خالصه
ســال  ۲۰۱۶خونیــن تریــن ســال بـرای خربنــگاران در تاریــخ رســانه هــای افغانســتان بشــار میایــد کــه در آن
•
 ۱۰۱مــورد کــه شــامل قتــل ،لــت و کــوب ،تهدیــد ،تحقیــر و مجروحیــت خربنــگاران میباشــد ،توســط کمیتــه ثبــت
گردیــده اســت .دریــن ســال  ۱۳نفــر خربنــگار بقتــل رســیده و  ۸۸مــورد خشــونت صــورت گرفتــه اســت .طالبــان
مســول حــد اقــل ده مــورد قتــل میباشــند .در کنــار  ۱۳مــورد قتــل ۳۰ ،مــورد لــت و کــوب ۳۵ ،مــورد تهدیــد ۶ ،مــورد
مجروحیــت و  ۱۷مــورد توهیــن ،تحقیــر و بدرفتــاری صــورت گرفتــه اســت.
در ایــن ســال نــه تنهــا از نــگاه کیفــی خشــونت هــا ســنگین تــر شــده بلکــه آمــار قضایــای خشــونت شــاهد
•
افزایــش  ۳۸در صــدی نســبت بــه ســال  ۲۰۱۵میباشــد کــه در آن در مجمــوع  ۷۳قضیــه تهدیــد و خشــونت در
کمیتــه ثبــت گردیــد .در ســال  ۲۰۱۶مســولین حکومتــی مســولیت  ٪۵۰قضایــای خشــونت علیــه خربنــگاران را بعهــده
داشــته ،طالبــان مســولیت  ٪۲۰و اف ـراد ناشــناس مســولیت  ٪۱۴قضایــای خشــونت را بعهــده دارنــد .دریــن ســال
بیشــرین قضایــای خشــونت و تهدیــد در زون کابــل کــه متشــکل از کابــل و والیــات شــال آن میباشــد ،رخ داده
اســت.
افزایــش کشــتار خربنــگاران افغانســتان را بــه یکــی از خطرناکرتیــن کشــور هــا ب ـرای کار خربنــگاری تبدیــل
•
منــوده اســت .چنانچــه نهــاد گزارشــگران بــدون مــرز گـزارش داده اســت ،افغانســتان در ســال  ۲۰۱۶دومیــن کشــور
خطرنــاک ب ـرای خربنــگاران بحســاب میایــد.
در شــش مــاه دوم ســال  ۲۰۱۶در مجمــوع  ۴۷قضیــه تهدیــد ،خشــونت و قتــل خربنــگاران بوقــوع پیوســته
•
اســت .دریــن شــش مــاه  ۳مــورد قتــل ۱۴ ،مــورد لــت و کــوب ۱۵ ،مــورد تهدیــد ۳ ،مــورد مجروحیــت و  ۱۲مــورد
بدرفتــاری و توهیــن صــورت گرفتــه اســت .ایــن آمــار افزایــش  ۳۸در صــدی را نســبت بــه شــش مــاه دوم ســال ۲۰۱۵
کــه در آن  ۳۴قضیــه ثبــت گردیــده بــود ،نشــان میدهــد .در شــش مــاه دوم ســال  ،۲۰۱۶افـراد متعلــق بــه حکومــت
مســولیت بیشــرین می ـزان خشــونت و تهدیــد را علیــه خربنــگاران یعنــی  ٪۶۴بعهــده دارنــد .طالبــان در رده دوم
ق ـرار گرفتــه و مســولیت  ٪۱۵خشــونت هــا را بعهــده دارنــد .اف ـراد ناشــناس مسولیت٪۱۱خشــونت هــا را بعهــده
داشــته ،زورمنــدان محلــی مســولیت  ٪۶را بعهــده داشــته و مســوالن رســانه هــا مســولیت  ٪۴را بعهــده دارنــد .دریــن
مــدت ،بیشــرین خشــونت هــا در زون غربــی کشــور رخ داده اســت.
افزایــش تهدیــدات و حمــات علیــه خربنــگاران و رســانه هــا توســط طالبــان نــه تنهــا ماهیــت تهدیــد را تغییر
•
داده بلکــه بــا عــث خودسانســوری گســرده در میــان خربنــگاران در مناطــق نــا امــن شــده اســت .طالبــان در پهلــوی
تهدیــد هــا تــاش مینامینــد تــا مــواد نرشاتــی رســانه هــا را در والیــات نــا امــن کنــرول مناینــد .طالبــان بــا اســتفاده
از وســایل و شــیوه هــای متنــوع بالخصــوص تهدیــد هــا میخواهنــد تــا رســانه هــای محلــی یکتعــداد موضوعــات را
همچــون اعالنــات نیــرو هــای امنیتــی ،اعالنــات صلــح ،موســیقی ،صــدای خانــم هــا ،و در بعضــی حــاالت برنامــه
هــای تفریحــی بــه نــر نرســانند .آخریــن منونــه ایــن تــاش هــا در والیــات لوگــر ،غزنــی ،وردک ،پکتیــا و پکتیــکا
دیــده شــده اســت.

در کنــار تــاش هــا بخاطــر جلوگیــری از پخــش بعضــی مــواد توســط رســانه هــا ،طالبــان بــا اســتفاده از
•
تهدیــد تــاش مینامینــد تــا رســانه هــا اخبــار مربــوط بــه ایــن گــروه را بصــورت گســرده نــر مناینــد.
گســرش تهدیــد هــا علیــه خربنــگاران و رســانه هــا تهدیــد جــدی بـرای بقــای آزادی بیــان و آزادی رســانه هــا
•
کــه بزرگرتیــن دســتاورد افغانســتان در  ۱۵ســال گذشــته میباشــد ،ایجــاد منــوده اســت.
از هــر زمــان دیگــر ،امــروز رضورت بــه افزایــش همــکاری و هامهنگــی میــان حکومت ،رســانه هــا ،خربنگاران
•
و آزادی بیــان بخاطــر بهبــود فضــای مصونــی خربنــگاران وجــود دارد .در صــورت عــدم ایجــاد چنیــن هامهنگــی
موثریــت تدابیــر بخاطــر مصونیــت خربنــگاران کاهــش خواهــد یافــت.
ســال  ۲۰۱۶شــاهد یکتعــداد اقدامــات مثبــت از جانــب حکومــت افغانســتان مبنــی بــر بهبــود مصونیــت و
•
امنیــت خربنــگاران بــوده اســت .از آن جملــه میتــوان تدویــن طرزالعمــل امنیــت و مصونیــت خربنــگاران را توســط
شــورای امنیــت نــام بــرد کــه باســاس ایــن طرزالعمــل کمیتــه مشــرک از منســوبین بلنــد رتبــه امنیتــی ومناینــدگا ن
خربنــگاران در کابــل و متــام والیــت بــه هــدف تامیــن مصونیــت خربنــگاران ایجــاد میشــود .امــا ایــن طرزالعمــل
زمانــی میتوانــد عم ـاً در قســمت بهبــود مصونیــت خربنــگاران کمــک منایــد کــه بصــورت جــدی و همــه جانبــه
تطبیــق گــردد .عملــی ســازی قســمی ایــن طرزالعمــل منیتوانــد پاســخگوی تهدیــد هــای جــدی علیــه خربنــگاران
باشــد.
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مقدمه
ســال  ۲۰۱۶خونیــن تریــن ســال بـرای خربنــگاران و رســانه هــا در طــول تاریــخ افغانســتان بشــار میایــد .دریــن ســال  ۱۳نفــر خربنــگار بقتــل رســید،
رقمیکــه در تاریــخ خربنــگاری افغانســتان ســابقه نــدارد .بــا وصــف اینکــه تهدیــد هــا از طــرف گــروه هــای مختلــف بشــمول کارمنــدان حکومتــی
اعــال میشــود ،تغییــر رویکــرد طالبــان نســبت بــه خربنــگاران و رســانه هــا عمــده تریــن دلیــل افزایــش تهدیــد هــا و مهلــک شــدن خشــونت هــا
علیــه خربنــگاران میباشــد.
امــا ســال  ۲۰۱۶شــاهد یکمقــدار دســتاورد هــا در عرصــه مصونیــت خربنــگاران میباشــد .عمــده تریــن دســتاورد تهیــه و تصویــب طــرز العمــل امنیــت
و مصونیــت خربنــگاران و رســانه هــا توســط حکومــت افغانســتان میباشــد کــه در نتیجــه تــاش هــا و دادخواهــی پیگیــر نهــاد هــای حامــی رســانه هــا
صــورت گرفــت .ایــن طــرز العمــل در صــورت ایکــه بوجــه احســن تطبیــق گــردد ،میتوانــد یکمقــدار زیــاد مشــکالت امنیتــی و مصونیتــی خربنــگاران
را حــل منایــد.
ایــن هشــتمین گ ـزارش شــش ماهــه کمیتــه مصونیــت خربنــگاران میباشــد کــه وضعیــت مصونیتــی خربنــگاران را در شــش مــاه دوم ســال  ۲۰۱۶در
رستــارس کشــور مــورد بررســی قـرار میدهــد .آمــار و ارقــام ایکــه دریــن گـزارش گنجانیــده شــده اســت باســاس طــرز العمــل هــا و پالیســی هــای کمیتــه
مبنــی بــر موضوعــات خشــونت علیــه خربنــگاران جمــع آوری شــده و دریــن گ ـزارش اســتفاده شــده اســت .ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه کمیتــه
تعریــف مشــخص از واقعــه خشــونت علیــه خربنــگاران داشــته و واقعــات ایکــه دلیــل آن کار خربنــگاری نبــوده ،در جریــان کار خربنــگاری صــورت
نگرفتــه و یــا ربــط بــه کار خربنــگاری نداشــته باشــد ،توســط کمیتــه بعنــوان قضیــه خشــونت علیــه خربنــگاران ثبــت منیگــردد.
کمیتــه همچنــان دریــن گـزارش ،بدلیــل اینکــه خشــونت در برابــر خربنــگاران یــک عامــل عمــده در مقابــل آزادی کار خربنــگاری بــوده اســت ،آمــار
منابــع و انــواع خشــونت را در پنــج ســال از  ۲۰۱۲الــی ختــم  ۲۰۱۶مــورد تحلیــل و ارزیابــی قـرار داده تــا باشــد تصویــر بهــری از ماهیــت تهدیــد
هــا علیــه خربنــگاران و رونــد رشــد خشــونت هــا علیــه خربنــگاران ترســیم گــردد .در ایــن امــر ،کمیتــه نوعیــت خشــونت هــا علیــه خربنــگاران را بــه
چهــار مشــخصه (کشــته شــدن ٬زخمــی ٬لــت و کــوب و تهدیــدات) تقســیم منــوده اســت و عاملیــن خشــونت هــا را بــه چهــار گــروه ( دولــت ٬افـراد
ناشــناس ٬طالبــان و اف ـراد زورمنــد محلــی) تقســیم منــوده اســت .در ایــن گ ـزارش هــر نــوع خشــونت علیــه خربنــگاران و هــر عامــل خشــونت بــه
گونــه جداگانــه در جریــان چهــار ســال مــورد بررســی قـرار گرفتــه اســت.

۱

گزارش شش ماهه سال ۲۰۱۶
خشونت ها در شش ماه دوم سال ۲۰۱۶
در شــش مــاه دوم ســال  ۲۰۱۶در مجمــوع  ۴۷قضیــه تهدیــد ،خشــونت و قتــل خربنــگاران توســط کمیتــه ثبــت گردیــده اســت .دریــن شــش مــاه ۳
مــورد قتــل ۱۴ ،مــورد لــت و کــوب ۱۵ ،مــورد تهدیــد ۳ ،مــورد مجروحیــت و  ۱۲مــورد بدرفتــاری و توهیــن صــورت گرفتــه اســت .ایــن آمــار افزایــش
 ۳۸در صــدی را نســبت بــه شــش مــاه دوم ســال  ۲۰۱۵کــه در آن  ۳۴قضیــه ثبــت گردیــده بــود ،نشــان میدهــد .در شــش مــاه دوم ســال  ،۲۰۱۶افـراد
متعلــق بــه حکومــت مســول بیشــرین میـزان خشــونت و تهدیــد علیــه خربنــگاران یعنــی  ٪۶۴میباشــند .طالبــان در رده دوم قـرار گرفتــه و مســولیت
 ٪۱۵خشــونت هــا را بعهــده دارنــد .اف ـراد ناشــناس مسولیت٪۱۱خشــونت هــا را بعهــده داشــته ،زورمنــدان محلــی مســولیت  ٪۶را بعهــده داشــته
و مســوالن رســانه هــا مســولیت  ٪۴را بعهــده دارنــد .دریــن مــدت ،بیشــرین خشــونت هــا در زون غــرب کشــور رخ داده اســت .آمــار خشــونت و
فیصــدی واقعــات در گـراف هــای ذیــل توضیــح گردیــده اســت .بــا وصــف اینکــه طالبــان مســولیت تعــداد کــم خشــونت را علیــه خربنــگاران از نــگاه
کمــی دارد ،امــا نحــوه تهدیــد و خشــونت طالبــان بــه مراتــب مهلــک تــر از گــروه هــای دیگــر میباشــد ،یعنــی اکـرا ً قصــد طالبــان کشــن خربنــگاران
میباشــد.
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زون جنوبی افغانستان

 ۱۳قضیه
 ۱۰قضیه
 ۸قضیه

زون جنوب رشقی افغانستان

 ۵قضیه

زون شامل رشقی افغانستان

 ۳قضیه
 ۴قضیه
 ۴قضیه
 ۰قضیه

زون غربی افغانستان
زون مرکزی افغانستان

زون شامل افغانستان
زون کابل
زون رشق

۲

گزارش شش ماهه سال ۲۰۱۶
خشونت ها در سال ۲۰۱۶
ســال  ۲۰۱۶خونیــن تریــن ســال بـرای خربنــگاران در تاریــخ رســانه هــای افغانســتان بشــار میایــد .دریــن ســال  ۱۳نفــر خربنــگار بقتــل رســید .طالبــان
مســول حــد اقــل ده مــورد قتــل میباشــند .دریــن ســال کمیتــه  ۱۰۱قضیــه تهدیــد و خشــونت علیــه خربنــگاران را ثبــت منــوده اســت کــه شــامل ۱۳
مــورد قتــل ۳۰ ،مــورد لــت و کــوب ۳۵ ،مــورد تهدیــد ۶ ،مــورد مجروحیــت و  ۱۷مــورد توهیــن ،تحقیــر و بدرفتــاری میباشــد .در ایــن ســال نــه تنهــا
از نــگاه کیفــی خشــونت هــا ســنگین تــر شــده بلکــه آمــار قضایــای خشــونت شــاهد افزایــش  ۳۸در صــدی نســبت بــه ســال قبــل میباشــد کــه در آن
در مجمــوع  ۷۳قضیــه تهدیــد و خشــونت در کمیتــه ثبــت گردیــد .در ســال  ۲۰۱۶افـراد متعلــق بــه حکومــت مســول  ۵۱قضیــه بــوده ،طالبــان مســول
 ۲۳قضیــه ،افـراد ناشــناس مســول  ۱۱قضیــه ،تظاهــر کننــدگان مســولیت  ۸قضیــه ،مســوالن رســانه هــا مســول  ۵قضیــه و زورمنــدان مســول ۳قضیــه
میباشــند .در ســال  ۲۰۱۶مســولین حکومتــی مســولیت  ٪۵۰قضایــای خشــونت علیــه خربنــگاران را بعهــده داشــته ،طالبــان مســولیت  ٪۲۰و اف ـراد
ناشــناس مســولیت  ٪۱۴قضایــای خشــونت را بعهــده دارنــد .دریــن ســال بیشــرین قضایــای خشــونت و تهدیــد در زون کابــل کــه متشــکل از کابــل و
والیــات شــال آن میباشــد ،رخ داده اســت .فیصــدی متــام قضایــا در جــدول ذیــل موجــود میباشــد .جــای تاســف اینســت کــه هنــوز هــم حکومــت از
نــگاه کمــی مســولیت بیشــرین قضایــای خشــونت و تهدیــد علیــه خربنــگاران را دارد.
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۳

گزارش شش ماهه سال ۲۰۱۶
خشونت ها به اساس نوعیت
کشته شدن خربنگاران
از ســال  ۲۰۱۲میــادی تــا امــروز قتــل خربنــگاران ســیر صعــودی را پیمــوده و ۲۸
خربنــگار و کارمنــد رســانه یــی در رسارس افغانســتان در  ۵ســال گذشــته بقتــل رســیده
اســت .در ایــن میــان ســال  ۲۰۱۶بــا از دســت دادن  ۱۳خربنــگار و کارمنــد رســانه
یــی در کشــور منحیــث خونیــن تریــن ســال قلمــداد میشــود .دالیــل کشــته شــدن
خربنــگاران و کارمنــدان رســانه یــی در ایــن پنــج ســال مختلــف بــوده اســت.
دلیــل افزایــش خشــونت علیــه خربنــگاران در ســال  ۲۰۱۶عمدتــاً تغییــر پالیســی و
رویکــرد طالبــان نســبت بــه رســانه هــا و خربنــگاران و افزایــش ناامنــی و بــی ثباتــی
در کشــور میباشــد .افزایــش قتــل خربنــگاران نــه تنهــا افغانســتان را بــه یکــی از
خطرناکرتیــن کشــور هــا بـرای کار خربنــگاری مبــدل ســاخته بلکــه بــا عــث شــده اســت
تــا خودسانســوری در کار خربنــگاری میــان خربنــگاران در کشــور ،خصوصــا در والیــات
نــا امــن افزایــش یابــد .در ســال  ۲۰۱۴آمــار قتــل خربنــگاران بدلیــل نــا امنــی هاییکــه
بخاطــر انتقــال مســولیت امنیتــی از نیــرو هــای خارجــی بــه نیــرو هــای افغــان و
همچنــان انتخابــات ریاســت جمهــوری مبیــان آمد،افزایــش یافــت .در  ۵ســال گذشــته
گــروه هــای مختلــف عامــل قتــل خربنــگاران بــوده اســت .ایــن گــروه هــا شــامل طالبــان
 ،گــروه هــای زورمنــد محلــی و گــروه هــا و اف ـراد نــا معلــوم بــوده اســت.
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گزارش شش ماهه سال ۲۰۱۶
زخمی شدن خربنگاران
در پنــج ســال  ۴۰مــورد زخمــی شــدن خربنــگاران وجــود دارد کــه در جریــان کار
یــا بدالیــل کار خربنــگاری مجــروح شــده انــد .در بســیاری مــوارد خربنــگاران در
جریــان پوشــش رویــداد از محــل واقعــه یــا توســط انفجــارات و یــا توســط نیــرو
هــای امنیتــی در واقعــه مجــروح شــده انــد .آمــار مجروحیــت در ســال ۲۰۱۴
میــادی بدلیــل افزایــش خشــونت هــا بخاطــر انتخابــات ریاســت جمهــوری و انتقــال
مســولیت امنیتــی از نیــرو هــای خارجــی بــه نیــرو هــای افغــان ،بلنــد رفــت.

افزایش
یافت
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زخمی شدن خربنگاران

لت و کوب خربنگاران
بیشــر از  ۱۰۰قضیــه لــت و کــوب خربنــگاران در پنــج ســال گذشــته
منایانگــر آن اســت کــه خشــونت علیــه خربنــگاران معضلــه بــزرگ فـرا
راه کار خربنــگاری بــوده و هنــوز هــم کتلــه کالنــی از مخالفیــن آزادی
بیــان و آزادی رســانه یــی در افغانســتان وجــود دارد .امــا جای تاســف
اینجاســت کــه حکومــت و نیــرو هــای امنیتــی مســولی بیشــرین
واقعــات لــت و کــوب خربنــگاران میباشــند .بــر اســاس آمــار هــای
کمیتــه اکرثیــت قضایــای لــت و کــوب خربنــگاران حیــن تهیــه گـزارش
در محــل واقعــه صــورت گرفتــه کــه بعضـاً ایــن واقعــات قصــدی بوده
و بعضـاً غیــر قصــدی بــوده اســت .در بســیاری واقعــات خربنگارانیکــه
مــورد لــت و کــوب ق ـرار گرفتنــد وســایل کاری شــان نیــز تخریــب
گردیــده و در بیشــر مــوارد بــا یــک معــذرت خواهــی رسد از ســوی
نیــرو هــای امنیتــی و مســولین حکومتــی قضایــای لــت و کــوب بســته
شــده و موضــوع بــا جدیــت تعقیــب نشــده اســت.
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گزارش شش ماهه سال ۲۰۱۶
تهدیدات علیه خربنگاران
خربنــگاران از جانــب گــروه هــای مختلــف مــورد تهدیــد قـرار میگیرنــد .بیشــرین تهدیــد هــا از ســوی حکومتیــان طالبــان و زورمنــدان محلــی صــورت
میگیــرد .خربنــگاران در بســیاری مــوارد یــا بدلیــل اینکــه گـزارش هایشــان مطابــق میــل تهدیــد کننــده هــا منیباشــد و یــا اینکــه در مقابــل خواســت
هــای تهدیــد کننــده گان مبنــی بــر نــر مســایل فرمایشــی مقاومــت میکننــد ،تهدیــد میشــوند .تهدیــد هاییکــه از منســوبین حکومتــی و یــا زورمنــدان
محلــی متوجــه خربنــگاران میگــردد اک ـرا بدلیــل گ ـزارش هایــی میباشــد کــه فســاد ،خویشــخوری و یــا حکومتــداری نادرســت مقامــات حکومتــی را
افشــا میســازد .در ســال  ۲۰۱۶در مناطــق ایکــه حضــور و نفــوذ طالبــان بیشــر بــود ،طالبــان از رســانه هــا خواســتند تــا از نــر موضوعــات خــاص
اجتنــاب مناینــد .ایــن مســایل شــامل پخــش اعالنــات نیــرو هــای امنیتــی یــا اعالنــات مربــوط بــه صلــح ،پخــش صــدای زنــان در برنامــه هــا ،پخــش
موســیقی و غیــره مــوارد میباشــد .آخریــن منونــه هــای ایــن تــاش هــا در والیــات وردک ،غزنــی ،لوگــر ،پکتیــا و پکتیــکا صــورت گرفتــه اســت.
در ضمــن طالبــان تــاش منودنــد تــا رســانه هــا و خربنــگاران را بــا تهدیــد محبــور بســازند تــا موضوعــات ایکــه مربــوط بــه فعالیــت هــای ایشــان
باشــد ،مــورد پوشــش رســانه هــا قـرار گیــرد .ایــن تــاش هــا در حــال گســرش بــوده و منایانگــر هــدف طالبــان مبنــی بــر کنــرول آجنــدای رســانه هــا
میباشــد .بعــد از ظهــور داعــش در افغانســتان ،ایــن گــروه هــم تــاش هــای زیــادی بخــرچ داد تــا بــا زور و تهدیــد رســانه هــا را مجبــور بســازند تــا
مــوارد مربــوط بــه فعالیــت هــای ایشــان را نــر مناینــد در غیــر آن مــورد حملــه قـرار میگیرنــد .حملــه بــر رادیــو کلیــد ،رادیــو صفــا و آژانــس خــری
پــژواک در جــال آبــاد در اکتوبــر  ۲۰۱۵توســط داعــش بدلیــل مقاومــت ایــن رســانه هــا از پخــش نـرات فرمایشــی ،مثــال هایــی ازیــن تهدیــد هــا و
حمــات میباشــد .رســانه هــا و خربنــگاران توســط زورمنــدان محلــی اکـرا بدلیــل نــر مســایلی مربــوط بــه ظلــم و تخطــی هــای حقــوق بــری ایــن
اشــخاص و گــروه هــا مــورد تهدیــد قـرار میگیــرد.
در مجمــوع بــا کاهــش حاکمیــت و اقتــدار حکومــت بــر کشــور ،تهدیــدات علیــه خربنــگاران و رســانه هــا بیشــر میشــود .در ضمــن ،بعنــوان یــک اصل،
والیــات دوردســت بیشــر آســیب پذیــر بــوده و رســانه هــا و خربنــگاران در آن بیشــر مــورد تهدیــد قـرار گیرنــد.
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تهدیدات علیه خربنگاران
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گزارش شش ماهه سال ۲۰۱۶
خشونت ها به اساس عاملین
در پنــج ســال ایکــه گذشــت گــروه هــای مختلــف عامــل خشــونت علیــه خربنــگاران در حــاالت مختلــف بــوده انــد .در بعضــی حــاالت خربنــگاران
مــورد خشــونت مــردم عــام قـرار گرفتنــد و یــا هــم مــورد خشــونت زورمنــدان محلــی .امــا نقطــه عطــف اینجاســت کــه دو گــروه بــه صــورت متــداوم
عامــل خشــونت علیــه خربنــگاران بــوده اســت .یکــی از ایــن دو گــروه دولــت افغانســتان بــوده کــه عامــل بیشــرین قضایــای خشــونت بــوده اســت
و دیگــر آن گــروه هــای مخالــف مســلح دولتــی بــه خصــوص طالبــان کــه مــورد خطــر نــاک تریــن خشــونت هــا کــه قتــل خربنــگاران میباشــد بــوده
انــد .گــروه هــای دیگــری از قبیــل زورمنــدان محلــی ٬افـراد ناشــناس ٬و حتــی مســولین رســانه یــی نیــز عامــل خشــونت علیــه خربنــگاران شــده انــد.
بــه دلیــل اینکــه آمــار هــای خشــونت از دیگــر گــروه هــای یــاد شــده هــر ســاله نبــوده تنهــا آمــار خشــونت هــا از طــرف دولــت و گــروه طالبــان
مــورد بررســی قـرار میگیــرد.

دولت
بــر اســاس ارزیابــی آمــار هــا دولــت افغانســتان بــه طــور اوســط هــر ســال عامــل بیشــر از  ۴۰قضیــه خشــونت علیــه خربنــگاران و کارمنــدان رســانه
یــی بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه دولــت افغانســتان همیشــه از آزادی بیــان و رشــد رســانه هــا بــه عنــوان بزرگرتیــن دســتآورد یــاد میکنــد.
امــا خوشــبختانه آمــار خشــونت ایکــه مســولیت آنـرا حکومتــی هــا دارد در ســال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶چنانچــه در گـراف ذیــل دیــده میشــود ،کاهــش یافــت.
دلیــل عمــده کاهــش مســولیت منســوبین حکومتــی تدابیــری ایکــه حکومــت وحــدت ملــی در قســمت جلوگیــری از خشــونت و تهدیــد حکومتیــان
متعاقــب دادخواهــی مســتمر نهــاد هــای حامــی خربنــگاران گرفتــه اســت ،میباشــد .بطــور مثــال حکومــت وحــدت ملــی دراوایــل ســال  ۲۰۱۶حکمــی
مبنــی بــر مصونیــت خربنــگاران و عــدم مداخلــه لــوی حارنوالــی در امــور خربنــگاران و رســانه هــا صــادر منــود .حکومــت شــخصی را بعنــوان ســفیر
آزادی بیــان تعییــن منــود کــه دسرتســی نهــاد هــای حامــی رســانه هــا را بــه رییــس جمهــور ممکــن ســاخته و در ضمــن در قســمت تعقیــب قضایــای
خشــونت علیــه خربنــگاران و رســانه هــا خیلــی کمــک منــوده اســت .در ضمــن در نیمــه خـزان ســال  ۲۰۱۶حکومــت افغانســتان طرزالعمــل امنیــت
و مصونیــت خربنــگاران را تصویــب منــود کــه اجرایــی شــدن ایــن طــرز العمــل میتوانــد تــا حــد زیــاد مشــکالت مصونیتــی و امنیتــی رســانه هــا و
خربنــگاران را حــل منایــد.
امــا ایــن بــه معنــی تغییرکلــی در برخــورد حکومتــی هــا ویاهــم بهرتشــدن رویــه آنــان باخربنــگاران بــه گونــه کــه الزم اســت منیباشد.شــاری زیــادی
از مســووالن وموظفیــن حکومتــی هنــوز هــم بــا خربنــگاران مســووالنه برخــورد منــی کننــد.
بگونــه مثــال :صــدام داود زی خربنــگار تلویــزون خورشــید بــه تاریــخ  27.8.2016ازســوی یکــی ازمعاونــان کمتیــه ملــی املپیــک کــه بــا یــک معــاون
دیگــر ایــن نهــاد بــررس معاونیــت کمیتــه املپیــک دعــوا و جنجــال داشــت مــورد اهانــت وتحقیــر قـرار میگیــرد کــه چـرا بــا هــردوی آنــان مصاحبــه
انجــام نــداده اســت  .درحالیکــه اصــل مشــکل میــان خــود ایــن دو معــاون بــوده اســت و هرکــدام خــود را حقــدار ایــن پســت میداننــد ،امــا جزایــش
را بایــد خربنــگار ببینــد.

همچنان :
مســعود انصــار خربنــگار رادیــو کلیــد میگویــد :کــه صبــح دوشــنبه زمانــی کــه بـرای پوشــش مراســم افتتــاح قــر ســتوری در مقــر وزارت امــور خارجه
میرفــت ،از ســوی محافظــان رییــس جمهــور مــورد تهدیــد ق ـرار گرفــت آقــای انصــار مــیافزایــد :کــه وی زمانــی توســط محافظــان محمــدارشف
غنــی مــورد تهدیــد قـرار گرفــت ،کــه از راه بنــدان و مشــکالت ناشــی از حضــور رییــس جمهــور در مراســم افتتــاح قــر ســتوری بــا موبایــل اش فیلــم
میگرفــت .ایــن خربنــگار تاکیــد کــرده ،کــه محافظــان رییــس جمهــور پــس از فیلمــرداری وی را توقــف و دشــنام دادهانــد و همچنیــن گفتـه کــه آنــان
میتواننــد بــه جــرم عکاســی وی را شــش مــاه زندانــی بســازند ،تلفــن همـرای ایــن خربنــگار نیــز توســط محافظــان ارشفغنــی ضبــط شــده اســت.
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دره ـرات حســین نیکخــواه خربنــگار تلویزیــون اســتقالل بــه تاریــخ  1.8.2016ســاعت  8شــب زمانــی کــه ازجریــان بازداشــت یــک مظنــون جنایــی
درناحیــه چهــارم شــهر ه ـرات رسگــرم تهیــه فیلــم بــود مــورد برخــورد فزیکــی ،تحقیــر و توهیــن لفظــی مدیــر جنایــی قوماندانــی امنیــه ه ـرات و
رسبازانــش و همچنــان بــا برخــورد تنــد و تحقیــر آمیــز یــک حارنــوال قـرار گرفــت و بـرای نیــم ســاعت درحــوزه ســوم پولیــس هـرات دربازداشــت
بــود.
ایــن همــه میرســاند کــه حکومــت هنــوز هــم بــه وعــده اش در قبــال آمــوزش و رهنامیــی بــه مســووالن وموظفیــن حکومتــی در بــاره برخــورد بــا
خربنــگاران و چگونگــی حقــوق خربنــگاران ورســانه هــا تــا هنــوز اقــدام نکــرده اســت و اگــر کاری هــم کــرده باشــد کافــی و خیلــی موثــر نبــوده اســت.
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طالبان و گروه های مخالف
تهدیــد طالبــان نســبت بــه خربنــگاران در ســال  ۲۰۱۶افزایــش بــی پیشــینه داشــت .ابتــدا پالیســی طالبــان در قبــال رســانه هــا بــر بنیــاد ایجــاد روابــط
دوســتانه اســتوار بــود .طالبــان عالقمنــد بودنــد کــه بــا نگهداشــن روابــط دوســتانه بــا رســانه هــا و خربنــگاران زمینــه بهــر را ب ـرای پوشــش خــری
بـرای خــود مهیــا ســاخته و چهــره خــود را بهبــود ببخشــند .امــا ایــن رویکــرد طالبــان نســبت بــه رســانه هــا نتایــج مطلــوب را بـرای ایــن گــروه در
قبــال نداشــت .روی همیــن ملحــوظ ایــن گــروه بــا تغییــر اسـراتیژی خواســتند کــه بــا ایجــاد وحشــت در میــان رســانه هــا و خربنــگاران زمینــه پوشــش
رویــداد هــای شــان را میــر ســاخته و از پخــش و نــر مطالــب ایکــه بــه حکومــت افغانســتان منفعــت میرســاند ،جلوگیــری مناینــد .در ســال ۲۰۱۶
تهدیــد و خشــونت طالبــان نســبت بــه خربنــگاران و رســانه هــا نــه تنهــا بــه حــد اعظمــی آن رســید ،بلکــه از منظــر ماهیــت خیلــی مهلــک تــر گردیــد.
چنانچــه دریــن ســال  ۱۳خربنــگار بقتــل رســیده و طالبــان مســولیت کشــن حــد اقــل ده تــن ازیــن خربنــگاران را بعهــده دارد .دریــن ســال تــاش هــای
ایــن گــروه مبنــی بــر کنــرول نـرات رســانه هــا نیــز افزایــش یافــت.
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تغییر در ماهیت تهدید علیه خربنگاران و رسانه ها
در اواخــر ســال  ۲۰۱۵بــا شــدت جنــگ در بخــش هــای مختلــف کشــور خصوصــن بــا ســقوط والیــت کنــدز بدســت طالبــان در ســپتامرب  ۲۰۱۵رویکــرد
طالبــان در مقابــل رســانه هــا تغییــر کــرد ،چیزیکــه ماهیــت تهدیــد را علیــه خربنــگاران و رســانه هــا بــه شــدت متحــول ســاخت .بــا افزایــش شــدت
و دامنــه جنــگ  ،طالبــان احســاس منودنــد تــا مدامیکــه پوشــش جنگــی رســانه هــا ســازگار بــا اسـراتیژی تبلیغاتــی ایــن گــروه نباشــد ،دســتاورد هــای
نظامــی ایشــان منیتوانــد تاثیـرات الزم را در صحنــه سیاســی ملــی و بیــن املللــی بجــا بگــذارد .روی همیــن ملحــوظ ایشــان تــاش منودنــد تــا بــا تغییــر
رویکــرد نســبت بــه رســانه هــا و خربنــگاران ،تهدیــدات گســرده را متوجــه رســانه هــا و خربنــگاران ســازند .ایــن تهدیــد بــا صــدور اعالمیــه رســمی
توســط طالبــان علیــه تلویزیــون طلــوع و یــک کــه طــی ایــن اعالمیــه هــر دو رســانه توســط طالبــان اهــداف نظامــی خوانــده شــد ،آغــاز گردیــد.
متعاقــب ایــن تهدیــد ،در جنــوری  ۲۰۱۶یــک موتــر حامــل کارمنــدان تلویزیــون طلــوع مــورد حملــه قـرار گرفتــه کــه  ۷تــن از ایــن کارمنــدان شــهید
شــده و بیشــر از بیســت تــن ایشــان زخمــی شــدند .ایــن حملــه طالبــان نــه تنهــا مهلــک تریــن حملــه بــاالی کارمنــدان رســانه هــا بــود ،بلکــه وحشــت
بــزرگ را میــان خربنــگاران و رســانه هــا در رستــارس کشــور ایجــاد منــود .متعاقــب ایــن حملــه طالبــان تــاش هاییـرا در قســمت کنــرول آجنــدا و برنامــه
هــای رســانه هــا در والیــات نــا امــن رشوع منودنــد.
در والیــات مختلــف ایشــان تــاش منودنــد تــا بــا تهدیــد و در بعضــی حــاالت بــا اعــال خشــونت رســانه هــا را از نــر بعضــی موضوعــات منــرف
ســازند .مــواردی را کــه طالبــان ممنــوع قـرار میدادنــد عبارتنــد از نــر صــدای زنــان از رادیــو هــا و یــا تصویــر زنــان از تلویزیــون هــا ،برنامــه هــای
تفریحــی خصوصــا آن برنامــه هــای کــه صــدای خانــم هــا از آن پخــش میشــد ،اعالنــات نیــرو هــای امنیتــی ،اعالنــات صلــح ،اعالنــات ایکــه کارکــرد
هــای حکومــت را بــه منایــش میگــذارد و در مجمــوع مــوارد ایکــه چهــره حکومــت را بهبــود میبخشــد .در بعضــی حــاالت طالبــان رهنمــود نرشاتــی
در اختیــار رســانه هــا قـرار دادنــد .در آخریــن مــورد در مــاه دســامرب  ۲۰۱۶رهنمــودی توســط طالبــان در والیــت لوگــر بــه رســانه هــای والیتــی داده
شــد و از ایشــان تقاضــا گردیــد تــا رســانه هــا مطابــق بــه ایــن رهنمــود ،نـرات خــود را عیــار ســازند.
در پهلــوی طالبــان نیــرو هــای داعشــی نیــز بــا اعــال فشــار و خشــونت هــای مختلــف النــوع تــاش منــوده انــد تــا نـرات رســانه هــا را تحــت نفــوذ
قـرار داده و حضــور هــر چــه بیشــر و پررنــگ تــر در رسخــط هــای خــری رســانه هــا داشــته باشــند .در والیــت ننگرهــار ،بــا در نظــر داشــت حضــور
قابــل مالحظــه داعــش دریــن والیــت ،رســانه هــا زیــر فشــار گســرده داعــش بــوده انــد تــا اخبــار مربــوط بــه حمــات و تخریبــات ایــن گــروه را
پوشــش دهنــد .ایشــان پیــام هــای مکــرر کــه حــاوی اخبــار شــان بــود ،بــه رســانه هــا ارســال مینمودنــد تــا رســانه هــا آن موضوعــات را پخــش مناینــد.
در عیــن زمــان رســانه هــا مــورد تهدیــد قـرار میگرفــت تــا در صــورت عــدم پخــش ایــن مــوارد ،مــورد حملــه قـرار خواهنــد گرفــت .در آخریــن مــورد
در اکتوبــر  ۲۰۱۵رادیــو کلیــد و رادیــو صفــا مــورد حملــه بامبــی داعــش بدلیــل مقاومــت ایــن رســانه هــا از پخــش موادیکــه توســط داعــش در اختیــار
ایــن رســانه هــا قـرار میگرفــت ،بــود.
بــا در نظــر داشــت موفقیــت طالبــان در ایجــاد تــرس میــان رســانه هــا و خربنــگاران و افزایــش نــا امنــی و بــی ثباتــی در کشــور ،ســال  ۲۰۱۷نیــز ســال
دشــواری بـرای خربنــگاران و رســانه هــا خواهــد بــود .چنانچــه ســال  ۲۰۱۶بدلیــل اینکــه شــاهد قتــل  ۱۳خربنــگار بــود ،خونیــن تریــن ســال بشــار
میــرود احتــال افزایــش آمــار قتــل و خشــونت در ســال  ۲۰۱۷وجــود دارد .حملــه هــای انف ـرادی بــاالی خربنــگاران و مســولین رســانه هــا یکــی از
شــیوه هــای اســت کــه تــازه مــورد اســتفاده قـرار میگیــرد .در آخریــن مــورد قاضــی نصیــر احمــد مدثــر رییــس رادیــو پیغــام ملــی در مــاه دســامرب
 ۲۰۱۶در والیــت لوگــر بقتــل رســید .بــا وصــف اینکــه طالبــان مســولیت ایــن حادثــه را بگونــه رســمی بعهــده نگرفتنــد ،قاضــی مدثــر و رادیــو زینــت
چندیــن بــار بدلیــل محتــوای رســانه ای وی کــه صــدای زنــان  ،برنامــه هــای تفریحــی ،برنامــه هــای سیاســی و ســپات هــای تبلیغاتــی نیــرو هــای
امنیتــی را پخــش مینمــود مــورد تهدیــد از جانــب طالبــان ق ـرار گرفــت  .در یــک مــورد حملــه مســلحانه بــاالی ایــن رادیــو صــورت گرفــت .رادیــو
زینــت بتاریــخ  ۱۶جــوالی  ۲۰۱۶نامــه یــی توســط طالبــان دریافــت منــود کــه در آن از مســولین ایــن رادیــو خواســته شــده کــه صــدای زنــان را در
برنامــه هــا نــر نکننــد و در ضمــن کارمنــدان رســانه بایــد خــود را مزیــن بــه اصــول اســامی بســازند
ایــن تهدیــد هــا و حمــات بــا عــث شــده اســت کــه تــرس و خودسانســوری گســرده میــان رســانه هــا در قســمت هــای نــا امــن افغانســتان مبیــان
آمــده و دریــن محــات تــا حــدی کنــرول نـرات رســانه هــا بدســت طالبــان افتــد ،چیزیکــه مایــه نگرانــی بــزرگ بـرای کمیتــه مصونیــت خربنــگاران
میباشــد .رســانه هــا در چنیــن حالــت منیتواننــد کــه مکلفیــت اساســی خــود را کــه هامنــا کار مســتقالنه و آگاه ســازی مــردم بصــورت بیطرفانــه باشــد،
انجــام دهــد.
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ســال  ۲۰۱۶بدلیــل اینکــه شــاهد قتــل  ۱۳خربنــگار بــود ،خونیــن تریــن ســال بـرای خربنــگاران در تاریــخ رســانه یــی افغانســتان بشــار میایــد .مهلــک
شــدن ماهیــت تهدیــد هــا دریــن ســال بــا عــث شــده کــه افغانســتان بــه یکــی از خطرناکرتیــن کشــور هــا بـرای کار خربنــگاری مبــدل گــردد .باســاس
گـزارش نهــاد گزارشــگران بــدون مــرز ،افغانســتان بعــد از ســوریه خطرناکرتیــن کشــور بـرای خربنــگاران در ســال  ۲۰۱۶بحســاب میایــد .افزایــش تهدیــد
هــا علیــه خربنــگاران بــا عــث ایجــاد تــرس گســرده میــان خربنــگاران و رســانه هــا شــده و خربنــگاران و رســانه هــا را مجبــور بــه خودسانســوری منــوده
اســت کــه ایــن موضــوع در مناطــق نــا امــن کشــور بــه مراتــب برازنــده تــر میباشــد.
بــا وصــف اینکــه یکتعــداد تدابیــر در ســال  ۲۰۱۶از طــرف حکومــت افغانســتان بـرای تامیــن امنیــت و مصونیــت خربنــگاران گرفتــه شــده اســت ،کــه
از آن جملــه میتــوان بــه طــرز العمــل امنیــت و مصونیــت خربنــگاران و رســانه هــا کــه توســط شــورای امنیــت ملــی تصویــب گردیــده ،اشــاره منــود،
مصونیــت خربنــگاران و رســانه هــا هنــوز هــم یــک معضلــه جــدی بــوده و بزرگرتیــن تهدیــد در مقابــل آزادی بیــان و آزادی رســانه هــا کــه بزرگرتیــن
دســتاورد کشــور در  ۱۵ســال گذشــته محســوب میگــردد ،قـرار گرفتــه اســت .حرفــه خربنــگاری در ســطوح وســطی و پاییــن حکومــت اکـرا بعنــوان
یــک مشــکل دیــده شــده ،رفتــار نادرســت بــا خربنــگاران صــورت گرفتــه و بــه کار ایشــان هیچگونــه ارج گذاشــته منیشــود .دسرتســی بــه اطالعــات
بعنــوان یــک چالــش باقــی مانــده و بــا وصــف یکتعــداد تدابیــر از ســوی حکومــت وحــدت ملــی ،هنــوز هــم چالــش عمــده بحســاب میایــد .توهیــن
وتحقیرخربنــگاران  ،رویــه نامناســب ،بــی توجهــی و ناچیزدانســن کارخربنــگاری ورســانه یــی  ،توســل بــه رعــب وفشــار از برخوردهــای نادرســتی اســت
کــه از آن میتــوان یــاد منــود.
تنهــا بــا چشــم انــداز بــه پنــج ســال اخیــر ،اگــر میـزان خشــونت دربرابــر خربنــگاران را بــه بررســی بگیریــم دیــده میشــود کــه آمارخشــونت هــا درایــن
پنــج ســال از هفتــاد تــا اضافــه تــر از یــک صــد وســی مــورد درطــی هرســال بــوده اســت .گرچــه گـراف خشــونت هــا در ســال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶نســبت
بــه  ۲۰۱۴کاهــش یافتــه (گـراف خشــونت در ســال  ۲۰۱۴بــه دلیــل انتقــال سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی کشــور و افزایــش واقعــات نــا امنــی افزایــش
داشــت) ،امــا در ســال  ۲۰۱۶خشــونت هــا بــه مراتــب مهلــک تــر و تنــد تــر گردیــده و میـزان تهدیــد خیلــی افزایــش یافتــه اســت.
چیــزی دیگــری کــه قابــل تاثــر درایــن مــورد اســت هامنــا خشــونت و تهدیــدی اســت کــه از جانــب منســوبین حکومتــی متوجــه خربنــگاران میگــردد،
چــون حکومــت قانونـاً ،اصــوالً و اخالقـاً مکلــف بــه تامیــن امنیــت و مصونیــت خربنــگاران میباشــد.
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 .۱بــا درنظــر داشــت اینکــه ســال  ۲۰۱۶خونیــن تریــن ســال بـرای خربنــگاران و رســانه هــا بــود ،حکومــت افغانســتان بایــد طرزالعمــل تامیــن امنیــت
و مصونیــت خربنــگاران را بــا جدیــت در متــام والیــات کشــور تطبیــق منایــد .کمیتــه مصونیــت بــا اســتقبال از تصویــب ایــن طرزالعمــل کــه ســند جامــع
و عملــی میباشــد ،موثریــت آنـرا مســتلزم تطبیــق جــدی و همــه جانبــه ایــن طــرز العمــل میدانــد.
 .۲حکومــت افغانســتان بایــد چگونگــی برخــورد بــا خربنــگاران را شــامل نصــاب تعلیمــی نیــرو هــای امنیتــی ســاخته و کمپاینــی را بخاطــر آگاه ســازی
متــام کارمنــدان حکومــت مبنــی بــر حــق قانونــی خربنــگاران ب ـرای گ ـزارش دهــی راه انــدازی منایــد .نیــرو هــای امنیتــی مســول یکتعــداد زیــادی
واقعــات تهدیــد و خشــونت علیــه خربنــگاران میباشــد روی ایــن ملحــوظ ایــن معضــل بایــد حــل گــردد.
 .۳بــا در نظرداشــت عمــق تهدیــد هــا علیــه رســانه هــا و خربنــگاران ،رســانه هــا بایــد تامیــن امنیــت نهــاد هــا و کارمنــدان خــود را جــدی گرفتــه و
در راســتای آن تدابیــر عملــی اتخــاذ مناینــد .تامیــن امنیــت کارمنــدان ،مکلفیــت قانونــی ،اداری و اخالقــی رســانه هــا میباشــد .غفلــت دریــن زمینــه
بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه منیباشــد.
 .۴خربنــگاران بایــد مصونیــت و امنیــت فــردی خــود را در اولویــت قـرار داده و بــه هیــچ چیــزی دیگــر منیتواننــد بیشــر از امنیــت خــود ارجحیــت
بدهنــد .خربنــگاران بایــد شــامل کــورس هــای کوتــاه مــدت مصونیتــی کــه توســط کمیتــه مصونیــت خربنــگاران بصــورت رایــگان در اختیــار خربنــگاران
قـرار داده میشــود ،گردنــد.
 .۵نهــاد هــای حامــی خربنــگاران بایــد بــا هامهنگــی بیشــر بــا حکومــت افغانســتان و خربنــگاران در قســمت ایجــاد محیــط مصــون کاری ب ـرای
خربنــگاران کار مناینــد .رضورت ب ـرای کار موثــر بخاطــر بهبــود مصونیــت خربنــگاران نســبت بــه هــر زمــان دیگــر بیشــر میباشــد.
 .۶جامعــه بیــن املللــی بایــد بــا حکومــت افغانســتان ،رســانه هــا و نهــاد هــای حامــی خربنــگاران در قســمت بهبــود مصونیــت خربنــگاران کار منایــد.
حراســت از آزادی بیــان و آزادی رســانه هــا کــه بزرگرتیــن دســتاورد کشــور در  ۱۵ســال گذشــته بشــار میایــد ،نیازمنــد قـرار دادن ایــن موضــوع در
اولویــت هــای کاری جامعــه بیــن املللــی میباشــد .جامعــه بیــن املللــی در رشــد آزادی بیــان و تعــدد رســانه یــی در افغانســتان نقــش عمــده بــازی
منــوده فلهــذا حراســت از آن مســولیت مشــرک حکومــت افغانســتان و جامعــه بیــن املللــی میباشــد.
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