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 اعتراض رسانه ها از محدودیت شدید دسترسی به اطالعات 

 تانکابل، افغانس

 ۱۳۹۸دلو  ۱۵

این نامه از بدترشدن   رسانه های حامیست.  گرد داشته اهای اخیر عقبرسی به اطالعات در سال ی دستافغانستان در عرصه 

 رسی به اطالعات در افغانستان جداً نگرانند. وضعیت دست 

ها  های افغانستان آزادترین رسانهبارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است، رسانه مرگیکی از باوجود اینکه افغانستان 

 .سازدآورد را به خطر مواجه می اطالعات این دست   رسی بههای فراراه دستهای اخیر و چالش تفاوتی بی   ، امااند در منطقه بوده  

دولت افغانستان به قانون »حق دسترسی به اطالعات« و حمایت از رسانه های آزاد برخورد دوپهلو دارد. سانسور در تصویر  

نمونه  ین تازه ترپخش شده از مراسمی که حکومت افغانستان به »حامیان ائتالف جهانی حمایت از آزادی رسانه ها« پیوست، 

 این رویکرد است. 

رسی به اطالعات در  گردد. مشکل دست کم به یک امری عادی مبدل می دولت در این عرصه کم  و برخورد فریبنده  تفاوتیبی

دفتر   ، ی تدارکات ملیعالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره های همچون دادگاه گیر است، اما نهادچشم دولت سراسر 

از  و وزارت صحت عامه داخله امور وزارت  ،وزارت دفاع ملی  ،وزارت مالیه، بانک مرکزی وزارت امور خارجه، جمهور، رییس 

 .روند ها به شمار می ترین نهادبسته

ی تحقق حق دسترسی  در عرصهها  و نهادهای حامی رسانهی جهانی  جامعه   ،جدی از طرف دولت افغانستاناقدامات  ما خواهان  

تا سیر آزاد معلومات، آزادی بیان و رسانه ها و دموکراسی جوان افغانستان    ها هستیمحمایت از آزادی رسانهبه اطالعات و 

 حفظ گردد. 
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