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قسمت اول :رسیدگی به تخلفات رسانه یی در دوران مبارزات انتخاباتی و دوره سکوت
کمیسیون رسانه های انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی و دوره سکوت در مطابقت به قانون انتخابات و
الیحه تنظیم فعالیت های رسانه صالحیت دارد تا به تخلفات رسانه یی در دوران انتخابات بدون درج شکایت از
طرف کدام مرجع به آن رسیدگی نماید.
بنا بر این رسانه هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی و دور سکوت (  84ساعت قبل از روز رای دهی و روز
انتخابات ) تخلف های رسانه یی را مرتکب شده اند شماری آن به  28رسانه تصویری ،چاپی ،صوتی و آنالین
میرسید.
از آن جمله  22رسانه حسب احوال با در نظرداشت چالش ها و مشکالت در جریان مبارزات انتخاباتی از نقطه
نظر عدم موجودیت فراهم سازی زمینه های یکسان پخش دیدگاه و اهداف کاندیدان یا اینکه عدم حضور شماری
از نماینده های ستاد ه ای انتخاباتی در رسانه ها و هم چنان در نظر گیری سطح پوشش مرکزی و منطقه یی
جریمه نقدی شدند.
تلویزیونهای راه فردا  ۰۱۱۱۱۱افغانی ،آئینه ۰۱۱۱۱۱افغانی ،نور ۰۱۱۱۱افغانی ،میترا ۰۱۱۱۱افغانی ،نگاه
 ۰۱۱۱۱۱افغانی ،سبا  ۰۰۱۱۱۱افغانی ،ژوندن  ۰۱۱۱۱افغانی ،شمشا  ۰۱۱۱۱افغانی ،طلوع  ۰۱۱۱۱افغانی،
خاور  ۰۱۱۱۱افغانی ،هیواد – کندهار  ۰۱۱۱افغانی ،باتور-جوزجان  ،غزنویان-غزنی  ۰۱۱۱افغانی جریمه
شدند.
رادیوهای سپوژمی ۰۱۱۱افغانی ،ندا  ۰۰۱۱۱افغانی ،نوا  ۰۱۱۱۱افغانی ،دنیا-پروان  ۰۱۱۱افغانی و دسولی
پیغام -خوست  ۰۱۱۱افغانی جریمه نقدی شدند
روزنامه های چون اقتدارملی ۰۱۱۱افغانی ،ماندگار ۰۱۱۱۱افغانی ،سرنوشت  ۰۱۱۱۱افغانی و روزنامه سروش
ملت  ۰۱۱۱افغانی جریمه نقدی شدند.
از میان رسانه های متخلف شده تا در ماه جوالی تلویزیون های غزیونان ،میترا ،شمشاد ،سبا ،هیواد ،مهر ،نور
و رادیوهای سپوژمی ،نوا جریمه را پرداخت کرده اند .در ضمن روز نامه های سروش ملت و اقتدارملی نیز
جریمه های خود تحول داده اند.
از میان رسانه های متخلف در جریان مبازرات انتخاباتی روز نامه آرمان ملی به دلیل نشر اخبار غیر موثق و
در مورد اعضای ارشدی کمیسیون مستقل انتخابات ،آژانس خبر گزاری جمهور به دلیل نشرات جانبدارانه کمتر
از  07فیصد و آژانس خبری پژواک به دلیل نشرا نتایج غیر معیاری و منطقی از انتخابات قبل از موعد اخطاریه
دریافت کردند.
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قسمت دوم :برگزاری مجالس استعماعیه
در جریان ماه جوالی جلسات متعدد کمیسیون رسانه های انتخابات روی نیاز مندی های متخلف دایر شد از جمله
رسانه های چون تلویزیون ژوندون ،تلویزیون نگاه و رادیو ندا ،تلویزیون هیواد ،تلویزیون نور ،راه فردا،
تلویزیون خاور ،تلویزیون مهر و تلویزیون میترا جهت وضاحت مبنی بر تفهیم اتهام شان به کمیسیون رسانه های
انتخابات مراجعه کردند.
رادیو دنیا  -پروان در مطابقت به جواب نامه کمیسیون رسانه های انتخابات که از جانب عبدالعلیم ثاقب صاحب
امتیاز و مدیر مسؤول رادیوی دنیا مشکالت حقوق فی مابین شرکأ به میان آمده بود.
کمیسیون رسانه های انتخابات روی وضاحت موضوع جلسه استعماعیه را برگزار کرد ،از این که دعوای مالکیت
رادیود دنیا – پروان در محکمه والیت پروان تحت پیگیری قرار دارد .کمیسیون رسانه ها پس از تآئید مقام
کمیسیون رسانه های انتخابات دوسیه اش به لوی څارنوالی محول کرد .چون عبدالعلیم ثاقب مسؤولیت به وجود
آمده ناشی از نشرات جانبدارانه رادیو دنیا – پروان را در دوران مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری ناشی از عملکرد های داکتر محمد شفیع مشفق میدانست و در حین حال پرداخت وجه جریمه از جانب
محمد شفیع مشفق قناعت کمیسیون رسانه های را فراهم نمیکرد.
قسمت سوم :رسیدگی به شکایات واصله به این کمیسیون

 -1شکایت عزیزهللا آریافر عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از علیه تلویزیون یک:
عزیز هللا آریافر عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی علیه تلویزیون یک شکایت کتبی خود را درج کرد.
این شکایت مبنی بر عدم نشر مصاحبه اختصاصی محترم آریافر از جانب تلویزیون یک بوده است .این مصاحبه
اختصاصی همزمان با تلویزیون آریانا نیوز صورت گرفته بود که از طرف تلویزیون آریانا نیوز به نشر رسیده
است.

رسیدگی:
پس از دریافت این شکایت از تلویزیون خواسته شد تا نماینده با صالحیت خود جهت وضاحت به این کمیسیون
معرفی نمایند.
تلویزیون یک در رابطه پاسخ کتبی ارائه کرد که قناعت کمیسیون رسانه های انتخابات را فراهم نکرد ،بار دیگر
کمیسیون رسانه های انتخابات هدایت کتبی خویش را مبنی بر احضار نماینده با صالحیت تلویزیون صادر کرد.
و تا اکنون قضیه تحت پیگیری قرار دارد.
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قسمت چهارم:

کنفرانس های مطبوعاتی

کمیسیون رسانه های پس از تحقیق و بررسی همه جانبه از رسانه های همگانی با درنظرداشت راپور پروژه
نظارت از رسانه های کنفرانس مطبوعاتی را بتاریخ  31سرطان  3131خورشیدی مطابق 6جوالی 2738
میالدی برگزار کرد که محتویات شامل ذیل است.





در این کنفرانس ،نحوه فعالیت رسانه های در جریان مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری و دوره سکوت به حضور رسانه به معرفی گرفته شد.
نخست رسانه موقف رسانه های متخلف واضح شد از جمله تلویزیونهای راه فردا  ،آئینه  ،نور  ،میترا،
نگاه  ،سبا  ،ژوندن  ،شمشا  ،طلوع  ،خاور  ،هیواد – کندهار  ،باتور-جوزجان  ،غزنویان-غزنی.
رادیوهای سپوژمی  ،ندا  ،نوا  ،دنیا-پروان و دسولی پیغام -خوست.
روزنامه های چون اقتدارملی ،ماندگار ،سرنوشت و روزنامه سروش ملت در طیف جریمه شده اعالم
شدند.

 اخطاریه های روز نامه اطالعات روز و آژانس خبرگزار جمهور نیز اعالم شد.






نشرات رسانه های چون :تلویزیون های تمدن ،آرزو ،ملی ،میوند ،آریانا نیوز ،خورشید ،طلوع نیوز ،یک،
کابل نیوز ،شرق – ننگرهار ،نورین ،تابان – هرات ،آسیا – هرات.
رادیو های :گربت ،سالم وطندار ،کلید اف ام ،افغانستان اف ام ،کاپیسا اف ام – کاپیسا ،شرق اف ام –
ننگرهار ،پکتیا غږ اف ام – پکتیا ،آمو اف ام – بدخشان ،غزنویان اف ام – غزنی.
روز نامه چون :هشت صبح ،افغانستان ،جامعه بازچراغ ،اطالعات روز و آرمان ملی را متوازن خوانده
افزود؛ این رسانه به ترتیب ذکر نام های شان توازن نشراتی شان را در جریان مبارزات انتخاباتی حفظ
نمودند و دوره سکوت تا حدی رعایت کرده اند در ردیف رسانه های دارای نشرات متوازن اعالم شدند.

قسمت پنجم :معرفی رسانه های متخلف به مراجع عدلی و قضایی
بر بنیاد قانون انتخابات و الیحه تنظیم فعالیت های رسانه یی کمیسیون رسانه های انتخابات پس صدور اخطاریه
و جریمه صالحیت دارد تا پس از تأئیدی کمیسیون مستقل انتخابات رسانه متخلف را جهت پیگیری بیشتر به
اداره محترم لوی څارنوالی معرفی نمایند.
بنا بر این
 تلویزیون افغان به دلیل عدم پرداخت جریمه نقدی به دلیل نشرات جانبدارانه و نقض دوره سکوت در
دوران مبارزات انتخاباتی دور انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی و نیز با ادامه چنین وضعیت
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از پرداخت جریمه سر باز زده و به لوی څارنوالی معرفی شد.
 تلویزیون دعوت؛ به دلیل عدم پرداخت جریمه نقدی مبنی بر نشرات جانبدارانه در دوران مبارزات دور
اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی با وجود تماس های مکرر به منظور پرداخت جریمه
شان ،باز هم از پرداخت جریمه سر باز زده و به لوی څارنوالی معرفی شد.
4

قسمت ششم :فیصله در مورد تلویزیون مهر  -والیت بلخ

تلویزیون مهر در دوران کارزهای انتخاباتی دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیی به دلیل
نشرات جابندارانه و نقض دوره سکوت مبلغ  27777هزار افغانی جریمه نقدی شد .پس از ابالغ به جانب
تلویزیون مهر ایشان تمرد ورزید و قرار بر این شد تا جهت پیگری بیشتر به څارنوالی معرفی گردد.
پس از نشر این موضوع در کنفرانس مطبوعاتی مورخ  31سرطان  3131تلویزیون مهر خواهان پرداخت هر
دو دور جریمه شد.
فیصله در مورد بر این شد :که  27777هزار افغانی به دلیل تخلف در دوران مبارزات  37777هزار افغانی به
دلیل نشرات جابندارانه در دوران مبارزات انتخاباتی دور دوم انتخابات و  37777هزار افغانی هم به دلیل تعلل
در تطبیق فیصله دور اول که مجموعا ً مبلغ  87777هزار افغانی میشود جریمه نقدی شد.

قسمت هفتم:
انتخابات








نشر گزارشهای پروژه نظارت از رسانه های افغانستان در ویب سایت کمیسیون مستقل
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با احترام
حشمت هللا رادفر
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