانههای محلی شنیداری و
تصویری ،منع شده اند.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بسیاری از خبرنگاران زن میگویند نگران امنیت جان شان هستند .از زمان سقوط دولت سابق افغانستان به دست طالبان،
ده ها تن از مجریان بویژه زن و خبرنگاران تلویزیونهای خصوصی،افغانستان را ترک کردهاند.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

