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 12/03/2015        شورای ژورنالیست ها

 کنفرانس خبری شورای ژورنالیستان افغانستان
 

، و رسانه هادر برابر خبر نگاران و خبری از افزایش خشونت  کنفرانسشورای ژورنالیستان افغانستان در یک 
ماه اول  میزان خشونت در دو :ویدگ رانی کرده میگبیان در افغانستان اظهار ن آزادیوضع محدودیت های تازه بر 

 صد افزایش یافته است. فی ۴۰میالدی،  ۲۰۱۴ه با دو ماه اول سال میالدی در مقایس ۲۰۱۵سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حفیظ هللا  ردیده بود،گدر مرکز رسانه های حکومت دایر  ۱۰/۳/۲۰۱۵که سه شنبه مورخ  خبری ای کنفرانسدر 
، زه از خشونت و تخطی هاموارد تا دادن ا نشان، بااین شور نطاق و محمد بشیر هاتف عمومی رئیسبارکزی 

، رئیس جمهوررا عنوانی از وضعیت موجود ابراز داشته و پیشنهادات مشخصی را  ای ژورنالیستانرانی  شورگن
 داشتند. ائهگ و نهاد های صنفی ژورنالیستان اروزارت اطالعات و فرهناجراییه و  رئیس

 آزادی، پیشرفت ها و محدودیت ها در برابر ستان افغانستان موارد خشونتشورای ژورنالی نطاقمحمد بشیر هاتف 
 : گفترفته گبیان و رسانه ها را به ارزیابی 

 ردیده است:گتی از جانب شورای ژورنالیستان افغانستان ثبت آرخداد های  ۲۰۱۵سال  اولماه  در دو»
 خدمات حقوقی و اجتماعی در  مؤسسهنگار تحقیقی نالیست قبلی رادیو سپین غر و خبرقتل عاقل وقار ژور

 .رهار بدست افراد مسلحوالیت ننگ
  رهارافی خبر نگار تلوزیون ژوندون در والیت ننگصسو قصد علیه فرهاد. 
  سیا در والیت هرات از جانب پولیسزیون ایو کوب جمشید حکاک خبر نگار تلولت. 
 ان اداره لت و کوب محمد قاسم کریمی مدیر دوبالژ افغان فلم از جانب رئیس. 
  در دو ماه گذشته پنج تن از ژورنالیستان رسانه های خصوصی وظایف شان را بدون عذر معقول از دست

 ماری دیگر نیز در اینده نزدیک از وظایف شان سبکدوش گردند.داده و بیم ان وجود دارد که ش
  حکومت اراده دارد تا شمار روز نامه های دولتی را از پنج  به دو روزنامه کاهش دهد که این امر نیز

 شد. سبب از دست رفتن کار حرفوی شماری از ژورنالیستان خواهد
 نیتی در والیات دستور داده است تا از مصاحبه با شورای امنیت ملی افغانستان به سخنگویان ار گانهای ام

رسانه ها پیرامون رویداد ها پرهیز نمایند و تنها سخنگوی وزارت امور داخله میتواند جزییات رویداد ها 
اقدامی بر علیه  را با رسانه ها در میان بگذارد که این امر وضع سانسور بر روند اطالع رسانی بوده و

 باشد. انه ها و قانون حق دسترسی به اطالعات می، قانون رسبیان آزادی
   

ر در عرصه ژورنالیزم را طی دوماه گوی شورای ژورنالیستان افغانستان همچنان پیشرفت ها و تحوالت دیگسخن
 ذشته چنین بیان کرد:گ
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 زیون فیزبوکی به نام شیران بدخشانیفعال شدن نخستین تلو، 

  رادیو قهرمانفعال شدن رادیو پولیس ملی  زیر نام، 

 تکمیل شدن مراحل شکل گیری صندوق حمایت از ژورنالیستان افغانستان، 

 توشیح قانون کاپی رایت، 

  توشیح قانون حق دسترسی به اطالعات که با عجله صورت گرفته و این قانون نیازمند اصالحات عمیق و
 باشد. بنیادی می

 بخش ان متنازع بوده ودارای مشکل حقوقی  تصویب قانون فعالیت رسانه ها از سوی ولسی جرگه که یک
 باشد. می

رانی ها و پیشنهادات شورای ژورنالیستان گعمومی شورای ژورنالیستان افغانستان ن رئیسسپس حفیظ هللا بارکزی 
 بیان و فعالیت های رسانه ای در کشور چنین توضیح کرد: آزادیافغانستان را پیرامون 

 رانی ها:گن
بیان را به نحوی در کشور محدود  آزادیقامات دولتی نیز شامل ان اند ، تالش دارند تا مـــ  شماری از حلقات که 

 سازند.
 ـــ  میزان خشونت علیه ژورنالیستان و رسانه ها در سطح کشور روبه افزایش است.
الیستان ، وظایف خویش را از ـــ  دوام وضعیت موجود سبب خواهد شد که در اینده نزدیک شمار زیادی از ژورن

 دست بدهند.
 ــــ  عدم رعایت معیا ر ها در تقرر، ژورنالیزم افغانستان را بسوی غیر مسلکی شدن خواهد کشانید.

 پیشنهادات:
اجراییه باید   رئیسجمهور و  رئیس، لیه ژورنالیستان روبه افزایش است، مادی و معنوی عـــ  چون خشونت فزیکی

بمنظور دریافت راه های حل ان دایر  راعرصه ژورنالیزم واقعی  اسانشنا با اشتراک کار مشورتی ایر مجلس
 نماید.

بیان است، دوباره مورد  آزادیـــ  شورای امنیت ملی باید هر چه زود تر فیصله اخیرش را که وضع سانسور بر 
 تجدید نظر قرار دهد.

باید در مشوره با نهاد های  قانون اساسی کشور ۳۵ه ، طابق مادگییک هماهن در گفرهن ـــ  وزارت اطالعات و
نیت کاری ژورنالیستان را ترتیب و عملی ولین رسانه ها، مقرره حقوق و مصومسؤژورنالیستان، صاحب نظران و 

 نماید.
، به موکراسییعرصه د های مدرن در تجارب کشور استفاده از باروزنامه های دولتی باید به جای محدود شدن 

ر امکانان بازار یابی را گهای ملی تبدیل شوند تا از یک طرف صدای ملت را بازتاب دهند و از جانب دیروزنامه 
 نیز داشته باشند.

 یرند.گجانب دولت افغانستان مورد حمایت قرار  روزنامه ها باید تا زمانی از این
ژورنالیستان  برابر الت درمشک پیرامون چالش ها و هد راعافغانستان آنچه ت یس جمهورئداکتراشرف غنی ر -

لیستان افغانستان سپرده بود به شورای ژورنا۱۳۹۳ی ماه جدی سال کنفرانسطی  مرکز سطح والیات و کشور، در
 .عمل پیاده نماید واریم درامید

 
 پایان
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