
 

 نومبر/ هفته سوم  رسانه ها در هفته
 

در هفته گذشته خبرهای هم مثت و هم منفی از زون ها و والیت های کشور در پیوند به وضعیت آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه ها 

سایر داشتیم. در میان گزارش های مثبت بیشتر از هماهنگی میان خبرنگاران و ریاست های اطالعات و فرهنگ والیت های و 

مسووالن حکومتی بحث شده بود. اما متاسفانه کم شدن کارمندان رسانه یی و وضعیت نابسمان اقتصادی رسانه ها هنوز هم تکان 

کامران ابراهیمی گوینده سابق تلویزون   در هفته گذشته متاسفانه خانواده رسانه یی کشور یک عضو اش را از دست داد. دهنده است.

 ه ایران برود، در مسیر راه  در اثر واژگون موتر حامل شان جانش را به جان آفرین سپرد.خصوصی نور که میخواست ب

 درذیل به تفصیل بیشتر مسایل یاد شده میپردازیم.  

 شرق زون
 

عدم  ق گزارش نشده است، اما مشکل خبرنگاران و رسانه ها در شر ه یعل  مورد خشونت چی هگذشته در هفته   ننگرهار:
 اطالعات همچنان پابرجاست. دسترسی به  
و    می مانند مسوولین حکومتی یاز سو یعاد لیمنتظر پاسخ مسا اننگرهار، کنر و لغمان روزه  در والیت های خبرنگاران

 .گیرد ینم ات به دسترس شان قراراطالع زین  زیادپس از انتظار  افتد که یاغلب اتفاق م
از   یکه برخیطور، است یاقتصاد وضعیت بد ،اندکه خبرنگاران در شرق کشور با آن روبرو  چالش هایاز  گرید یکی

 .روبر استند بسته شدن چالش جدیبا  یمشکالت اقتصاد لیرسانه ها به دل
  یمشکالت اقتصاد لیبه دل با سقوط نظام قبلی خصوصی  ویراد که دوییوجود دارد، جا ییرگ رسانه  نورستان خأل بز در

 وجود ندارد. یمل ویجز راد یرسانه و گزارشگر چی شده اند و ه لیتعط
 

  ،زن هستند و دوتن آنانکارمند دارد   ۱۶کرده است که   نشراتش را آغازدر لغمان  ن«ی به نام »حس دیجد ویراد کی لغمان:
 .نشرات داردساعت   ۱۶ رای ب ویراد ن یدر حال حاضر ا

 زون شمال شرق
ن رسانه ها با  الوو مس و رابطه  بهتر شده است ای تخار نسبت به هفته گذشته رسانه ه وضعیت در این هفته والیت تخار:

اما   .تقریباٌ خوبتر شده استبه همین دلیل نشرات شان  ،نده انشست هم داشت چندینو  است بهتر شدهولین حکومتی ومس

اساسی بیشتری وجود   کارمند در هر رسانه فعال یک یا دونفرمشود.مشکل نبود کارمند در رسانه ها روز به روز بیشتر 

.است اتخبرنگاران از کار شان نبود معاش و امتیاز ترک وظیفه دلیل  ندارد.  

(، دشواری شرایط إعالنات رسانه یییی و  های پروژهه )برنام های حمایتینبود پروژه  ،اقتصادی مشکالت والیت بدخشان:

در  کیفیت اطالع رسانی باعث شده تا ن حکومتی  اخبار و گزارشات از سوی مسووال  یمالیاتی، سانسور محتواکار، جرایم 

   وند.مواجه ش جدی  رکود  اربدخشان ب

از میان شش رسانه که سقوط   .فعالیت نداردیک رسانه صوتی )رادیو بانوان( از یک هفته بدینسو بدلیل مشکالت اقتصادی 

 نموده تا کنون هیچ یک دوباره به نشرات آغاز نکرده است.

و   مکارییوناما جهت ه  دفتر ساحوی اخود را بمشکالت  گذشته هفتهبرنگاران و رسانه های کندز درخوالیت کندز: 

جواز نشراتی وزارت اطالعات     یمه هایفریکونسی و جر یمه هایجر  ،یمالیات  ریمه هایج .دشریک ساختن  آنهارسیدگی به 

پول تمدید جواز ها   مقدارمسله  دیگر   است. نگران ساخته رسانه های کندز را  والن مسو که انداز مواردی و فرهنگ 

والیت   در :بگونه مثال  .زون شمالشرق میباشد ت هایفت برابر سایر والیرسانه های کندز،ه والنبگفته مسو میباشد که 

  .افغانی میشود ۶۰۰۰۰ز بالغ به بیش  کند ما در والیت افغانی میباشد و ا ۱۴۰۰۰تخار تمدید جواز فریکونسی  تلویزیون 

.  همکاری نمایددر این راستا آنان را تا  نیز خواسته اند  کمیته مصونیتاز رسانه های کندز  والن مسو  



 

 ش ازحمایت وی نیز در بارهکه  داشتاین والیت س اطالعات و فرهنگ ییوناما دیداری با ری مسووالن دفتر    درهمین حال

.همکاری می نمایدبا رسانه ها   سپرده است کهوعده  اطمینان دادهرسانه ها   

 زون مرکز 
است و چند ساعت نشرات   از سر گرفتهدر این والیت را  خوددر هفته روان تنها رادیو و تلویزیون ملی نشرات  بامیان:

 را نشر می نماید.  محدود دارد و بیشتر نشرات اداره مرکزی

  یتمامو نشده است،  لیوردک تعط دانیم تی در وال رسانه چیتاکنون ه خوشبختانه با آمدن تغییرات جدید: گورد دان یم

  تاکنون است. رنگار شغل خود را از دست دادهخب 6 یمشکالت اقتصاد لیاما به دل ،وردک فعال هستند دانیم  یرسانه ها

 رسانه ها وضع نشده است.  باالی حکومت یاز سو یمقررات خاص  ،کبرعکس شماری از والیت های دیگر در میدان ورد

 

 جنوب شرق زون 
. حکومت بود ینشست ها و برنامه ها بهخبرنگاران  در این والیت محسوس بود همانا دعوت شدن هفته گذشتهپیش رفتی که در :ایپکت

مشکل  ه خصوص ادارات امنیتی با به اطالعات ب یدسترس قسمت در یت هاوال ریمانند سا ت،یوال ن یخبرنگاران در ابا آن هم  اما

 ند. روبرو است

اطالعات به   یهارا  یصحبت کرده است و تا حدود ایاطالعات و فرهنگ پکت استیمورد با ر ن یبار در ا ن یچند تهیکم یتیوال همکار

 . بصورت عموم، هنوز پابرجاستاست، اما مشکل به طور  افتهیخبرنگاران بهبود 

با   تا قادر خواهند بودخبرنگاران  ،ملکی ینهادها عالوهبر که  ه استداد نانیهمچنان اطماطالعات و فرهنگ این والیت  استیر 

 . بیاورنددست طالعات به موقع به و اشددر تماس  زین  یتیامن ینهادها

و فرهنگ آن  اطالعات   از سوی ریاستدو روزه  ورکشاپ آموزشی کی  ایپکت  لکیادارات م انیسخنگورای هفته گذشته، ب انهمچن

توانند   یچگونه م اندازی آموزش برای سخنگویان ادارت حکومتی بود که هاز راهدف مسووالن میگویند که برگزار شد. والیت

 دهند. قرارخبرنگاران   دسترس را به ثقبه موقع و به مو ق،یاطالعات دق

 

با توجه به هفته های قبل، این هفته نسبتاٌ خبرهای خوبی از هماهنگی ها میان خبرنگاران و مسووالن حکومتی وجود داشت، اما 

 آزادی بیان در کشور وجود دارد.متاسفانه که مشکالت زیادی هنوز هم فرا راه خبرنگاران، رسانه ها و 

 

 

 


