کمیسیون مستقل انتخابات
د ټاکنوخپلواک کمیسیون
کمیسیون رسانه ها
د رسنیوکمیسیون
آقای رادفر :تخطی ها ،فعالیت های تحریک آمیز و تخریب کارانه رسانه در دوره سکوت قابل پیگری است.
کمیسیون رسانه های انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را در رابطه به ارائه گزارش عملکرد رسانه های همگانی
در دوره سکوت و روز انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را امروز  62جوزا  3131خورشیدی در
مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات برگزار کرد.
نخست حشمت هللا رادفر معاون کمیسیون رسانه ها انتخابات در ارتباط به نشرات و عملکرد رسانه ها و همچنان
پیش داوری هایی که در مورد نتایج انتخابات توسط رسانه ها صورت گرفته افزود ،به اساس گزارش های که
تیم نظارتی کمیسیون رسانه ها ازفعالیت های رسانه های همگانی در دور سکوت دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری شماری از رسانه دوره سکوت را نقض کرده اند و در عین حال فعالیت های بعضی از رسانه با
وجود نقض دوره سکوت تحریک آمیز بوده است.

آقای رادفر از رسانه های چون تلویزیون ملی تلویزیون آریانا نیوز ،تلویزیون آرزو ،تلویزیون کابل نیوز،
تلویزیون طلوع نیوز ،تلویزیون خورشید ،تلویزیون آسیا در هرات ،تلویزیون میوند ،تلویزیون یک ،تلویزیون
آریانا ،رادیو کلید اف ام ،رادیو گربت اف ام ،رادیو نوا اف ام ،رادیو سالم وطندار ،تلویزیون خاور نام گرفت
که با وجود نقض دوره سکوت فعالیت های غیر جانبدارانه داشته اند .اما قابل پیگیری نمی باشد .به استثنای
تلویزیون طلوع که در روز جعمه تکرار برنامه مهمان یار را نشر کرد ،که به نحوه مبارزات انتخاباتی پنداشته
شده و روی این موضوع بررسی ها جریان دارد.

وی؛ در کتگوری دوم از رسانه های چون :تلویزیون سبا ،تلویزیون نور ،تلویزیون شمشاد ،تلویزیون آئینه،
رادیو ندا ،تلویزیون ژوندون ،تلویزیون نگاه ،تلویزیون راده فردا ،تلویزیون افغان ،تلویزیون میترا ،رادیو
سپوژمی نام گرفته فعالیت های این رسانه ها با وجود نقض دوره سکوت علیه یکی از نامزدان تخریب کارانه
و تحریک آمیز تلقی کرد.

معاون کمیسیون رسانه ها افزود؛ این رسانه ها عالوه بر نقض دوره سکوت و نشرات جانبدارانه طوری برنامه
های خویش را ترتیب و تنظیم نموده بودند که بیانگر حمایت شان از یک کاندید بوده و علیه کاندید دیگر نشرات
شان جنبه تحریک آمیز و تخریب کارانه داشت ،بنا ً این موضوع قابل پیگری بوده که کمیسیون رسانه های
انتخابات درمطابقت به قانون انتخابات و لوایح انتخاباتی روی این موضوع تصمیم اتخاذ می نماید .و عالوه
کرد؛ متاسفانه باید گفت این بار رسانه ها به امنیت روانی شهروندان توجه کمتر داشته و نشر موضوعات
تحریک آمیز می توانست عصبیت ها را میان اقوام مختلف افغانستان به بار آورد.
آقای رادفر؛ اعالن ن تایج انتخابات را از صالحیت عمده کمیسیون مستقل انتخابات بیان نمود ،به رسانه ابالغ
داشت که ازنشرپیش داوری ها در این مورد جدا ً جلوگیری نمایند .وی همچنان عالوه نمود هر نوع موضوعات
و اتهامات که علیه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد تا زمان نهایی شدن موضوع و روشن شدن
ابعاد قضیه از پیش داوری ها و نشرات در این مورد نیز جدا ً خود داری گردد.
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