
  هراس  هارسانه از  طالبان چرا  افغانستان؛  در انی ب  یآزاد کردنخفه

 دارند؟

 گ ی اربیاخت  عبدالرازق

ی گذشته در افغانستان، آزادی بیان و آوردهای دو دههیکی از دست 

  زحمت سال ستی ب از پس که یآورددست  های آزاد است؛فعالیت رسانه 

 . دارد قرار ینابود  معرض در اکنون ،یقربان و

  یروهاین و دولت برابر در جنگ  سال  ستیب از پس طالبان گروه

  را قدرت ،-آگوست ۱۵- شنبهک ی  روز سرانجام افغانستان یتی امن

  گونههمان افغانستان، بر طالبان یدوباره  تسلط. گرفتند دست به دوباره

  هاارزش  از ی اریبس کرد، متحول را کشور نیا شهروندان  یزندگ که

 با که بود یمهم یهاارزش  از یکی هارسانه . ساخت  متاثر زی ن را

 . شد یبزرگ رییتغ دچار طالبان گرفتن قدرت

  با هاآن  که ی ترس و کابل به طالبان ورود نخست  یروزها همان در

  به دست یریتصو هارسانه   از یار یبس  که شد سبب آوردند، خود

  حتا و کنند  متوقف را شأن یعاد یهات یفعال بزنند، یخودسانسور 

 . کنند حذفرا  شأن یهابرنامه  از یار یبس

  را شأن چاپ ،یچاپ یهارسانه  که ییجا تا داشت ادامه روند نیا

 آمده ش یپ تیوضع. بپردازند اخبار پخش و نشر به تنها  و کرده متوقف

 بلکه شود،ینم خالصه هارسانه  در  ینشرات راتییتغ و سانسور به تنها

 . شود متوقف رسانه  ۱۰۰ از شیب فعالیت   که شد سبب

  که کرد اعالم خبرنگاران، یالمللن ی ب ونیفدراس  ش،ی پ روز ستیب حدود

. است شده متوقف  افغانستان در رسانه ۱۵۳ تیفعال طالبان، تسلط با

  از یار یبس و شده متاثر یا رسانه کارمند هزار هفت  آن، بر افزون

 . اندداده دست از را شأن کار زن نگارانروزنامه 



 گره آن با طالبان  افراد و رهبران هویت که است  یادهیپد خشونت،

 در گروه نیا. است طالبان ذات در خشونت انگار  است، خورده

. کردند ینظام برخورد خبرنگاران با شأن حکومت نخست یروزها

  یشمار و بازداشت ی افغانستانهات یوال در را خبرنگار ۲۰ به کینزد

 . دادند قرار یک یز یف خشونت مورد دایشد را هاآن  از

 امور وزارت حذف و طالبان ینه ی کاب اعالم از پس نمونه، یگونه  به

  به دست کابل شهر در یمدن و یاسیس فعال زنان  از یگروه زنان،

  تن نیچند طالبان افراد ها،اعتراض  آغاز  از پس یساعت. زدند اعتراض

 روز، اطالعات یروزنامه  از تنها. کردند بازداشت را خبرنگاران از

  خبرنگاران از یشمار  طالبان افراد. شدند بازداشت خبرنگار ۵

 . کردند وکوبلت   را شدهبازداشت 

  یتازگ به شود،ینم خالصه ادشدهی موارد به طالبان بارخشونت  اقدامات

 . است کرده وضع یدیجد مقررات هارسانه  تیفعال برابر  در گروه نیا

  مقررات نیا که است گفته ،یگزارش نشر با بشر حقوق دبانید سازمان

 طالبان یباره   در یانتقاد یدهگزارش هرگونه عمل در مبهم و گسترده

 . کندی م عمن را

  در سپتامبر ماه اواخر در طالبان یتازه  مقررات ها،گزارش  اساس بر

  آن بر افزون. است شده زدگوش  هارسانه  به یخبر  نشست کی انیجر

 . است شده فرستاده هارسانه  به نی هم در زی ن یانامه 

 خالف که ییهاگزارش  پخش ای  و چاپ طالبان، دستورات به مطابق

  ای و باشد شده نیتوه یمل یهات یشخص  به آن در ای و باشد اسالم

 . است ممنوع باشد، شده  فیتحر یخبر یمحتوا

 اعتماد شأن مطالب از دیبا هارسانه  که اند گفته هارسانه  به طالبان،

 . نکنند نشر را  یخبر ای گزارش هاآن  افراد دییتا بدون و کنند حاصل



 که یطیشرا در طالبان یسو  از ها رسانه   بر تازه یها تیمحدود وضع

 ینهادها و خبرنگاران  ینگران سبب مانده، باز تی فعال  از رسانه هاده

 .است شده یجهان

  گفته بشر حقوق  دبانید سازمان ییایآس  بخش ریمد گاسمن، ایشی پاتر

 اما دهند،یم تی فعال یاجازه هارسانه  به که کردند تعهد طالبان است،

  گسترده یحد به  و کندی م خفه را هارسانه  یآزاد طالبان دیجد مقررات

  که ترسندی م نی ا از و کنندیم  یخودسانسور  خبرنگاران که است

 .شوند  یزندان

 وضع  لیدل به که ندیگویم  زی ن کابل در خبرنگاران از یشمار 

 کارش ترک به مجبور تیفعال  سال چند از پس طالبان یهاتیمحدود

  ادامه باشد، نداشته کار یآزاد که ی طیشرا در تواندینم  رای ز است، شده

 . بدهد

 !دادم دست از را کارم ،یخبرنگار دهه کی از پس

 ،یا رسانه  تیفعال و هارسانه  بر تازه یهاتیمحدود وضع با زمانهم

 ینده یآ به نسبت یمختلف هادگاهی د و های نگران خبرنگاران از یشمار 

 . دارند شأن یکار

  عنوان  به که استسال  ده حدود ،(مستعار  اسم)  یاکبر  سهراب

 مدت، نی ا در. است کرده کار مختلف یهارسانه   در خبرنگار

 کرده هیته یاجتماع مشکالت و زنان مورد در ی ادیز یهاگزارش 

 . است

  چیه که یحال در سهراب گرفتند، دست به را قدرت طالبان که اکنون

 یآزاد  بخش در یقربان سال ستیب که دیگویم ندارد، ندهی آ به ید یام

 .  شد نابود  شبه کی انیب

  کار افغانستان در سال ده که  خبرنگار کی عنوان به: »دیگویم او

.  دادم دست از را خود یخبر یهات یفعال و کار یهمه حاال کردم،



. کنم کار باشد، داشته وجود  یخودسانسور  که ط یشرا در توانمی نم

 .« است افتنی  انیپا حال در روز  به روز افغانستان در هارسانه  داستان

  افغانستان در ینگار روزنامه  ژهیو به یارسانه  کار  گذشته یهاسال  در

 عدم از انتقاد و حاکمان از انتقاد ؛است داشته ی انتقاد   جنبه شتریب

  از ترس ل ی دل به آنها که ندیگوی م خبرنگاران، اکنون. شان   ییکارا

 . توانندی نم یانتقاد گونهچ یه شأن حکومت از طالبان،

  آمدن از پس که دیگوی م کابل در نگارروزنامه  ،یطاهر هللاروح 

 .است شده محدود کشور در هارسانه  یهات یفعال درصد  ۸۰ طالبان،

های و رسانه  ها به طور مطلق متوقف شدهامه طوری که چاپ روزن

 زنند.  تصویری نیز دست به سانسور می 

  ن،یش یپ دولت فرهنگ و اطالعات وزارت در که  است یحال در نیا

 تیفعال  روزنامه  ۱۰ ان،یم نیا  از  که بود ثبت روزنامه هشتاد حدود

 . داشتند یچاپ

ها، خبرنگاران مکلف است که  ی طالبان به رسانه طبق دستورنامه 

های ملی  ها ملی گزارشی را تهیه نکرده و به شخصیتخالف ارزش 

 د. نتوهین نکن نیز 

های انسانی ارزش های طالبان، خالف ارزش  که دیگوی م ،یطاهر

ثابت  است؛ این مورد چه در دوران حاکمیت طالبان و چه پس از آن 

  یآزاد نام به یز یچ  کنند، عمل آن به مطابق هارسانه  اگر» شده است.

  «.ماندی نم یباق آزاد یهارسانه  و انیب

  فهرست در گروه نی ا تن ۱۷ طالبان، ینه یکاب مجموع از او، یگفته  به

های ملی تلقی  ؛ اما اکنون به عنوان شخصیت رددا  قرار یجهان اهیس

ی گذشته و اعمال این افراد، از شود. اگر نوشتن گزارش در باره می

ها که دیگر رسانه های ملی تلقی شود، سوی طالبان توهین به شخصیت 

 یکی از وظایفش نظارت بر اعمال حکومت است، چه را پوشش بدهند؟  



  به ترسند ومی  هارسانه   طالبان ازدر شرایط کنونی،  که کندی م دیتاک او

 نحوه هر به و  دهیکش چالش به را هارسانه  که کنندیم  تالش ،لی دل نیهم

  . کنند متوقف را هاآن  ممکن

 استند؟ شأن یندهیآ نگران چقدر خبرنگار زنان

  از یاریبس که داده گزارش خبرنگاران، یالمللن یب ونیفدراس که آنکه با

  از  یشمار حال  نیا با اما اند؛داده دست از شأن کار زن خبرنگاران

 .  دهندی م ادامه  شأن تیفعال به هنوز خبرنگار زنان

  زین  اکنون نی هم که است  خبرنگار زنان  از یکی( مستعار  اسم)   ربابه

 آمدن با ربابه، باور به. کندیم  تیفعال خبرنگار عنوان به کابل در

 شأن یبقا یبرا  و کرده یخودسانسور  دچار دا  یشد را هارسانه  طالبان،

 .  استند مواجه یادیز یهای دشوار  با

اند. کار رو شدهبا مشکالت زیادی روبه در این میان، زنان خبرنگار 

زندگی شماری از آنها به خطر مواجه شده  خود را از دست داده و 

 است.  

 دادند،ی م ارزش شأن کار به که یخبرنگاران  ،گویدربابه می این حالبا 

  لیدل به ،ده اندمان یباق که هم یآنان و کنندینم یخبرنگار گرید

 . دهندیم ادامه  را شأن  تیفعال  یاقتصاد مشکالت

دستی اقتصادی ناچار ربابه نیز یکی از کسانی است که به دلیل تنگ 

 است که به خبرنگاری ادامه بدهند؛ حتا اگر سانسور شود.  

  ستیب در افغانستان در هارسانه   که است یحال در  های نگران همه نیا

 .  اندشده  متحمل را ادیز یهای قربان گذشته سال

 گذشته، سال ستی ب در ن،یشی پ یداخله  وزارت معلومات اساس بر

 که ییهارسانه .  است شده ثبت خبرنگاران قتل یپرونده ۱۳۰ از شتریب

 . اند مواجه یمال  دیشد مشکالت با دارند، تیفعال افغانستان در هم هنوز


