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خبرنگار؛ مسئولیت ها و چالش ها

ــــــــــسرمقاله

پولیس و ضرورت

رعایت حقوق مردم
حفیظ اهلل زکی
در کشــوری که ارزش های دموکراســی هنوز نهادینه نشده و
رعایت قوانین به فرهنگ عام رفتار اجتماعی تبدیل نشده است،
نقش نیروهای امنیتــی در کل و نیروهای پولیس بخصوص عالوه
بر تأمین امنیت ،در تقویت فرهنگ قانونپذیری و ارتقای ســطح
اعتماد اجتماعی به نظام سیاسی بسیار مؤثر و رهگشا می باشد.
با همه مشکالتی که در این بخش وجود دارد ،نیروهای پولیس به
صورت شبانه روزی در راستای انجام وظایف و مسؤلیت های ملی
شان تالش می کنند .نا امنی های گسترده ،ضعیف بودن حاکمیت
قانون و رواج فرهنگ زورمداری در جامعه ،ســبب می شود که
روزانه تا دهها پرســنل پولیس در حوادث مختلف جان شان را
از دست بدهند .بنابراین از خود گذشتگی و فداکاری این نیروها
برای دفاع از قانون و تأمیــن بهتر نظم و امنیت جامعه و صیانت
از حقوق شهروندی مردم ستودنی و قابل ارج و امتنان می باشد.
اما در کنار این فداکاری ها ،نارســایی های جدی و آشکار نیز در
دســتگاههای امنیتی و از جمله پولیس وجود دارد .این نارسایی
ها به وضوح در روابط مردم و پولیس اثر گذاشته و از اعتماد مردم
نسبت به پولیس کاسته و شکایت ها و انتقادات زیادی را در پی
آورده است.
یکی از موضوعات مهم و اساسی در رابطه با نیروهای امنیتی این
اســت که این نیروها باید ملی باشند .یعنی جدا از این که نیروها
به کدام طیف ،طبقه و کتلــه اجتماعی تعلق دارند ،عمل و رفتار
شان باید ملی و در چوکات قانون باشد.
دوم پولیس باید نمود عینی از جامعه افغانســتان باشد با ترکیب
متنوع قومی و ســمتی .ساختار فراگیر و متنوع پولیس اوال حس
اعتماد اقشــار مختلف مردم افغانستان را نســبت به این نهاد
افزایش می دهد ،از سوی دیگر سهم شهروندان کشور را در دفاع
از ارزش های قانونی و ملی برجسته می سازد.
ســوم پولیس باید غیر سیاسی باشد .پولیس نهادی است مربوط
به همه افغانســتان و کارکرد آن نیز فراگیر بوده و به همه مردم
افغانســتان صرف نظر از این که به کدام قوم و جریان سیاســی
وابســتگی دارد ،ارتباط می گیرد .وابســتگی سیاسی نیروهای
پولیس به احزاب ،بدون شــک به کارکردهــای ملی این نیروها
آســیب وارد می کند و نقش سازنده و بیطرفانه این نیروها را در
انجام وظایف شان خدشه دار می سازد.
مسأله چهارم ،نوع برخورد این نیروها با شهروندان کشور است.
در بســا موارد این نیروها یا به دلیل نــا آگاهی از قانون و یا بی
توجهی نســبت به آن در روابط خود با شهروندان دچار افراط و
تفریط می شــوند و صریحا به جای تطبیق و اجرای قانون ،آن را
نقض می کنند .پولیس باید حقوق اساسی مردم و حریم خصوصی
افراد را جدا مد نظر قرار داده و از توهین و هتک حرمت اشخاص
بپرهیزند .حقوق شــهروندان در گذشته کمتر از سوی نیروهای
پولیس رعایت گردیده و به ایــن دلیل حیثیت و اعتبار و آبروی
برخی اشخاص از سوی این نیروها صدمه دیده است.
اظهارات روز پنجشــنبه معاون دوم ریاست جمهوری خطاب به
نیروهای پولیس که گفت پولیس موظف اســت که نه تنها مانع
حقوق و آزادی های مردم نشــود ،بلکــه در چارچوب قانون ،با
تأمین کردن امنیت عمومی شهروندان ،زمینه استفاده از حقوق
اساسی و شهروندی افراد را فراهم نماید ،ناشی از همین اهمیت
است.
وى تأکید کرد کــه در کنار تأمین نظم عامــه ،تأمین عدالت و
حاکمیت قانون برای شهروندان از اهمیت مهمی برخوردار است
کــه پولیس ملی باید آن را تأمین نماید .وى پولیس ،ســارنوال،
وکیل مدافع و قاضی را چهار رکن بهم پیوسته خواند که باید هر
کدام نقش خود را به صورت درســت و دقیق انجام دهند و گر نه
عدالت تأمین نمی شود و قانون تطبیق نمی گردد.
وی تاکيد کرد کــه پوليس از لحاظ ســاختارى بايد ملى و غير
سياسى شــود و غیر سیاسی ساختن پولیس و نیروهای امنیتی،
اولین شرط موفقیت و پیروزی نیروهای امنیتی است.
بنابراین در جریان آموزش های مســلکی پولیس ،آگاهی آنها از
قوانین و نوع برخورد آنها با شهروندان و نظارت بر کارکرد پولیس
از اصول اساسی است که باید مورد توجه مسؤالن این نهاد قرار
بگیرد.

مهدی مدبر

آزادی بیان و رســانه ها یکی از مهمترین
دســت آوردهای حکومت افغانستان در
یک و نیم دهه گذشــته بوده اســت .در
آغازین روزهای ســقوط گــروه طالبان،
هیچ رسانهی داخلی فعال نبود ،اما اندک
اندک ،رسانه ها آغاز به کار کردند و اکنون
دهها رســانهیی چاپی ،صوتی ،تصویری و
دیجیتالی در کشور فعالیت می کند.
رشد رســانهها در افغانستان هرچند پر
چالش ،سخت و دشــوار بوده است ،اما
نشــان می دهد که تعهد در برابر آزادی
بیان و آزادی رســانه ها از سوی حکومت
و نهادهای رســانهیی کشور وجود داشته
اســت .اما مهمترین بازیگر میدان آزادی
بیان در افغانســتان ،خبرنگاران بوده اند.
خبرنگاران با تمام چالش ها مبارزه کردند
و سرسختانه برای آزادی بیان نوشتند و
گفتند.
آزادی بیان و رسانه ها را می توان محصول
کار جمعی شهروندان ،رسانه ها و حکومت
افغانستان دانست .آزادی بیان بدون تعهد
حکومت و نهادهایی رســانهیی و حمایت
مردم بدست نمی آمد .مردم افغانستان از
رســانه ها و آزادی بیان حمایت قدرتمند
کردند و همواره با رســانه ها همکار بوده
اند.
خبرنگاران همچنان کــه نیاز به حمایت
مردمی دارند ،در قبال مردم و افکار عامه
مســئولیت نیز دارند .در واقع خبرنگاری
یکی از دشــوارترین مسئولیت ها است.
نتیجهی کار یک خبرنگار تاثیر مستقیم
بر اذهان عامه و سرنوشــت یک جامعه
دارند .مردم بر اساس اطالعاتی که توسط
خبرنگار تهیه می شود ،از اوضاع سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی کشور شان آگاه می
شوند و محاسبات شان را انجام می دهند؛
در صورتیکه خبرنگار با دقت و مسئولیت
پذیری کارش را انجــام ندهد ،می تواند
افکار عامه را به بیراهه بکشاند.
با وجود دســت آوردهای مهم رسانههای
کشــور ،اما کار خبرنگاری در افغانستان
کمتر بصورت حرفهای انجام می شــود و
اصول اولیه خبرنگاری توســط بسیاری
از رســانههای چاپی ،صوتــی ،تصویری
و دیجیتالــی رعایت نمی گــردد .دقت

و بــی طرفی یکی از اصــول مهم در کار
خبرنگاری است ،اما متاسفانه دیده شده
است که بســیاری از رسانهها دقت و بی
طرفی الزم را در نشر خبرها ندارند.
تالش برای حرفهای شدن ،یکی از ضرورت
های اساسی رسانه ها و خبرنگاران کشور
است .این امر تنها با آموزش درست ،تعهد
کاری و تجربه امکان پذیر است .متاسفانه
آمــوزش خبرنگاری در کشــور بصورت
درست صورت نمی گیرد و دانشکدههای
خبرنگاری کشور از مواد درسی بروز شده
و مطابق اســتندردهای جهانی ،استفاده
نمی کنند به همین خاطر نتوانســته در
بهبود کار خبرنگاری در کشور ،مؤثر واقع
شوند .بروز رسانی مواد درسی دانشکده
های خبرنگاری یکی از ضرورت ها است
و باید به آن توجه جــدی صورت گیرد،
همچنان رسانهها باید دورههای آموزشی
کوتاه مدت را برای کارمندانش دایر کند
و آنها را با کار حرفهای خبرنگاری آشــنا
کنند.
از ســوی دیگر ،خبرنگاران افغانستان با
چالشهای جدی مواجه هســتند .عدم

دسترسی به اطالعات دقیق و موثق یکی از
عمده ترین چالش در برابر کار خبرنگاران و
بخصوص ژورنالیزم تحقیقی است .با توشیح
قانون دسترسی به اطالعات از سوی رئیس
جمهور ،امیدواری ها برای دسترســی به
اطالعات دقیق و فراهم شدن زمینه مناسب
برای تهیه گــزارش های تحقیقی ،افزایش
یافته بود ،اما متاســفانه هنوز این قانون
بصورت درســت عملی نمی گردد .توشیح
قانون دسترسی به اطالعات از سوی رئیس
جمهور ،یک گام مهم در تاریخ رسانههای
کشور بود و تطبیق دقیق و درست آن ،می
تواند کار خبرنگاران را در راســتای اطالع
رسانی دقیق و موثق ،کمک فراوان بکند.
امنیت نیــز یکی از مهم ترین چالش ها در
برابر کار خبرنگاری در افغانســتان بوده
است.خبرنگاران در افغانستان از مصؤنیت
جانی برخوردار نبوده اند و در هنگام تهیه
خبر بصــورت مســتقیم در معرض خطر
قرار داشــتند .طرف های درگیر جنگ در
افغانستان متعهد به حفظ جان خبرنگاران و
مصؤن بودن آنها نبوده اند و به همین خاطر
خبرنگاری یکی از خطرناکترین شغل ها در

افغانستان بوده است.
حکومت افغانســتان تا کنون نتوانسته
اســت امنیت جانی خبرنگاران را تامین
بکند و تهدیدها علیه خبرنگاران را کاهش
دهد .اما ایجاد کمیته مصؤنیت خبرنگاران
در کابــل والیات یکی از گامهای مهم در
راســتای تامین امنیت خبرنگاران است.
حکومت تالش کرده اســت تا بخش های
مختلف امنیتی در قســمت تامین امنیت
خبرنگاران متعهد شــود و به پروندههای
خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی صورت
گیرد .اما چالشهای امنیتی همچنان ثبات
سیاسی و آیندهی کشور را تهدید می کند،
کار خبرنگاری را را نیز تهدید می کند و با
چالش مواجه می سازد .تهدیدهای امنیتی
می تواند بر اطالع رســانی دقیق از سوی
خبرنگاران و رسانه ها تاثیر منفی بگذارد
و در بسا موارد مانع اطالع رسانی شود.
عدم مصؤنیت و ثبات شغلی یکی دیگر از
مشکالت کار رسانهیی در افغانستان است.
یک خبرنگار وقتی کار را در یک رســانه
شروع می کند ،هیچ اطمینانی وجود ندارد
که بتواند بصــورت دایمی و یا دراز مدت

بدترین سال برای خبرنگاران
نوروز رجا

سالی که گذشت ســال خونباروپرچالش
برای خبرنگاران ورســانه های افغانستان
بود؛ دراین یکسال خبرنگاران با مشکالت
فراوان و محدودیت های بی پیشــینهی
مواجه بودند که پیش ازآن سابقه نداشت.
در نتیجه گســترش ناامنیها خبرنگاران
والیات ناامن مکانهای اصلی شان را ترک
کردند و بــرای نجات از تهدیدهای طالبان
ماهها در کابل ووالیت های امن به سر می
بردند و تعــداد از خبرنگاران هم جان های
شان را از دست دادند.
عالوه بر گسترش جنگ و ناامنی ،خبرنگاران
از افزایش واقعات جنایی نیز رنج میبرند.
آنان به دلیل نوعیت شغلی که دارند مورد
تهدید تمامی طرفهــای درگیر ،مافیای
مواد مخدر ،مفســدین اداری و مجرمین
هستند .برخورد دوگانه مقام های حکومتی،
عدم دسترسی به اطالعات ،نبود مصؤنیت
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شغلی از مشکالت دیگر خبرنگاران بود که
طی یک سال گذشته خبرنگاران و فعاالن
رسانهیی با آن مواجه بوده اند.
صابر فهیم یکی از مســوالن نی ،حمایت
کننده رسانه های آزد افغانستان میگوید»:
ســال  1395در افغا نستان بد ترین سال
برای خبرنگاران وآزادی بیان بود» .او عالوه
میکند» دراین ســال نی ،حمایت کننده
رسانه های آزاد بیش از  400مورد خشونت
علیه خبرنگاران را ثبت کرده است».
آقای فهیم دلیل افزایش آمارخشونت علیه
خبرنگاران را بیشــتر نــا امنی ،در بعضی
والیات شــرایط جنگی ،حمالت انتحاری،
فعالیت های تروریستی طالبان وهمچنان
بی خبری برخی از مســئوالن امنیتی از
قانون ذکر نموده میگوید» درســال جاری
چهار شهر کالن افغانســتان مثل قندوز،
لشکرگاه ،ترینکوت و فراه مورد حمله گروه
طالبان قرار گرفت که درآن شمار زیادی از
خبرنگاران متضررشدند.
به گفته آقای فهیم ،مواردی وجود دارد که
دراین سال خشونت های ازطرف حکومت
نیز علیه خبرنگاران اعمال شده است .شمار
زیادی از خبرنگاران توســط دولت پولیس
مقامات امنیتــی و والی ها مورد لت وکوب
قرار گرفته است وتعدادی هم به سارنوالی
و ارگانهای قضای معرفی شده اند.
این در حالی اســت کــه از مجموع 421
دوســیهیی مربــوط به خشــونت علیه
خبرنگاران که به نهادهای عدلی و قضایی
فرستاده شده است ،تنها  9مورد آن بررسی
شده است.
مشکالت خبرنگاران
خود داری برخی مقامات حکومتی از ارائه
معلومات یکی دیگر از مشکالتی است که
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خبرنگاران ازآن رنج میبرند .حسین سیرت
خبرنگار دویچه ویله صدای آلمان میگوید»:
با وجود تصویب قانون دسترسی به اطالعات،
نهادهای حکومتی از ارائه معلومات و اطالعات
موثق به خبرنگاران خود داری میکنند .تنها
در مواردی که حکومت خود عالقه داشــته
است به خبرنگاران معلومات میدهد.
سیرت ،حمایت ضعیف حکومت از رسانهها،
برخوردهــای غیرحرفــهای خبرنگاران در
قبال برخی از حوادث و وقایع را از مشکالت
دیگر خبرنگاران در سال جاری یاد کرده می
افزاید» برخی از مقامها و نهادهای مسئول
معلومات مــورد نیاز رســانهها را به موقع
ارایه نمیکنند و این مســاله باعث میشود
تا خبرنگاران از منابع غیرموثق اســتفاده
کنند .به گفته آقای ســیرت چنین برخورد
غیر مســووالنه از جانب نهادهای مسوول
دولتی و خبرنگاران در مواردی باعث شده تا
خبرنگاران مورد تهدید و فشار قرار گیرند.
آقای ســیرت تفکیک قایل شدن و برخورد
دوگانه مقامات حکومتــی را با خبرنگاران
ورســانه های آزاد از مشــکالت دیگری
خبرنگاران یادنمــود عالوه میکند» یکی از
مواردی که میتواند مشکل امنیتی به وجود
بیاورد و آزادی بیان را محدود ســازد قایل
شدن تبعیض بین خبرنگاران و رسانهها است
که از ســوی برخی مقامات حکومتی اعمال
می شود».
سیرت میگوید» گاهی خبرنگاران روزها به
دنبال اطالعاتی سرگردان میشوند که ارائه
آنهــا برای مســووالن حکومتی چالش زا
نیست ،اما با آنهم محدودیتهای زیادی در
عرصه دسترسی خبرنگاران به منابع وجود
دارد».
اما خیراهلل رسولی خبرنگار رادیوآشنا صدای

آمریکا به این باور اســت که سال 1395
نسبت به سال پیش ،ســالی بهتری برای
خبرنگاران بوده است .او میگوید »:با توجه
به پاس شدن قانون دسترسی به اطالعات،
گماشــتن نادر نادری بعنوان سفیر آزادی
بیان ،هماهنگی بین سخنگویان حکومتی
با خبرنــگاران و ایجــاد کمیته مصونیت
خبرنگارن درمرکز و والیات وضعیت آزادی
بیان و دسترســی به اطالعات بهبود یافته
است”.
رسولی عالوه میکند» بیشترین دلیلی که
خبرنگاران با عدم امنیت و نبود مصئونیت
مواجه می شوند ،عدم توجه آنان به وسایل
ایمنی خبرنگاری و همچنــان بی خبری
برخی از مقامات حکومتی از قوانین است
که سبب مشــکالت دسترسی به اطالعات
می شود”.
زمان احمدی خبرنگار آزاد دربامیان نظری
دیگری دارد ،او میگوید »:با تصویب مقرره
ها ،قانون دسترســی به اطالعات و ایجاد
کمیته مصؤنیت خبرنــگاران تاکنون هیچ
چیزی برای اعاده حقوق خبرنگاران تغییر
نکرده است .آقای احمدی از خبرنگاران به
عنوان کارگران روز مزد یاد کرده می افزاید:
« قوانینی که نتوانند حقوق خبرنگاران را
اعاده کنند و آنان را از وضعیت کارگران روز
مزدی بیرون کنند ،نمیتوانند دردی را دوا
نمایند».
احمدی عالوه میکنــد» باوجودی که یک
ونیم دهه اخیرآزادی بیان یکی از دســت
آورد های مهم و ارزشمند دولت افغانستان
بوده اســت .اما خبرنگاران هرچند سال را
که در یــک اداره کار میکند وقتی خارج
می شــود تقاوتی ندارد ،فــردای آن روز
بیکاراست ،سابقه کاری شان حساب نمی

شغلش را در آن رسانه ادامه دهد .صاحبان
رسانه در افغانستان اکثر اوقات با کارمندان
شان بصورت غیر حرفهای برخورد میکنند
و هیچگونه امتیازی به کارمندان شان قایل
نیســتند و هر وقت که خواسته باشند می
توانند یک خبرنگار را از کار برکنار کنند.
بســیاری از خبرنگاران از بیکاری پنهانی
رنج می برند و ماهها در یک رسانه مشغول
کار هســتند اما مدیران رســانه به دالیل
مختلف از پرداخت معاش آنها شانه خالی
می کنند.
عدم ثبــات و امنیت شــغلی ،آینده ی
خبرنــگار را در حالت ابهام قرار می دهد و
باعث می شود که خبرنگار همواره با ترس
از دســت دادن شغل زندگی کند و این می
تواند مانع خالقیت و کار حرفهای خبرنگار
شود.
رســانه ها بعنوان رکن چهــارم یک نظام
دموکراتیک نیازمند تقویت و حمایت است.
حکومت افغانســتان بعنوان یک حکومت
دموکراتیک ،موظف است که آزادی رسانه
ها و زمینه را برای رشد و فعالیت آنها فراهم
سازد و مصونیت شغلی و جانی خبرنگاران
را تضمین کند .انتظار می رود در ســال نو
خورشیدی حکومت وحدت ملی برنامه های
جدی برای برای حفظ جان خبرنگاران روی
دست بگیرد و خشونت ها علیه خبرنگاران
کاهش دهد یابد.
آگاهی دهی دقیق و شفاف درباره وضعیت
کشور و مشــکالت آن به شهروندان یکی
از وظایــف اصلی حکومت اســت و این
زمینه را تنها رســانه ها می تواند فراهم
کند .درصورتی که رســانه هــا نتوانند به
اطالعات دقیق و شــفاف دسترسی داشته
باشند ،شــهروندان نیز از وضعیت کشور
آگاه نخواهند شد .عدم آگاهی شهروندان
از کارکردهای حکومت می تواند زمینه را
برای فساد بیشتر در چوکات حکومت مهیا
سازد؛ زیرا افکار عمومی بعنوان یک عامل
فشــار می تواند حکومت را وادار سازد که
شــفافیت را در عملکردش رعایت کند و
از فســاد دوری کند؛ در صورت غیاب این
عامل ،هیچ گزینه ی دیگری برای فشــار
بر حکومت وجود ندارد و ارابه ی فســاد
همچنان رو به جلو خواهد چرخید.

شــود؛ برخی اداره ها حتا برگه تأییدیه هم
برایش نمی دهد کــه در آن اداره کارکرده
است ،هیچ نهاد پرســانکننده هم در این
راستا وجود ندارد»
اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری:
اما شاه حســین مرتضوی سرپرست دفتر
ســخنگوی ریاســت جمهوری میگوید»:
حکومــت متعهد به حمایــت ازآزدی بیان
وفعالیت آزاد رسانه ها است و تالش دارد تا
میزان دسترسی به اطالعات بیشتر شود».
آقای مرتضوی عالوه میکند» امسال رییس
جمهوربه همــه وزارت خانه ها حکم داد تا
هر وزارت خانه با شمول سخنگو سه نفر را
جهت دسترسی بیشتربه اطالعات به رسانه
ها معرفی کند».
سرپرست سخنگوی دفترریاست جمهوری
می افزاید» جریان اطالع رسانی هر روز بهتر
می شود ،همه روزه از طرف حکومت در مرکز
رسانههای حکومت کنفرانس خبری برگزار
اســت» .به گفته آقای مرتضوی افغانستان
در رده بندی آزادی بیان در منطقه جایگاه
خوبــی دارد ،دراین کشــورهیچ خبرنگار
زندانی وجود ندارد”.
حمایت قانونی از آزادی بیان:
براساس حکم قانون ،آزادی بیان ودسترسی
به اطالعات جزء حقوق شــهروندی مردم
محسوب می شــود ،درماده سی و چهارم
قانون اساسی افغانستان آمده است »:آزادی
بیان از تعرض مصئون است» .همچنین دربند
 1این ماده ذکرشده است «هرافغان حق دارد
فکر خود را بوسیله گفتار ،نوشته ،تصویر و
یا وسایل دیگر ،با رعایت احکام مندرج این
قانون اساسی اظهار نماید».
دربند یک ماده چهارم قانون رســانه های
همگانــی آمده اســت «:هرشــخص حق
آزادی فکر و بيــان را دارد .طلب ،حصول،
انتقال معلومــات و نظريات بدون مداخله و
محدوديت از طرف مسئولين دولتی شامل
اين حق بوده و دربــر گيرنده آزادی بيان و
وسايل پخش ،توزيع و دريافت معلومات نيز
می باشد .همچنین درماده  19اعالمیه جهانی
حقوق بشر ذکرشده اســت» هرکس حق
ازادی عقیده و بیان را دارد».
اهمیت آزادی بیان:
روشن است که آزادی بیان ،دسترسی مردم
به اطالعات و پوشــش رویداد های خبری
توسط خبرنگار و رســانه ،دولت و ملت را
در جهت بدســت آمدن اهداف چون مبارزه
با فساد ،شایسته ســاالری ،قانون مداری
استحکام روابط مردم با دولت مرکزی و سایر
موارد نیز یاری می رساند.
ازطرفــی هــم آزادی بیان رکن اساســی
دموکراسی و معیار اساســی برای هر نوع
جامعهی چند صدای است و نیز آزادی بیان،
ابزار مهم ارتباطی و حامل فرهنگ ،اطالعات
و اندیشــههای بشر بین نســلها و جوامع
مختلف میباشد ،نقض آزادی بیان و محدود
ســاختن اطالع رســانی همواره به نابودی
دموکراسی ،محو کثرت گرای ،افزایش فساد
اداری و خود کامگی منجر میشود.
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