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                  ۲/۱/۰۱//۰                              صبح                                                        ۸رفته شده از گبر
 کنند  ع ایران و پاکستان کار میهایی که به نف رسانه

  بهادری ،۱۹۳۱حمل ۲۲سه شنبه 
هایی را افشا کرد که از سوی کشورهای ایران و پاکستان تمویل  اهلل مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی، نام رسانه لطف

گفت،  ها سخن می ووالن رسانهبا مس« ها در مسیر تامین مصالح کشور انسجام رسانه»آقای مشعل که در نشست . شوند می
ها از سوی کشورهای ایران و  ها و تلویزیون اعالن کرد که برخی روزنامه

ها  های خود را از این کشور ها و برنامه شوند و سوژه پاکستان تمویل می
    .گیرند می

هایی  وی از روزنامه انصاف، تلویزیون تمدن و تلویزیون نور به عنوان رسانه
های شمشاد و ژوندون  سوی جمهوری اسالمی ایران و تلویزیون نام برد که از

 .شوند از سوی کشور پاکستان تمویل و حمایت می
دهد که در تلویزیون تمدن،  های اداره امنیت ملی نشان می آقای مشعل گفت یافته

گزاران نشراتی این  سازان و پالیسی روزانه شهروندان ایرانی که اکثرا برنامه
باشند، مرتب در رفت و آمد هستند، بدون این که وزارت  میتلویزیون نیز 

 .اطالعات و فرهنگ و وزارت امور خارجه در جریان قرار داشته باشند
های  های خبری و سیاسی خود را براساس رهنمود ها و برنامه به گفته آقای مشعل، این تلویزیون اکثرا موضوعات، تحلیل

کنند به  نموده و با دعوت از کسانی که برای جمهوری اسالمی ایران کار میایران تدوین  مقامات جمهوری اسالمی 
دهند که مخالف منافع ملی افغانستان و در راستای  هایی را به خورد مردم می ها و تبصره عنوان کارشناس، تحلیل

 .های ایران قرار دارد سیاست
های مردم افغانستان در  نظور تخریب افکار و ذهنیتهای سیاسی این تلویزیون نام برد که مشخصا به م مشعل از برنامه

 .اند های ایران در افغانستان و منطقه تدوین شده برابر نظام و روند کنونی و حمایت از سیاست
های سیاسی و خبری خود از سوی ایران دیکته شده و در  وی اعالن کرد که تلویزیون نور نیز در تدوین برنامه

کند ذهنیت مردم افغانستان را در قبال نیروهای امریکایی و روند کنونی  دار تالش می دفهای خود به صورت ه برنامه
 .های ایران در افغانستان حمایت کند تحریک کرده و از سیاست

شود و اکثرا با انتشار خبرهای دروغ و تحلیل غلط، تالش  مشعل گفت روزنامه انصاف نیز از سوی ایران تمویل می
 .مین منافع ایران در افغانستان، ذهنیت مردم را علیه روند کنونی تخریب کندکند به منظور تا می

آقای مشعل به صورت مشخص از تیترهای خبری و تحلیلی این روزنامه نام برد که دروغ محض بوده و تالش شده است 
های امنیت ملی، در تلویزیون شمشاد دوازده  وی گفت که براساس یافته. کندکه ذهنیت مردم را علیه روند کنونی تخریب 

باشد و در تلویزیون ژوندون یک نفر تبعه پاکستانی که  گزاران نشراتی این رسانه می نفر تبعه پاکستانی که اکثرا سیاست
 .باشند آی پاکستان دارد، مشغول کار می اس رابطه نزدیک با آی

های پاکستانی بود  کند، زمانی سردبیر یکی از روزنامه پاکستانی که در تلویزیون ژوندون کار می آقای مشعل افزود تبعه
آقای مشعل گفت وجود . باشد آی می اس که شدیدا مخالف افغانستان بود و اکنون یک عضو فعال سازمان استخباراتی آی

کنند از طریق  ول نبوده و چنین اشخاصی تالش میوجه قابل قب های داخلی افغانستان، به هیچ های خارجی در رسانه تبعه
 .های کشورهای متبوع خود را در افغانستان به پیش ببرند ها، اهداف و سیاست این رسانه

های خارجی نام برد که در افغانستان دفتر باز کرده،  وی، به عنوان رسانه تی مشعل از خبرگزاری فارس و شبکه پرس
 .زارت خارجه و وزارت اطالعات و فرهنگ را داشته باشندکه مجوز قانونی از و بدون این

های دفاع، داخه و خارجه و اداره امنیت ملی  ها و سخنگویان وزارت چنین در این نشست که با اشتراک مسووالن رسانه هم
نیز  ها از مشکالت در عدم دسترسی به مقامات و سخنگویان حکومت شکایت نموده و برگزار شده بود، مسووالن رسانه

ها به عنوان  های نیروهای امنیتی و شایعه پراکنی از سوی رسانه آوردها و قهرمانی اعتنایی به دست  تبلیغ از خشونت، بی
 .ها مطرح شد ای بر رسانه انتقاد از سوی سخنگویان حکومت و فعاالن رسانه
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