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 ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم 
 خش دوم( ب(

 فصل اول 
 

 Yuen Yingی مورد نیاز شهروندان است. به قول )طرفانه ی اطالعات آزاد و بی ترین هدف ژورنالیزم تهیه عمده 

Chan گزارش ) ( گر پیشینNew York Daily News  .»ژورنالیزم صدای آنانی است که قدرتی ندارند« ) 
 خوریم؛ یکی: شود، بر می کار برده می با صحبت از ژورنالیزم با دو اصطالحی که در این بخش به 

(mass communication واژه حییم  فرهنگ  در  ) ( »ارتباط گروهی«؛  ابالغ،  communicationی  معنای  به   )
( آمده و دیگری همان اصطالح معمول  160  -تقال و سرایت )فرهنگ حییم صارتباط، مکاتبه، خبر، ابالغیه، ان

ساختن آن برای نشر  ی اطالعات و آماده ( است که به مفهوم گردآوری، ارزیابی و تهیه Journalismژورنالیزم )
در وسایط  رود. ولی  کار می نگاری به نگاری، خبرنگاری و روزنامه تر موارد به معنای نامه باشد و در بیش می 

شود. این اصطالح چتر  کار برده می ی کمیونیکیشن به مفهوم مفاهمه و مکالمه، ترجمه و به نشرات همگانی کلمه 
تری از اصطالح ژورنالیزم است که اشاره به مکالمه و مفاهمه با یک گروه و یک جمعیت را دارد؛ مثل  بزرگ 

المللی که از طریق  و یا ملت و یا در سطح بین مفاهمه با گروهی از مردم در سطح محلی، ملی و یک کشور  
 گردد.  یی، خبرها و نشریات چاپی روابط عامه، انترنیت و فلم نشر می وسایط متعدد و متنوع رسانه 

ی گروهی اند، یکی از ژانرهای مفاهمه و مکالمه نگاری و خبرنگاری خوانده از جانب دیگر ژورنالیزم که آن را نامه 
تر دادهای روز است. ژورنالیزم بیش ها و روی ی خبرها و جریان تر با نوشتن در باره یش است که سروکار آن ب 

ی گروهی که مفاهمه و مکالمه ی مرکزی کار آن است؛ در حالی برخورد متعارفی دارد که اطالعات و حقایق، هسته 
 ه شده است.ی گروهی خواند تر دارد و مکالمه و مفاهمه هایی وسیع تر با انتخاب پهنای گسترده 

تر به خبرنگاری تمایل دارد؛ حاال چه برای روزنامه و مجله باشد و  توان گفت: ژورنالیزم بیش با توّسع نگاه می 
گیرد  ی گروهی، ساحاتی را در بر می که مفاهمه و مکالمه ی دیگر. در حالی چه برای تلویزیون، رادیو و یا رسانه 

ها و  های مستند، نشرات تلویزیونی، رادیو و گرافیک، آگهی انترنیتی و آنالین، گزارش های  ها، رسانه که شامل فلم 
ی  مانند: همه ی ژورنالیزم، به های متنوع و گسترده گردد. مطالعه، بررسی، تعریف و توضیح بخش امثال آن می 

اطبان؛ یعنی مردمی که  رسانی و آگاهی مخ های دیگر است که در این مسلک برای اطالع ها و انواع فراورده بخش 
سازد که پیچیده و متنوع است،  یی را فراهم می کنند، گستره بینند و یا تماشا می شنوند و می خوانند، یا می یا آن را می 

آثار و  و هر بخش آن به  طور جداگانه توسط دانشمندان و افراد مسلکی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته و 
ها منتشر شده است، که این گروه از آفرینندگان، سزاوار تقدیر و تمجید و  ینه های متعددی هم در این زمکتاب 

ی  احترام هستند و خدماتی ارزنده، چه در افغانستان و چه در جهان و در کشورهای مختلف برای تقویه و توسعه 
 اند.  ی آن انجام داده این مسلک با ابعاد گسترده 

های شود که یکی از گونهورنالیزم )ژورنالیزم سیاسی( تمرکز میو اما در این نوشته بر یکی از ژانرهای ژ
که باید  یافته، چنان تر توسعههای گوناگون بوده، ولی در کشورهای کم های سیاسی جامعهبسیار مؤثر در فعالیت

ژورنالیزم مورد توجه قرار نگرفته است. در این کشورها تحقیق و ارزیابی الزم در این باره انجام نیافته و نقش  
گران و  تر مورد توجه سیاستی شایسته برجسته نشده است. این بخش ژورنالیزم است که بیشگونهسیاسی به

دولتحکم و  آنانیرانان  و  با جریانها  عده که  داشته،  قرار  دارند،  جامعه سروکار  سیاسی یک  را  های  آن  یی 
و معرفی اصول و معیارهایی که این ژانر   کنند. تشخیص»دوست« و تعدادی دیگر آن را »دشمن« تلقی می 

 گردد، محور بررسی و پژوهش این اثر است.ژورنالیزم در کجا »دوست« و در کجا »دشمن« تلقی می
رود، نباید از این اصطالح مفهوم لغوی »دشمن« مستفاد شود که حاال ژورنالیزم  کار می وقتی اصطالح »دشمن« به 

هان درگرفته و از چهل سال به این طرف افغانستان را ویران و جامعه را به  هایی که در جی جنگ نیز در نتیجه 
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حیث دشمن مردم قدعلم نماید و مردم افغانستان را در  های سیاسی و نظامی تبدیل کرده، به های مختلف قدرت قطب 
اصطالح در این   کاربردن اینهیچ صورت چنین نیست؛ بلکه هدف از به یی دیگر نیز وادار به تقابل کند. به جبهه 

قدرت که  است  برداشتی  تک نوشتار،  مطلق مندان  و  دیکتاتوری رو  و  را  العنان  قدرت  جهان،  در  گوناگون  های 
پذیرند، بلکه منتقدان را یا به تعجیز و  که نمی هایی را، نه این گونه صدای مخالفت با چنین نظام انحصار کرده، هیچ 

سازند. ژورنالیزم که در واقع صدای این آزادمنشان است از جانب همین  شکنجه و یا با نابودکردن، خاموش می 
گشای آنانی خواهد  گیری، ره شود؛ و توضیح چگونگی این روش و موقف منداِن خودکامه »دشمن« خوانده می قدرت 

 کنند. مندانه و متعهدانه کار می بود که به این مسلک مقدس رسالت 
ها به روی این  ه و چه در قرون وسطی و بعد از آن، در زندگی انساندر طول تاریخ بشر، چه در کمون اولی

طلبی، ی فطری قدرت های هر جامعه در هر عصر و زمان، بنا بر غریضهی خاکی همیشه تعدادی از انسانکره
اند. چه این ابزار  طلبی، به وسایل و ابزار مختلف توسل جسته و برای رسیدن به چنین هدف و اشباع حس قدرت

های قبیلوی؛ و یا در قرون داشته به طرق قهرآمیز بوده، مثل: جنگوسایل زورآزمایی و استفاده از ابزار دست  و
های غیر قهرآمیز ها و یا استفاده از روشگشاییها و قشون و اجیران و کودتاها و جهاننمودن لشکربعدی با فراهم

آمیز مردمی و وسایل دیگر  های مسالمتعامه و قیام  مثل تبلیغات، نفوذهای اقتصادی و فرهنگی، بسیج افکار
اند و قدرت را چه در سطح یک قوم و قبیله و یا یک ساحه و منطقه، و یا هم یک ملت و گاهی هم  استفاده نموده

 اند.تسلط بر سایر کشورها، تصاحب کرده
اند.  ی ابزاری کرده بشریت از آن استفاده طلبان در طول تاریخ  ژورنالیزم یکی از این وسایل است که چنین قدرت 

اند که به نحوی از انحا در قدرت و اداره  گران، نخبگان جامعه و آنانی استفاده کرده تر سیاست از این وسیله بیش 
کنند. ژورنالیزم یکی از  چنان استفاده می خود هم   های سیاسی و اقتصادی سهم داشته، یا برای تحمیل نیات و طرح 

 مندان بوده است. گران و نخبگان جامعه و یا قدرت مصرف برای چنین سیاست ر و کم ابزار مؤث 
وجو نموده  هایی را جست از همان آغاز زندگی بشر، حتی در کمون اولیه، انسان برای انتقال پیام به دیگران، راه 

که از انتقال پیام خبر  اثری   ها را تحت تأثیر قرار دهد. قدامت نخستین تا بتواند آن را به دیگران انتقال و یا آن 
هایی در »التا میرا« در هسپانیه  شود که نقاشی در مغاره دهد، به پانزده هزار سال قبل از میالد تخمین می می 

های  دهد و عقیده بر این است که حاوی پیام گان نشان می ی شکار را با ستاره و»السکو« در فرانسه است که صحنه 
 مذهبی است. 

استفاده برای    گران و نخبگان، ی مؤثر و آسان نفوذ سیاست ا و چگونه ژورنالیزم، وسیله که چر اما این  در جهت 
آنان قرار گرفته، همین بخش ژورنالیزم است که آن را تحقیق و بررسی می کند و ژورنالیزم سیاسی اهداف 

 شود.خوانده می
 
 

 ژورنالیزم سیاسی  
های سیاسی،  که از نامش پیدا است با جریان ژورنالیزم است و همان طوری ژورنالیزم سیاسی یکی از ژانرهای  

گران، نقش ژورنالیزم در سیاست، و نزدیک  ی سیاسی از ژورنالیزم توسط سیاستارتباط مستقیم دارد. استفاده 
ی  دوده های با نفوذ جامعه، محهای دولت و شخصیت گران با مردم و توضیح و تعبیر و تفسیر مرام ساختن سیاست 

 دهد.  ی مرکزی این نوشته را تشکیل می پیوند ژورنالیزم با سیاست است که محور و هسته 
(Neveu, Erik( یکی از دانشمندان علوم اجتماعی در اثری به نام )Four Generations of Political 

Journalism ژورنالیزم« به دلیل موقف آن  ترین بخش  ( )چهار نسل ژورنالیزم سیاسی( این بخش را »مقدس
ی  گوید: »این نقش مرکزی در عملیه در نقش واسط و میانجی بین قشر سیاسی و مردم، توصیف کرده است. او می 

 سازد«. های ژورنالیزم می ترین حوزه دموکراتیک، ژورنالیزم سیاسی را یکی از باحیثیت 
های آزاد، با مفهوم، منصفانه و متوازن  ی مدور و گفتمان ها با تدویر میزها ی دموکراتیک، ژورنالیست در این عملیه 

وجوی  کاوانه در جست های وارد و کنج ها و در نشریات چاپی، با طرح سؤال ها و مصاحبه در رادیوها، تلویزیون 
کنند بر نکات تاریک و ناشفاف یک طرح، پالیسی، برنامه،  باشند و سعی می ها« می ها« در خالل »گفته »ناگفته 

ها بتوانند به عمق مطالب مورد بحث  کننده و یا گوینده، روشنی اندازند تا مخاطباِن این رسانه م و هدف طرح مرا 
دهندگان  تر مشهود است و رأی رفته بیش خصوص در زمان انتخابات در جوامع آزاد و پیش پی ببرند. این روش به 

و یا ریاست جمهوری و سایر نهادهای    ان در پارلمان کند تا دانسته و آگاهانه برای انتخاب نمایندگان ش را کمک می 
 انتخابی ایالتی آگاهانه رأی بدهند.  

ی نهادهای دولتی خواهند داشت و این ژورنالیزم است که این  گونه تمام اقشار مردم حضور ملموسی در همه بدین 
 ساالر است. راتیک و مردم ی دموکسازد و یکی از ارکان یک جامعه ها فراهم می نزدیکی را بین مردم و دولت 

کننده و تهدیدگر  گر، گیج کننده، تخویف »ژورنالیزم سیاسی یکی از ابزار بسیار جدی، مهربان، خشن، خطرناک، رام 
سازد، و  وار می مداران هم رفت سیاست و سیاست است. به یک تعبیر، ابزاری است که راه را برای تحقق و پیش 
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گرداند. ژورنالیزم سیاسی  فریب هم اگر شده، بر مردم قابل تحمل و قابل قبول می ها و سیاسیون را، با  این سیاست 
تر  تر و جادویی اش از خود سیاست هم پیچیده گر سیاست است که مواجی در واقع زبان دراز و طناز و عشوه 

دهند که در  گران جدید و مدرن، چنان این ابزار نیرومند را در خدمت خویش قرار می باشد. سیاست و سیاست می 
 کرد« )ف. هیرمند تحلیل گر و محقق حقوق و علوم سیاسی(. دوران کهن کسی خوابش را هم تصور نمی 

عمده  دارد.  سیاست  با  تنگاتنگی  روابط  و  مناسبات  جامعه ژورنالیزم  در  را  ژورنالیزم  نقش  و  ترین  آزاد  های 
این جوامع از یک جانب مردم، کهدموکراتیک می  دید؛ زیرا در  ها تشکیل  ها بر مبنای رأی آن حکومت   توان 

قوانین و مقررات هر کشور، در دست می  با  البته مطابق  تلویزیون،  گردد، دست آزاد،  رسی به نشرات رادیو، 
که در حکومت و یا احزاب  گران و آنانی ها و جراید و یا نشریات دیجیتالی دارند و ازجانب دیگر سیاست روزنامه 

بر هم  فعال هستند،  این  سیاسی  استفاده هستند؛ زیرا  به  مجبور  نشرات همگانی  وسایط  از  مردم  به  ای رسیدن 
جا است که روابط  شان است. در این های ترین وسایل در رسیدن به مردم و پخش نظرها و هدف ترین و سریع آسان 

کند با استفاده  خورد و هر یک از دوجانب سعی می هم گره می گران، روی منافع دو جانبه به ژورنالیزم و سیاست 
های خویش را که یکی  های خود را ایفا کند، و از جانب دیگر مرام از این وسایل از طرفی وجایب و مکلفیت 

 ها و خبرها به مخاطبان، بر آورده سازد.  ترین گزارش دهی تازه رساندن پیام به مردم است و دیگری تهیه و اطالع 
ی فعالیت و تأثیرگذاری آن  ژانر ژورنالیزم، )ژورنالیزم سیاسی( و حوزه توان تعریف جامعی از این  زمانی می  

دست داد که تعریف مشخصی از علم سیاست و پهنای مطالعات  ویکم به های زندگی انسان قرن بیست در پیچیدگی 
 های سیاسی داشته باشیم. این علم و نقش ژورنالیزم در فعالیت 

 
 تأملی بر علم سیاست و پهنای آن

 دارد: طور مختصر چنین معرفی می آکسفورد علم سیاست را به   فرهنگ  
 ها و روش سیاسی آن سروکار دارد« های حکومت، تحلیل فعالیت »بخشی از علم است که با نظام  

المللی تمرکز  های آن در سطح محل، ایالت، ملی و بین علم سیاست بر تئوری و نظر و کارکرد حکومت و سیاست 
 دارد. 

ها وجود دارد و در این محتوا ایالت به مفهوم واحد سیاسی است که محل اعمال قدرت و  حکومت در جهان انواع  
تواند از یک ملت و یا یک ایالت نمایندگی نماید. حکومت در علم سیاست به  صالحیت است. این مرکزیت می 

به نام نظام سیاسی    کند و گردد که امور سیاسی یک ایالت و یا ملت را رهبری می گروهی از اشخاص اطالق می 
ها، آسایش  های آن برند، تأثیرات بنیادی بر آزادی سر می ی آن به شود. نوع حکومتی که مردم تحت اداره نیز یاد می 

 شان دارد. و حتی زندگی 
روایی دارند؛ ولی سه نوع نظام سیاسی که اکثریت  ها در جهان، حکم های اداری و حکومت انواع مختلف نظام 

می  اداره  ساختارها  چنین  با  جهان  مورد  کشورهای  مطلقه،  نظام  و  شاهی  نظام  دموکراسی،  نظام  یعنی  شوند؛ 
 ی علم سیاست قرار دارد. مطالعه 

 
 ادامه دارد  
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