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ائتالف رسانه ها مبنی بر تحریم گزارشدهی 

 از حمالت طالبان
 

ائتالفی از رسانه های افغان متعهد گردیده اند کـه از ممـالت 
. ماه جون گزارش ندهند 02طالبان در خالل دور دوم انتخابات 

این رسانه ها همچنان عنوان کردند کـه از نشـر بـیز از مـد 
گزارش ممالت در خالل دوره مبارزات انتخاباتی اجتناب خواهند 

 . ورزید
 
تصمیم مبتنی بر تحریم اخبار مرتبط به طالبان در روز انتخابات 

ــان  00از جملــه  مــورد شــام  در امعنامــه دــادر شــده در  ای
مـاه  42 بتـاری کنفرانس ملی مدیران رسانه های افغانستان 

نماینده از رسانه ها در این رویداد که  041تقریباً . می میباشد
انتخابـات تمرکـز داشـت بر نقز رسانه ها در خـالل دور دوم 

 . اشتراک کرده بودند

 
اداره ممایت از رسانه های آزاد  ئیویامجیب خلوتگر، رئیس اجر

گفـت  (NDI)به انستیتیوت دموکراتیک ملی " نی"افغانستان 
که رسانه های افغان متهم به اغراق نمودن بر میزان اثرگذاری 

تبط بـه تصمیم تحریم اخبار مر. و توانایی طالبان گردیده است
جهت رفع کـردن ایـن  استتالش ی   طالبان در روز انتخابات 

 .بوجود آمده ذهنیت

 
اتحادیــه ملــی اورنالیســتان  ئیــویااجرفهــیم دشــتی، رئــیس 

افغانستان و سردبیر  یشین یکی از هفته نامه های کاب  که 
اکنون دیگر نشر نمی گردد، به انسـتیتیوت دموکراتیـک ملـی 

ی در مورد طالبان گفت که تصمیم مبنی بر اجتناب از گزارشده
. می تواند میزان اشتراک مردم در انتخابات را افزایز بخشـد

ــت ــالت : " دشــتی گف ــو از مم ــا ممل ــاوین رســانه ه ــر عن اگ

شورشیان و بی نظمی در مراکز انتخاباتی باشند، امعاً ایـن 
 ."امر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات اثر گذار خواهد بود

 
یسیون رسانه هـای کمیسـیون مشمت هللا رادفر، معاون کم

مستق  انتخابات بـه انسـتیتیوت دموکراتیـک ملـی گفـت کـه 
وی گفـت مـردم . کمیسیون عدم نشر اخبار را تایید نمی کند

مق دارند بدانند که در روز انتخابـات هـه اتفـاای مـی افتـد و 

رسانه ها باید اخبار مـرتبط بـه مسـائ  امنیتـی را، بـا رعایـت 
 . ، گزارش دهند"یمبالغه گوی"اجتناب از 

 
اشتراک کنندگان این کنفرانس همچنین خود را متعهد دانستند 
که از دامن زدن به مسائ  اومی، مذهبی یا لسانی در خالل 

ــد ــاب نماین ــاتی اجتن ــن . دور دوم مبــارزات انتخاب ــر عــالوه، ای ب

امعنامه شام  تعهد مبنی بر ارائه گزارش بیمرفانه از خبرها، 
راگنـی در مـورد نـامزدان و رشـد آگـاهی جلوگیری از شایعه  

 . مردم در مورد روند انتخابات نیز بود
 

معاشات تالشی کنندگان زن در دور اول 

هنوز پرداخت نشده است و این در انتخابات 
حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات برای 

 استخدام می کندکارمند دور دوم 
 

ــه معاشــات  ــات تادی ــه گفتــه کمیســیون مســتق  انتخاب بنــا ب
ــــالل  ــــه در خ ــــت ک ــــدگان زن از شــــز ولی تالشــــی کنن

ــات  ــده بودنــد  5انتخاب ــد ش ــدهی توهی ــز رای ــ  در مراک ا ری
ـــ  اســـت ـــی مرام ـــال ط ـــوز در م ـــی . هن معاشـــات تالش

 .  ولیت دیگر  رداخت گردیده است 42کنندگان زن از 
 

ـــدگان زن از  ـــی کنن ـــالوه تالش ـــر ع ـــت، ب ـــن شـــز ولی ای
ــداد  ــت  4011معاشــات تع ــدگان زن از ولی ــن از تالشــی کنن ت

ــردد ــت گ ــد  رداخ ــوز بای ــز هن ــر نی ــتق  . دیگ ــیون مس کمیس
ــام  ــه ن ــت ک ــی گف ــک مل ــه انســتیتیوت دموکراتی ــات ب انتخاب
بعضـــی از ایـــن تالشـــی کننـــدگان زن در لســـت نهـــایی 
اســـتخدام شـــدگان نبـــوده اســـت و تعـــداد دیگرشـــان کـــه 

 بــها ریــ   5معــاش گردیــده انــد در روز  خواســتار  رداخــت

ــه ما ــر ــور داخلــه . انــدنبــوده  وهیف کــه  میگویــدوزارت ام
تالشــی کننــده زن کــه بــرای  04222از تــن   0111 تقریبــاً 

ـــات  ـــات  5انتخاب ـــد در روز انتخاب ـــده بودن ـــوزش دی ـــ  آم ا ری
 .ما ر نشدند

 
ــه  ــور داخل ــات و وزارت ام ــد    کمیســیون مســتق  انتخاب ه

ــات  ــرای انتخاب ــتند ب ــ  ب 5داش ــداد  ا ری ــی  00111تع تالش

ــده زن  ــدرا  کنن ــد . اســتخدام کنن ــرای دور دوم، در نظــر دارن ب
ـــه  ـــن  04222ک ـــا ای ـــد ت ـــده زن اســـتخدام کنن تالشـــی کنن

ــده زن در هــر  ــه دو تالشــی کنن ــراهم ســازند ک ــان را ف امک
 . باشند موهد مرکز رایدهی

 
بــه تالشــی کننـــدگان زن  ه اســتوزارت امــور داخلــه گفتــ
ـــات ـــرای دور دوم انتخاب ـــ   ب ـــانی  0051مبل ـــاً )افغ  01تقریب

ــایی ــر امریک ــد، ( دال ــد ش ــت خواه ــای مــرد  رداخ ــرم ه مح
ــدگان زن  ــده تالشــی کنن ــی کنن ــان انــدازه  همراه  نیــز هم

بــه تالشــی . کــردخواهنــد دریافــت  افغــانی  0051 یعنــی
ــــات  ــــرای دور اول انتخاب ــــدگان زن اســــتخدام شــــده ب کنن

 خــت گردیــد ردا( دالــر امریکــایی 22تقریبــاً )افغــانی  5111
 . بود

 

 4102تازه های انتخابات سال 
 افغانستان

 

4102جون  5  
 

دور دوم  الیروز  9

 انتخابات
 

 

افغانستان را قبل انستیتیوت دموکراتیک ملی در حال انجام یک ماموریت مشاهده از انتخابات است و روند انتخابات 
 .اپریل ریاست جمهوری و شوراهای والیتی تحلیل می کند 5از روز انتخابات، روز انتخابات و بعد از روز انتخابات 
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انستیتیوت دموکراتیک ملی یک نقشۀ 
 را راه اندازی کرده ( Interactive)تعاملی

در اپریل را  5نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

 نشان میدهد ها  سطح ولسوالی
 

ــه  ــدنی افغانســتان و اعضــای جامع فعــالن سیاســی، نهادهــای م
نشـر جهانی اکنون می تواننـد، بـا اسـتفاده از یـک نقشـه تعـاملی 

ا ری   5انتخابات  اطالعات شده توسط انستیتیوت دموکراتیک ملی، 
افغانستان را الی سمح ولسوالی و مرکز رایـدهی تجزیـه و تحلیـ  

انتخابات افغانستاِن انستیتیوت  اطالعاتاین نقشه در وبسایت . کنند
ــی در آدرس ــک مل ــ  دموکراتی ــ  ذی ــی باشــد ااب ــی م : دسترس

http://2014.afghanistanelectiondata.org/results/ 
 

اطالعات در این نقشه تعاملی این زمینه را فراهم می سازد که 
خویز را اطالعات  نتایج عمیق تر تحلی  گردد، و این وبسایت مورد

کامپیوتر ااب  خوانز می که در  CSVغرض تحلی  بیشتر در االب 
 . باشد جهت دانلود ارائه کرده است

 
هر انتخابات  در مورد  ، اطالعات4102 در مورد انتخابات اطالعات
شام  این    -از سقوط طالبان بدین سو -در افغانستان دیگر  ملی 

و کاربران را اادر می سازد تا الگوهای رایدهی در وبسایت است 
 .  نج دور گذشته انتخاباتی را بررسی کنند

 
لی در نظر دارد وبسایت اطالعات را در تمام انستیتیوت دموکراتیک م
انستیتیوت دموکراتیک اب  از . کندبروز  4102مدت هرخه انتخاباتی 

تعاملی را در رابمه به  نقشه های ،ماه جون 02انتخابات دور دوم 
کارکردهای نامزدان و مسدود بودن مراکز رایدهی به نشر خواهد 

    . سپرد
 4102اطالعات مندرج در این وبسایت  یرامون نتایج انتخابات 

اطالعاتیست که توسط کمیسیون مستق  انتخابات افغانستان 

 خز این اطالعات توسط کمیسیون نشان .  خز گردیده است
 . دهنده بهبود شفافیت در مقایسه با انتخابات گذشته میباشد

 

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل 
اصرار دارد رسانه ها جریمه های انتخابات 

نقدی مرتبط به تخلفات دور اول را پرداخت 

 کنند
 

بقول کمیسیون رسانه های کمیسیون مستق  انتخابات تمام 
رسانه هایی که بخاطر تخمی از اوانین انتخاباتی در خالل دور 

اکنون جریمه هایشان را  ، دو رسانه از بجز، اول جریمه شده بودند
 .  رداخته اند

 
رسانه خواست تا  02ماه می از  04 بتاری  کمیسیون رسانه ها 

جریمه های را که بخاطر عدم رعایت اوانین انتخاباتی در خالل 
دوره رسمی مبارزات انتخاباتی و دوره خاموشی بالیشان و ع 

مشمت هللا رادفر، معاون کمیسیون . گردیده بود  رداخت نمایند
یک ملی گفت که کمیسیون رسانه ها، به انستیتیوت دموکرات

رسانه ها از کمیسیون مستق  انتخابات خواسته بود که 
اعتبارنامه رسانه هایی را که از  رداخت جریمه هایشان امتناع 

وی عالوه کرده که اکثر رسانه ها  س از . کرده بودند لغو کند
ماه می جریمه  42 بتاری جلسه ای با نمایندگان رسانه ها 

 . ت کردندهایشان را  رداخ
 
رادفر عالوه کرد اگر دو رسانه باای مانده الی روز انتخابات جریمه 

در . هایشان را  رداخت نکنند اعتبارنامه شان لغو خواهد شد
نتیجه، این رسانه ها به مراکز رایدهی، کنفرانس های ممبوعاتی 
 . یا دیگر رویدادهای مرتبط به انتخابات دسترسی نخواهند داشت

 
رسانه ها تابع عین مقررات ، بشمول ارائه  وشز رادفر گفت 

مساوی و بیمرفانه به هر دو نامزد، در خالل دور دوم انتخابات 
 ، کمیسیون رسانه هافعالیت های نظارت رسانه ای . خواهند بود
نشان می دهد که اکثریت  ی اجرا میگردد، جانب ثالثکه توسط 

رسانه های نشراتی در خالل هفته اول مبارزات انتخاباتی دور دوم 
 . و نامزد ریاست جمهوری وات مساوی فراهم کرده اندبه هر د

 
کمیسیون رسانه ها به جانبداری در  وشز رسانه هایی  هرهند

تلویزیون راه . که در خالل دور اول مجازات شده بودند اشاره کرد
فردا، تلویزیون نور و تلویزیون خاور به نفع عبدهللا عبدهللا از خود 
جانبداری نشان دادند، در مالی که تلویزیون افغان، تلویزیون آینه، 

ویزیون نگاه از اشر  غنی اممدزی طرفداری تلویزیون باتور و تل
 . کردند

 

 

 خالصه تازه ترین معلومات
 

  رای دهیوزارت امور داخله در مال انجام یک بررسی امنیتی از مراکز 
این بررسی امنیتی شام  تثبیت این نکته است که آیا مراکزی را . است

ماه جون باز  02که در خالل دور اول انتخابات بسته ماندند می توان در 
 .کرد

 ط یک بمب کنار رئیس عملیات ساموی کمیسیون مستق  انتخابات توس
ماه می انفجار کرد  42جاده که در مین مسافرت وی در کاب  در تاری  

 .زخمی گردید

  کمیسیون مستق  شکایات انتخاباتی اههار داشت که ممابق آنچه
ی به تمام جون اادر به رسیدگ 04برنامه ریزی شده است الی تاری  

شکایات مرتبط به انتخابات شوراهای ولیتی نخواهد بود، که باعث 

 . بیشتر به تعویق افتادن اعالن نتایج نهایی میگردد
 

  رسون  امنیتی  0111طلوع نیوز گزارش داد که وزارت دفاع اعالن کرد که 

 02جدید برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تاری  
 .جون آموزش دیده اندماه 
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