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گزارش وضعیت
افغانستان ،بهار ۱۴۰۱

اطالعات روز

تالش طالبان برای حذف زنان از رسانه
گامــی بلند به ســوی حذف زنــان از جامعه

روی کار آمـدن طالبـان در افغانسـتان ،تاثیـرات سیاسـی
و اجتماعـی ناگـواری بـه همـراه داشـته اسـت .بسـته شـدن
فضـای جامعـه مدنـی ،بازسـتاندن آزادیهایـی کـه مـردم
افغانسـتان در بیسـت سـال گذشـته بـه دسـت آورده بودنـد،
و محـدود کـردن مطبوعـات و رسـانهها فقـط بخشـی از
سیاسـتهای واپسـگرایانه اجراشـده از سـوی طالبان اسـت.
از سـال قبـل از واگـذاری قـدرت بـه طالبـان ،اهالـی رسـانه در
صـدر هدفهـای طالبـان بـرای اعمـال آزار ،شـکنجه و زنـدان
قـرار گرفتنـد .ذبیـحاهلل مجاهـد ،سـخنگوی گـروه طالبـان ،در
اولیـن کنفرانـس خبـری در کابـل اعلام کـرده بـود که رسـانهها
میتواننـد آزادانـه و بـا رعایـت ارزشهـای اسلامی و احتـرام
بـه فرهنـگ اسلامی افغانسـتان فعالیـت کننـد ،امـا آنچـه در
عمـل اتفـاق افتـاده اسـت ،محـدود شـدن فضـای فعالیـت
رسـانهها و اعمـال فشـار بـر آنهـا ،حذف زنان از عرصه رسـانه،
بازداشـت ،شـکنجه ،و ضرب وشـتم آنـان بـوده اسـت.

بـاور بـه برابـری زن و مـرد نهادینـه نشـده اسـت ،زنـان
روزنامهنـگار نقـش مهمـی در بازتـاب مسـائل زنـان در
رسـانهها و آشکارسـازی تبعیـض و نابرابـری در جامعـه ایفـا
میکننـد .آنهـا به دلیل فعالیتهایشـان بـرای احقاق حقوق
زنـان در شـمار مدافعـان حقـوق زنـان محسـوب میشـوند ،و
حذفشـان از عرصـه رسـانه ،ضربـهای مهلـک و جبرانناپذیـر
بـه تالشهـای چنددهـهای زنـان افغـان بـرای نیـل بـه برابـری و
آزادی میزنـد.
در ایـن گـزارش وضعیـت زنـان روزنامهنـگار از یـک سـال
پیـش از بـه قـدرت رسـیدن طالبـان در افغانسـتان بررسـی
میشـود .در یک سـال پایانی دولت سـابق افغانستان و پس
از آغـاز مذا کـرات بیـن آمریـکا و طالبـان ،زنـان فعـال رسـانهای
بـه همـراه دیگـر فعـاالن حقوق زنـان و فعاالن جامعـه مدنی با
تهدیـد ،حملات خشـونتآمیز و ترور هدفمند مواجه شـدند.
بـا شـدت گرفتـن خشـونت علیـه جامعـه مدنـی و تهدیدهـای
امنیتـی روزنام هنـگاران و فعـاالن زن ،بسـیاری از آنها ناچار به

در افغانسـتان کـه هماننـد بسـیاری از کشـورهای آسـیایی،
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ترک کار و چندین نفر نیز در حمالت تروریسـتی کشـته شـدند.
پـس از قدرتگیـری طالبـان نیـز شـمار زنـان فعـال در رسـانهها
کاهـش قابـل توجهـی یافتـه و فقـط تعـداد معـدودی از آنـان
همچنـان مشـغول کارند.

را در معـرض انتقامگیـری ایـن گـروه قـرار دهـد .مبینـا سـاعی،
روزنام هنـگار و فعـال مدنـی افغانسـتان ،در ایـن خصـوص بـه
فمنـا میگویـد« :یـک سـال پیـش از قدرتگیـری طالبـان ،ایـن
گـروه تلاش کـرده بـود تـا شـرایط را بـرای خبرنـگاران بهخصـوص
در شـهرهای بزرگ و اطراف آن ناامن کند .طالبان از خبرنگاران
میخواسـت مطالبـی را کـه در ضدیـت بـا ایـن گـروه اسـت
منتشـر نکننـد و مسـتقیم بـرای خبرنگارانـی کـه مطالبـی علیـه
طالبـان مینوشـتند ،نام ههـای تهدیدآمیـز میفرسـتاد ».از
سـوی دیگـر ایـن فشـارها و تهدیدهـای امنیتـی باعـث شـده
بـود روزنام هنـگاران در معـرض سانسـور روزافـزون قـرار بگیرند.

وضعیت زنان روزنامهنگار و شاغل در رسانه پیش
از روی کار آمدن طالبان
در جریـان مذاکـرات یکجانبـه آمریـکا بـا طالبـان ،برغـم
تعهـدات ایـن گـروه بـرای پایبنـدی بـه آتشبـش ،خشـونت
و تهدیـد علیـه فعـاالن جامعـه مدنـی در افغانسـتان شـدت
گرفـت .اگرچـه در ده ههـای اخیـر خشـونت و تـرور جزئـی
جداییناپذیـر از زندگـی مـردم افغانسـتان بـوده اسـت ،امـا
در یـک سـال منتهـی بـه قدرتگیـری طالبـان ،افغانسـتان بـه
یکـی از ناامنتریـن کشـورهای جهـان بـرای زنـان روزنامهنـگار و
شـاغل در بخشهای مختلف رسـانه تبدیل شـد .در این دوره
جامعـه مدنـی افغانسـتان و بهخصـوص گروههـای مختلـف
زنـان ،بارهـا خواسـتار حضـور در جلسـات مذا کـره بـا طالبـان و
یهـای خـود
اخـذ تضمیـن بـرای حفـظ حقـوق شـهروندی و آزاد 
شـدند ،امـا ایـن مذا کـرات بـدون حضـور آنانـی انجـام شـد کـه
خـود در رأس اهـداف تـرور و کشـتار طالبـان قـرار داشـتند ،و در
نهایـت نیـز بـه قدرتگیـری دوبـاره ایـن گـروه انجامیـد.

✿تـرک اجبـاری شـغل :طبـق ارزیابیهـای «نـی» ،نهـاد
حمایتکننـده رسـانههای آزاد افغانسـتان کـه در مـارس 2021
منتشـر شـده اسـت ،تـا یـک سـال پیـش از روی کار آمـدن
طالبـان ۱۷ ،درصـد کارمنـدان رسـانهها زن بودهانـد امـا در یـک
سـال منتهـی بـه قدرتگیـری مجدد طالبـان تعداد زنان شـاغل
در رسـانه از یکهـزار و  900نفـر بـه یکهـزار و ۷۰۰نفـر کاهـش
یافتـه و بـا افزایـش تهدیدهـای امنیتـی علیـه خبرنـگاران افغان
 ۲۰۰خبرنـگار زن تـرک وظیفـه کردهانـد.
✿خـروج اجبـاری از کشـور :بـه گـزارش نـی ،در یـک سـال
پیـش از روی کار آمـدن طالبـان ،بـه دلیـل فشـارهای امنیتـی و
بست هشـدن فضـای فعالیت در رسـانه ۵۰ ،خبرنـگار از جمله ۱۵
خبرنـگار زن از افغانسـتان خـارج شـدند  .

✿قتـل و تـرور :در دوره یکسـاله پیـش از قـدرت گرفتـن
طالبـان ،تعـدادی از فعـاالن مدنـی ،بخصـوص زنـان روزنامهنگار
و شـاغل در رسـانه ،در ترورهـای هدفمنـد کشـته شـدند .در
ایـن مـدت ،دسـتکم  11روزنام هنـگار در کابـل و والیـات دیگـر
افغانسـتان کشـته شـدند کـه چهـل درصـد آنـان زن بودنـد.
فرشـته کوهسـتانی ،فعـال حقـوق زنـان ،ماللـه میونـد ،گوینـده
تلویزیـون خصوصـی انعـکاس ،مرسـل وحیدی ،شـهناز رئوفی،
و سـعدیه سـادات سـه تـن از کارمنـدان ایـن تلویزیـون از جمله
کسـانی بودنـد کـه در حملات مختلـف تـرور و کشـته شـدند.

امـا برغـم تـرور ،تهدیـد و فشـار بـر روزنامهنـگاران و شـاغالن
در رسـانهها ،همچنـان عـده زیـادی از آنهـا بـه کار خـود ادامـه
دادنـد .انیسـه شـهید ،خبرنـگار شـبکه طلـوع نیـوز ،بـه فمنـا
میگویـد« :هـر روز صبـح کـه بیـدار میشـدیم به این فکـر بودیم
کـه امـروز نوبـت کیسـت کـه کشـته شـود .بـه بهانـه کنفرانـس،
تهیـه یـک گـزارش ،یـا بهانههـای مختلـف دیگـری زنـان خبرنـگار
را بـه جاهـای مختلـف می کشـاندند تـا آنها را به قتل برسـانند.
امـا بـا وجـود تمـام تهدیـدات ،کارمـان را ادامـه میدادیـم».

فاطمـه روشـنیان ،مدیرمسـئول هفتهنامـه نیـمرخ کـه بـا
تمرکـز بـر مسـائل زنـان بـه مـدت پنـج سـال در افغانسـتان
منتشـر میشـد ،بـه فمنـا میگویـد کـه سـهبار در لیسـت
ترورهـای هدفمنـد قـرار گرفتـه بـود« :وقتـی از خانـه خـارج
یشـدیم نمیدانسـتیم کـه شـب بـه خانـه برمیگردیـم یـا نـه.
م
بـه همیـن خاطـر بـرای رفتـن بـه دفتـر کار پوششـم را تغییـر
توآمـدم را عـوض میکـردم».
مـیدادم یـا زمـان رف 

در چنیـن شـرایطی ،روزنام هنـگاران زن بارهـا خواهـان ایـن
شـدند کـه حکومـت وقـت و نهادهـای مسـئول ،امنیـت آنهـا
و دیگـر فعـاالن جامعـه مدنـی را تضمیـن کننـد امـا دولـت بـه
چنیـن خواسـتهای توجـه نشـان نـداد و آنطـور کـه انیسـه
شـهید میگویـد از اداره امنیـت بـا مسـئوالن رسـانهها تمـاس
گرفتنـد و از آنهـا خواسـتند کـه امنیـت روزنامهنـگاران زن را
تامین کنند  .

✿تهدیدهـای امنیتـی :یـک سـال پیـش از روی کار آمـدن
طالبـان ،بسـیاری از زنـان روزنام هنـگار نام ههـای تهدیدآمیـز
دریافـت میکردنـد و بـا فشـارهای مـداوم مواجـه میشـدند
تـا حرفهشـان را تـرک کننـد .انتشـار گـزارش یـا مطلـب علیـه
طالبـان و منتسـب کـردن ترورهـا و حملات خشـونتآمیز
علیـه جامعـه مدنـی بـه ایـن گـروه ،میتوانسـت روزنامهنـگاران

حمیرا ثاقب ،روزنامهنگار و مدیر خبرگزاری زنان افغانسـتان،
بـه فمنـا میگویـد« :دولـت نهتنهـا هیـچ اقدامـی بـرای تضمیـن
امنیـت فعـاالن زن انجـام نـداد ،بلکـه تلاش میکـرد تـا فعـاالن
زن را بدنـام کنـد و بـه ایـن طریـق مردم را نسـبت به حضـور زنان
در جامعـه بدبیـن کنـد و راه را بـرای حضـور تفکـر طالبانـی بـاز
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✿اخـراج و خانهنشـینی اجبـاری :در اولیـن روزهـای پـس از
قدرتگیـری طالبـان ،فضـای رسـانهای افغانسـتان از حضـور
روزنام هنـگاران زن خالـی شـد .بسـیاری از مدیـران رسـانهها در
روزهـای ابتدایـی از کارمنـدان زن خـود خواسـتند کـه فعلا در
خانـه بماننـد .انیسـه شـهید میگویـد« :تـا زمانـی کـه طالبـان
وارد کابـل شـدند ،مـن در حـال سـاختن گـزارش بـودم .فـردای
آن روز بـه زنـان اعلام شـد کـه شـما فعلا در خانـه باشـید ،چـون
شـرایط بیسروسـامان اسـت و شـاید اتفاقـی بیفتـد .امـا کمکم
وضعیـت بـرای رسـانهها بدتـر شـد .و االن در شـبکه تلویزیونـی
دولتـی هیـچ زنـی حضـور نـدارد».

کنـد .جامعـه مدنـی افغانسـتان ،هیچ اعتمادی بـه اداره امنیت
ملـی نداشـت .مـا نمیتوانسـتیم به آنها شـکایت ببریم ،چون
افـراد طرفـدار طالبـان در درون اداره امنیـت ملـی افغانسـتان
نیـز حضـور داشـتند».

وضعیت زنان روزنامهنگار و شاغل در رسانه پس از
روی کار آمدن طالبان
کمتـر از یـک سـال پـس از روی کار آمـدن طالبـان ،فعالیـت
رسـانهها در افغانسـتان بـا عقبگـرد هولنـاک و چشـمگیری
مواجـه شـده اسـت .بنـا بـه آمـاری کـه نهادهـای رسـانهای اعلام
کردهانـد ،هفـت مـاه پـس از قدرتگیـری طالبـان از  ۱۱۴نشـریه
چاپـی فقـط  ۲۰نشـریه فعـال مانـده ،از  ۲۹۳رادیـوی سراسـری
تشـان متوقـف شـده و حـدود ۴۰
و محلـی  132رادیـو فعالی 
درصـد از تلویزیونهـا و نیمـی از نشـریات آنالیـن نیـز تعطیـل
شـده بودنـد .مبینـا سـاعی هـم میگویـد در طـی ایـن مـدت در
مجمـوع حـدود  300رسـانه در افغانسـتان تعطیـل شـدهاند .بـه
تازگـی نیـز اداره اتـرای طالبـان در اعالمیـهای بـه وزارت داخلـه
ایـن گـروه خواهـان بسـته شـدن رسـانههایی شـده اسـت کـه
جوازهـای فعالیتشـان را تمدیـد نکردهانـد .در ایـن اعالمیـه از
بیـش از  ۱۰۰رسـانه دیـداری و شـنیداری نـام بـرده و گفتـه شـده
کـه جوازهـای تمامـی ایـن رسـانهها پایـان یافتهانـد.

بـا گذشـت بیـش از هشـت مـاه از بـه قـدرت رسـیدن طالبـان،
بسـیاری از روزنام هنـگاران و خبرنـگاران بیـکار شـدهاند کـه
نهـا زن بودهانـد .طبـق بـرآورد سـازمان
شـمار زیـادی از آ 
گزارشـگران بـدون مـرز ۸۰ ،درصـد زنـان خبرنـگار در سراسـر
افغانسـتان از زمان تسـلط طالبان کار خود را از دسـت دادهاند
یـا ایـن حرفـه را تـرک کردهانـد .همچنیـن بـه گفتـه فرهـاد بهـروز،
معاون انجمن ژورنالیسـتان آزاد افغانسـتان ،از مجموع ۲۳۹۸
خبرنـگار زن ۱۹۷۰ ،نفـر آنـان وظیفـه خـود را از دسـت دادهانـد .در
ایـن میـان وضعیـت روزنامهنـگاران زن و رسـانههای کوچـک
والیـات افغانسـتان بغرنجتـر از کابـل و شـهرهای بـزرگ اسـت و
در  ۱۵والیـت از  ۳۴والیـات افغانسـتان هیـچ خبرنـگار و کارمنـد
زنـی مشـغول بـه کار نیسـت.

در ایـن میـان اکثـر رسـانههای زنان که به گفتـه حمیرا ثاقب تا
پیـش از قدرتگیـری طالبان هم تعدادشـان زیاد نبود ،تعطیل
شـدهاند« :خبرگزاری زنان در هرات بسـته شـده اسـت .رادیوها
بسـایتی نیـز که در حـوزه زنان
در بلـخ تعطیـل شـدهاند .چنـد و 
تشـان ادامـه میدهنـد دیگـر ماننـد گذشـته کارمنـد
بـه فعالی 
ندارنـد و بـا تعـداد بسـیار محـدودی روزنام هنـگار ،آن هـم بـه
صـورت آنالیـن و دورکاری بـه فعالیتشـان ادامـه میدهنـد».

✿تحمیـل محدودیـت بـر فعالیـت حرفـهای :شـمار
معـدودی از زنـان خبرنـگاری کـه همچنـان در افغانسـتان
مشـغول بـه کار هسـتند بـا محدودیتهـای زیـادی مواجهانـد.
بسـیاری از برنام ههـای تلویزیونـی بـا مجریگـری زنـان تعطیـل
شـده اسـت .زنـان خبرنـگار قـادر بـه حضـور در سـطح شـهر
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روز موبایلهایمـان چـک میشـود .مثلا در خیابـان یـا مراکـز
عمومـی ممکـن اسـت جلویمـان را بگیرنـد و موبایلمان را چک
کنند  ».

شهـای خبـری نیسـتند و هیـچ مقـام طالبـی نیـز
و تهیـه گزار 
نطـور کـه انیسـه شـهید
حاضـر بـه گفتوگـو بـا آنـان نیسـت .آ 
میگویـد« :زن و مـرد در کنـار هـم نمیتواننـد برنامـه اجـرا کننـد.
از طرفـی ا گـر زن در برنامهای هسـت ،حتما بایـد میهمان برنامه
زن باشـد .طالبهـا حاضـر نیسـتند بـا زنـان گفتوگـو کننـد و یا
مصاحبـهای انجـام دهنـد .ا گـر زن خبرنـگاری برای تهیه گزارشـی
مـیرود مـورد توبیـخ قـرار میگیـرد کـه مگـر همـکار مـرد نـداری؟
چـرا تـو آمـدهای؟ یا اگر بـرای مصاحبه و گفتوگویـی با طالبها
تمـاس بگیرنـد ،جوابشـان را نمیدهنـد».

تهدیـد و خشـونت علیـه خبرنـگاران فقـط بـه رسـانههای
یشـود .مبینـا سـاعی در ایـن رابطـه بـه فمنـا
رسـمی محـدود نم 
میگویـد« :حتـی خبرنـگاران فعـال در شـبکههای اجتماعـی کـه
از طالبان انتقاد میکنند مورد تهدید و خشـونت و دسـتگیری
قـرار میگیرنـد ،امـا خانوادههایشـان از تـرس جانشـان حرفـی
نمیزننـد».

بـه گفتـه مبینا سـاعی هم تعـداد معدودی از زنـان خبرنگار در
افغانسـتان که همچنان در رسـانهها مشـغول به کار هسـتند،
اجـازه صحبـت ر ودررو بـا مـردم را ندارنـد ،اکثرشـان امـکان
حضـور در اتاقهـای خبـر را ندارنـد و صرفـا از خانـه کار میکنند و
مطالبشـان در فضـای آنالیـن منتشـر میشـود.

هـر چنـد بـه دلیـل احسـاس تـرس ،تابوانـگاری و طـرد شـدن،
و برخـی دالیـل دیگـر آمـار مشـخصی از تهدیـد و خشـونت علیه
زنـان روزنامهنـگار و شـاغل در رسـانه در دسـترس نیسـت ،امـا
مسـلم اسـت کـه فضـای رعـب و وحشـت ایجـاد شـده توسـط
طالبـان باعـث سـکوت بیشـتر زنـان روزنامهنـگار و حتـی زنانـی
میشـود کـه بخواهنـد بـا اسـتفاده از قابلیـت شـبکههای
اجتماعـی مسـائل و مشـکالت زنـان و نقـض حقـوق آنـان را
مطـرح کنند.

فاطمـه روشـنیان کـه نشـری ه هفتگـیاش یکـی از نشـریات
لشـده در افغانسـتان اسـت ،میگویـد« :مـا تـا پیـش از
تعطی 
سـقوط کابـل ،نشـریهمان را منتشـر میکردیـم .بعـد از آن ناچـار
شـدیم کـه کارمـان را بصـورت آنالیـن ادامه دهیم .بـه این دلیل
کـه هفتهنامـه مـا یـک نشـریه مهـم و پیشـرو در حوزه زنـان بود،
و مواضعـش علیـه طالبـان مشـهور بـود».

✿تحمیل سانسـور گسـترده :بعد از روی کار آمدن طالبان،
تهـا و ممنوعیتهـای پوشـش اخبـار گسـتردهتر
محدودی 
شـده اسـت و خبرنـگاران دیگـر قـادر نیسـتند موضوعـات
روز جامعـه را پوشـش دهنـد .پوشـش اخبـار اعتراضـات،
دسـتگیریها ،بمبگـذاری ،ترورهـای هدفمنـد ،اعتراضـات
مردمـی ،افزایـش قیمـت مـواد غذایـی و هـر آنچـه تصویـری
منفـی از طالبـان ارائـه دهـد و بـه چهـره حکومـت در اذهـان
بینالمللـی خدشـهای وارد کنـد ،ممنوع اسـت و خبرنگارانی که
از ایـن مقـررات جدیـد تخطـی کننـد ،دسـتگیر و زندانـی شـده و
مـورد شـکنجه قـرار میگیرنـد.

✿تهدیـد و ضربوشـتم خبرنـگاران :تهدیـد بـه خشـونت
و ضرب وشـتم خبرنـگاران در افغانسـتان بـه امـری معمـول
تبدیـل شـده اسـت .نیروهـای مسـلح طالبـان بـا حضـور
در اسـتودیوهای خبـری و ایجـاد فضـای رعـب و وحشـت و
نظـارت بـر اخبـار منتشرشـده خبرنـگاران را بـه خودسانسـوری
و خفقـان سـوق میدهنـد .انیسـه شـهید میگویـد« :از 15
آ گوسـت تـا بهـار ،بیـش از  85مـورد بازداشـت و ضربوشـتم
خبرنـگاران اتفـاق افتـاده اسـت ».حتـی در مـواردی انتشـار خبـر
تهـای اعالمشـده توسـط طالبـان منجـر بـه
دربـاره ممنوعی 
نطـور کـه
دسـتگیری افـراد شـاغل در رسـانه شـده اسـت هما 
در تاریـخ  17مـارس سـه تـن از کارکنـان تلویزیـون طلوعنیـوز
بـه دلیـل انتشـار خبـر ممنوعیـت پخـش سـریالهای خارجـی
توسـط طالبـان ،دسـتگیر شـدند.

طبـق مقـرره یـازده مـادهای طالبـان کـه رسـانهها موظـف
بـه تبعیـت از آن هسـتند ،بایـد در انتشـار «موضوعاتـی کـه
صحـت آن معلـوم نیسـت و از سـوی مسـئوالن تاییـد نشـده»
و «موضوعاتـی کـه بـر افـکار عمومـی تاثیـر منفـی دارد و یا روحیه
مـردم را خـراب میکنـد» احتیـاط شـود .بـا اسـتناد بـه همیـن
دو مـاده ،در ماههـای اخیـر روزنامهنـگاران مجبـور بودهانـد
تـا محتـوای گزارشهـای خـود را قبـل از انتشـار در اختیـار
ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ طالبـان قـرار دهند .بنا بـر اظهارات
خبرنـگاران و همچنیـن خـود مقامـات طالبـان ،مقامـات
اسـتخبارات طالبـان جلسـات منظمـی را بـا مسـئوالن رسـانهها
و خبرنـگاران برگـزار میکننـد تـا آنهـا را از قوانیـن جدیـد مطلـع
کـرده و بـر محتـوای تولیدشـده نظـارت دقیقـی داشـته باشـند.

خبرنـگاران و فعـاالن رسـانه در شـهرهای کوچـک و دور از
مرکـز بـا تهدیدهـای بیشـتری دسـتوپنجه نـرم میکننـد چـون
اخبـار دسـتگیری و شکنجهشـان کمتـر رسـانهای میشـود.
فاطمـه روشـنیان میگویـد« :وضعیـت در شـهرهای بـزرگ
و کابـل از والیـات دیگـر بهتـر اسـت ،چـرا کـه در ایـن شـهرها
اخبـار بازداشـت و برخـورد بـا خبرنـگاران رسـانهای میشـود.
امـا در والیـات دیگـر ،اخبـار ایـن خشـونتها هیـچ کجـا بازتـاب
پیـدا نمیکنـد و خانوادههایـی هـم کـه فرزندانشـان دسـتگیر
میشـوند ،جـرأت نمیکننـد خبـرش را بـه کسـی بگوینـد».
او بـه نقـل از یکـی از همکارانـش در بدخشـان میگویـد:
«شـرایط فوقالعـاده امنیتـی اسـت .حداقـل هفتـهای یـک

مبینـا سـاعی میگویـد« :خبرنـگاران بـرای مصاحبـه زنـده نیـز
میبایسـت از قبـل مقامـات طالبـان را در جریـان موضـوع و
محتـوا قـرار دهنـد و کسـب اجـازه کنند .بـرای تهیـه گزارشهای
شـهری و مصاحبـه بـا شـهروندان یـک فـرد مسـلح میبایسـت

4

گزارش وضعیت ،تالش طالبان برای حذف زنان از رسانه ،افغانستان ،بهار  ،۱۴۰۱فمنا

RFE

یشـوند .حـذف زنـان از رسـانه ،چـه بـه عنوان
رسـانهها حـذف م 
خبرنـگار و چـه بـه عنـوان موضـوع خبـری ،برنامـه طالبـان بـرای
حـذف جـدی زنـان از عرصـه عمومـی و خانهنشـینی اجبـاری
آنهـا را تسـهیل میکنـد .ایـن حـذف گسـترده شـرایط زندگـی
تبعیضآمیـز را بـرای زنانـی کـه در والیـات کوچکتـر و دورافتـاده
ض خشـونتهای
زندگـی میکننـد دشـوارتر و آنهـا را در معـر 
سیسـتماتیک بیشـتری قـرار میدهـد.

در کنـار خبرنـگار حضـور داشـته باشـد تـا بـر محتـوای مصاحبـه
نظـارت داشـته باشـد».
انیسـه شـهید هـم میگویـد« :هـر فـرد یـا مقامـی کـه بـرای
مصاحبـه بـه تلویزیـون طلوعنیـوز میآمـد ،چـه خـودش مسـلح
بـود و چـه محافظانـش بایـد سلاح خـود را سـر کوچـهای کـه
تلویزیـون در آن واقـع شـده بـود ،تحویـل مـیداد .امـا حـاال
هفتـهای دو تـا سـهبار سـربازان اسـتخبارات طالبـان بـا سلاح
بـه آنجـا میرونـد و خبرنـگاران را بازجویـی میکننـد کـه چـرا فالن
گـزارش پخـش شـده اسـت».

✿محدودیـت در پوشـش اخبـار حوزه زنـان :بعد از روی کار
آمـدن طالبـان ،پوشـش اخبـار حـوزه زنـان محـدود و یـا ممنـوع
و از دسـتور کار رسـانهها خـارج شـده و حتـی انعـکاس اخبـار
اعتراضـات ماههـای اخیـر زنـان نیـز ممنوع شـده اسـت .انجمن
ژورنالیسـتان آزاد افغانسـتان گفتـه اسـت کـه پـس از مسـلط
شـدن طالبـان ،دسـتکم  ۱۴خبرنـگار در شـهر کابـل در حیـن
پوشـش اعتراضات زنان توسـط طالبان توقیف و ضربوشـتم
شـدهاند .دو خبرنـگار روزنامـه اطالعات روز از جمله خبرنگارانی
بودنـد کـه بـه دلیـل پوشـش اعتراضات زنـان در کابل دسـتگیر
و شـکنجه شـدند.

از طـرف دیگـر ارائـه بسـیاری از برنام ههـای فرهنگـی و پخـش
شهـای اسلامی ممنـوع
موسـیقی نیـز بـه دلیـل تعـارض بـا ارز 
شـده اسـت .بنـا بـه گـزارش دیدهبـان حقـوق بشـر در  ۲۸مارس
افسـران امنیتـی ریاسـت عمومـی اسـتخبارات طالبـان بـه دفاتـر
چهـار ایسـتگاه رادیویـی در جنـوب شـهر قندهـار بـه دلیـل
نقـض ممنوعیـت موسـیقی یـورش بردنـد و شـش خبرنـگار را
بازداشـت کردنـد و بعـد از اینکـه قـول دادنـد دیگـر موسـیقی
پخـش نخواهنـد کـرد ،آزاد شـدند.
تهـای ذکرشـده بـه همـراه بازداشـ 
ت
ایجـاد محدودی 
و ضرب وشـتم خبرنگارانـی کـه از ایـن مقـررات تخطـی
کننـد ،موجـب شـده تـا بسـیاری از خبرنـگاران بـه ناچـار بـه
خودسانسـوری روی آورده و فقـط بـه پوشـش بیانیههـای
طالبـان و رویدادهـای اصلـی در ایـن شـهر بپردازنـد.

از سـوی دیگـر اخـراج روزنام هنـگاران زن و حذفشـان از
رسـانهها باعـث شـده اسـت کـه اخبـار مرتبـط بـا حـوزه زنـان از
پوشـش رسـانهها خارج ،و صدای زنان بیش از پیش سـرکوب
و خامـوش شـود .ایـن مسـئله موجـب شـده ایدئولـوژی و نگاه
طالبـان نسـبت بـه زنـان بـدون شـنیده شـدن صداهـای متکثـر
و مخالـف بـه عنـوان نگـرش رسـمی و غالـب بازتـاب داده شـود
و کمتـر مـورد چالـش و سـوال قـرار گیـرد.

در چنیـن شـرایطی مسـلما اخبـار حـوزه زنـان و بخصـوص
نهـا ،جـزو مسـائلی هسـتند کـه بـه
نقـض گسـترده حقـوق آ 
دالیل مختلف از جمله ارائه تصویر منفی از طالبان از پوشش
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توصیه ها

✿تحمیـل نـوع خـاص پوشـش بـه زنـان در رسـانهها:
از ابتـدای روی کار آمـدن طالبـان ،نـوع پوشـش زنـان یکـی از
چالشبرانگیزترین مسـائل مرتبط با زنان در افغانسـتان بوده
اسـت .در روزهـای ابتدایـی قدرتگیـری طالبـان ،نگرانیهـای
فعـاالن زن و اعتراضاتشـان در مـورد احتمـال اجبـاری شـدن
پوشـش «چـادری» تـا آنجـا پیش رفـت که محمد صـادق عاکف
مهاجـر ،سـخنگوی وزارت «امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر»
طالبـان ،در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـه نـوع حجابـی بـرای زنان
در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،گفـت «هـدف ایـن اسـت کـه بـدن
زن حتـی اگـر از چـادر بـه عنـوان حجـاب اسـتفاده کند ،پوشـیده
باشـد .اگـر بدنـش پوشـیده باشـد ،فرقـی نمیکنـد برقـع باشـد،
حجـاب عربـی یـا چـادر بـزرگ ،همـه حجـاب هسـتند ».در فوریـه
 2022وزارت «امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر» طبـق دسـتوری بـه
چندیـن وزارتخانـه و سـازمان تذکـر داد کـه زنـان بایـد حجـاب
اسلامی داشـته باشـند و در صـورت رعایـت نکـردن ایـن قانون
بایـد از کارشـان اخـراج شـوند .در ایـن مقـرره همچنیـن تاکیـد
شـده کـه زنـان بایـد جـدا از مـردان کار کننـد و زنـان بـی حجـاب
نبایـد در وزارتخانههـا پذیرفتـه شـوند .این نـوع محدودیتها
بـرای زنـان فعـال در رسـانهها حتـی بیشـتر از دیگـر زنـان شـاغل
بـوده اسـت .فاطمـه روشـنیان میگویـد« :شـمار محـدودی از
زنانـی کـه هنـوز در رسـانهها ظاهر میشـوند ،از پوشـش ظاهری
تـا محتـوای صحبتشـان بایـد در چارچـوب تفکـر طالبانـی
نصـورت امـکان کار کـردن در رسـانهها بـرای
باشـد ،در غیـر ای 
زنـان وجـود نـدارد».

⦿دولتهـا ،سـازمان ملـل و نهادهـای بینالمللـی
میبایست طالبان را موظف کنند تا به آزادی بیان و مطبوعات
و دسـتاوردهای رسـانهای در ایـن کشـور احتـرام بگذارنـد و
محدودیتهـای ایجادشـده بـرای فعالیـت روزنامهنـگاران و
خبرنـگاران زن را بازپسبگیرنـد .جامعـه بینالمللـی بایـد درباره
نقـض حقـوق روزنام هنـگاران و بخصـوص زنـان روزنامهنـگار و
تحمیـل محدودیـت بـر رسـانهها از راهکارهـای قانونـی موجـود
در سـازوکارهای بینالمللـی بـرای پاسـخگو نگـه داشـتن
طالبـان اقـدام کنـد.
⦿نهادهای بینالمللی باید از از روزنامهنگارانی که در کشـور
ماندهانـد ،بهخصـوص روزنامهنـگاران زن حمایـت کننـد و بـرای
تضمیـن امنیـت روزنامهنـگاران بـر طالبـان فشـار بیاورنـد .ایـن
نهادهـا همچنیـن بایـد کمـک کننـد تـا روزنامهنـگاران در خطـر
بتواننـد هرچـه سـریعتر این کشـور را تـرک کنند و به کشـورهای
امن منتقل شوند.
⦿رسـانههایی کـه بـه پوشـش مسـائل حقـوق بشـری و
مسـائل حوزه زنان تعهد دارند و در این شـرایط سـخت به این
تعهـد پایبنـد ماندهانـد ،باید مورد حمایت مالـی و حمایتهای
دیگـر قـرار بگیرنـد .نهادهـای بینالمللی همچنین میبایسـت
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شـرایطی را فراهـم کننـد تـا روزنامهنـگاران در دوران بیـکاری
و فروپاشـی اقتصـادی کشـور از لحـاظ اقتصـادی پشـتیبانی
شـوند.

نهـا قـادر باشـند مسـائل مرتبـط بـا حقـوق
خـود قـرار دهنـد تـا آ 
زنـان را بخصوص در والیات دورافتادهتر افغانسـتان پوشـش
دهنـد.

⦿گروههـای کوچـک مسـتقل کـه در شـرایط فروپاشـی فعلـی
و تضعیـف جامعـه مدنـی و رسـانهها پـس از طالبـان شـکل
گرفتهانـد ،بایـد حمایـت و بـه رسـمیت شـناخته شـوند .ایـن
گروههـا حتـی اگـر رسـالت اصلیشـان خبررسـانی نباشـد ،امـا
بـا شـناخت مسـائل زنـان و تعهـد بـه آن ،نقـش مهمـی در
حفـظ دسـتاوردهای حقـوق بشـری ،آزادی بیـان و حقـوق زنـان
ایفـا میکننـد و میتواننـد خلأ خبـری بوجـود آمـده را پـر کننـد.
جامعـه بینالمللـی بایـد بـا حمایـت از ایـن گرو ههـا بـه رشـد و
تقویـت آنهـا کمـک کنـد.

⦿سـازمانهای حقـوق بشـری و زنـان بایـد آمـوزش
حفـظ امنیـت فیزیکـی و امنیـت در فضـای مجـازی را بـرای
روزنامهنـگاران و زنـان شـهروند-خبرنگار افغانسـتان در
اولویـت قـرار دهنـد.
⦿جامعـه بینالمللـی و دولتهـای اهداکننـده کمکهـای
بشردوسـتانه بـه افغانسـتان بخصـوص آمریـکا ،بایـد کوشـش
کننـد تـا مقـررات تحریـم بـه جامعه مدنی و رسـانهای این کشـور
ت از تحریـم راه را
آسـیب بیشـتری نرسـاند و بـا اتخـاذ معافیـ 
بـرای حمایـت ،کمـک و همـکاری بـا گروههـای باقیمانـده در
افغانسـتان همـوار کننـد.

⦿سـازمانها و نهادهـای بینالمللـی و منطقـهای بایـد
آمـوزش زنـان شـهروند-خبرنگار در فهرسـت اولویتهـای

فمنا از زنان مدافع حقوق بشـر ،سـازمانها و جنبشهای
فمینیسـتی در منطقـه منـا و آسـیا حمایـت میکنـد .تمرکـز
ویـژه فمنـا بـر کشـورهایی اسـت کـه فضـا بـرای فعالیـت
جامعـه مدنـی محـدود و یـا بسـته اسـت و تلاش میکنـد تـا
دربـاره تاثیـر محدودیتهـای فضـای مدنـی بـر جنبشهـای
مترقـی فمینیسـتی و زنـان آگاهیرسـانی کنـد.
گزارشهـای وضعیـت کشـوری و منطقـهای فمنـا،
تحلیـل سیاسـتها و جریاناتـی اسـت کـه بـر حقـوق زنـان
تاثیرگذارنـد ،بویـژه جریاناتـی کـه خواهـان عقبگـرد حقـوق
و جنبـش زنـان هسـتند.
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