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و   هالم یدستورالعمل تازه طالبان زنان را از حضور در ف

 منع کرد  یونیز ی تلو یهاشنامه ینما
 

امروز وزیر امر بالعروف و نهی عن المنکر طالبان اعالمیه دیگری را به نشر سپرد که یک قدم دیگر آنها را بطرف تجرید 

باالخره زوال می کشاند و مانع دیگر در زمینه شناسائی شان از طرف جامعه جهانی میگردد. توجه را به متن این اعالمیه  و  

 :جلب میدارم 2021نوامبر  21منتشره وبسایت بی بی سی )فارسی/دری( مورخ 
 کرد های تلویزیونی منع ها و نمایشنامهدستورالعمل تازه طالبان زنان را از حضور در فیلم

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 

های  توانند پس از این در نمایشنامهویری معرفی کرده که براساس آن زنان نمی "دستورالعمل جدیدی" را برای رسانه های تص 

 .تلویزیونی نقش و حضور داشته باشند
  هاییهای مغایر اصول شرعی و افغانی، فیلمای وزارت امر به معروف دولت طالبان پخش "فیلمماده  ۸العمل"  این "دستور

برهنه مردان، پخش ها، انتشار تصاویر نیمههای تفریحی انتقادی از شخصیت شوند، برنامهاخالقی اجتماعی می که سبب بد

 .کندهای تصویری منع می حجاب و تصاویر پیامبران و صحابه" را در رسانهاخبار از سوی زنان بی 
معروف  جواد مجددی از اعضای اتحادیه خبرنگاران در افغانستان گفت در کنفرانس خبری امروز لحن وزیر اداره امر به  

ها را ملزم به اجرای آنها العمل، رسانه او، تاکید روی برخی جمالت این دستور ی نبود اما به گفتهها دستورطالبان با رسانه

 .کندمی 
ها با کمبود محتوا مواجه خواهند شد و او گفت اگر موارد تذکر داده شده در این دستورالعمل مو به مو اجرا شود، تلویزیون 

ش از  می بکهبسیاری  مسدود  افغانستان  داخل  در  تلویزیونی  "شبکههای  بیشتر  او،  گفته  به  چراکه  خصوصی  شوند  های 

 .شوند تلویزیونی از طریق پخش اعالنات تجاری تمویل می 
بی  به  طالبان  حکومت  سخنگوی  معاون  وثیق،  دستوربی احمدهللا  این  که  گفت  عدلیه  سی  وزارت  توسط  امروز  العمل 

 .ها ارایه شده است انه)دادگستری( به رس
نوامبر مصادف با روز جهانی تلویزیون است، و سازمان ملل متحد در بزگداشت از این    ۲۱این در حالی است که امروز،  

 .ها و کشورها تاکید کرده است سازی تلویزیون در میان ملت  روز بر نقش آموزشی و فرهنگ
 مجریان زن آغاز کردند تحوالت افغانستان؛ طلوع و آریانا خبرهایشان را با

 ها ها در افغانستان از محدودیت در آزادی رسانه ادامه نگرانی 
نیوز، و آریانا پخش دو روز بعد از اینکه نظامیان گروه طالبان کنترل شهر کابل را در دست گرفتند، شبکه خصوصی طلوع

 .اخبار خود را با حضور مجریان زن آغاز کردند
تلویزیو  بنیانگذاری شد که   ۱۳۵۶ن ملی افغانستان توسط سردار داود، رئیس جمهور وقت در سال  نخستین شبکه دولتی 

 .تاکنون فعال است 
خصوصی در افغانستان تاسیس شد که به عنوان دستاورد عمده آزادی بیان   شبکه تلویزیون   ۲۰در دو دهه گذشته، بیش از  

 .کار آمدن طالبان تعطیل شده اند ها، پس از رویشد. برخی از این شبکهدر این کشور شناخته می 
 .های شاد محبوبیت زیادتری بدست آورده اندهای خارجی و برنامههای خصوصی بیشتر با دوبله سریالتلویزیون 

تلویزیون  نشراتی  آمدن طالبان، محتوای  کار  از روی  برنامهپس  و جای  است  تغییر  نیز در حال  داخلی  و  های  های شاد 

 .کندسیاسی پر می های مذهبی و بحث هایهموسیقی را بیشتر برنام
از حضور در رسانه  افغانستان  تمامی والیات  اکثرا در  و مجریان زن  و در همین حال خبرنگاران  های محلی شنیداری 

 .تصویری، منع شده اند
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دست طالبان،    گویند نگران امنیت جان شان هستند. از زمان سقوط دولت سابق افغانستان بهبسیاری از خبرنگاران زن می 

 .اندهای خصوصی،افغانستان را ترک کردهده ها تن از مجریان بویژه زن و خبرنگاران تلویزیون 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

