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 ۰۷/۲۰۲۲/ ۱۸         جلیل غنی  
 

 ( )بخش سوم   مژورنالیزم دوست یا دشمن مرد
 

 نظام دموکراسی 
دموکراسی، نوع حکومتی است که اکثریت جهان با آن آشنایی دارد. در این نظام شهروندان یک کشور بر خود،  

کنند. اصطالح دموکراسی لفظ یونانی است و به معنای »حاکمیت مردم«  مستقیم، حکومت می مستقیم و یا غیر  
ی خود در شهر  در خطابه   1865ی  ورفبر  15تا    1861مارچ    4است. ابراهام لنکلن  رئیس جمهور امریکا از  

 گیتسبرگ ایاالت متحده، دموکراسی را »حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم« خواند. 
ی مستقیم در دموکراسی که در زمان کنونی عمومیت ندارد، مردم مستقیماً در رابطه  انواع نظام اداره در یکی از  

ی  طور مثال، در ایاالت متحده گیرند. به گذارد، تصمیم می ها اثر می ها و توزیع منابعی که مستقیماْ بر آن با پالیسی 
یی از شهروندان این  این کشور حاکمیت دارد که عده   شرق امریکا این نوع دموکراسی در ایالت نیوانگلند در شمال 

دهند. ولی چنین  آیند و در مورد بودجه و سایر موضوعات رأی می بار گردهم می ایالت در سالون شهری سال یک 
 رسد، عملی نیست. کنندگان به چندصدنفر محدود می نظام سیاسی وقتی تعداد اشتراک 

تر است.  هرپیمانه که نفوس یک کشور باشد، عملی ایندگان در جهان، به های غیرمستقیم و توسط نماما دموکراسی 
افزایند که اشخاصی که بر جامعه حکومت  علمای علم سیاست امتیاز دیگری را نیز در این نوع نظام سیاسی می 

راسی،  شوند و نخبگان یک جامعه در نظر و هدف این دموک کنند اشخاص با استعداد، ماهر و با دانش انتخاب می می 
که  مانده، با وصف آن خصوص در جوامع عقب گردند. )البته در تمام جوامع، به برای رهبری جامعه انتخاب می 

افرادی در رأس قرار نخواهند   این برداشت متفاوت خواهد بود و همیشه چنین  باشد،  چنین نظام سیاسی حاکم 
گان قرار نداشته باشند و از کفایت الزم  های بانفوذی که شاید از نظر فکری در صف نخبگرفت؛ بلکه شخصیت 

هایی خود  هم برخوردار نباشند، ولی در عوض از نفوذ بالمنازع اقتصادی و قومی برخوردار باشند، به چنین مقام 
های زیادی از این دست را در کشورهای آسیایی و افریقایی و امریکای التین و حتی  را ارتقا بدهند؛ که نمونه 

 توان دید(. رفته و دموکراتیک نیز می یش گاهی در کشورهای پ
 (Seward( یکی از دانشمندان علم سیاست در اثری باعنوان )The Representative Claim  »ادعای نمایندگی« )

نویسد: »گرچه این استدالل بسیار باارزش است، ولی این حقیقت نیز  در نیویارک چاپ گردید، می   ۲۰۱۰که در 
 اند«. کفایت و فاسد بر آمده اند بی بسیاری از اشخاصی که انتخاب شده وجود دارد که 

ها در این نظام بسیار بطی بوده و کافی نیست و در  گیری جای شک نیست که دموکراسی کامل نیست. تصمیم 
های خاص است، نه »برای مردم«. با وصف آن، مردم در یک نظام دموکراسی  مواردی تصامیم به منافع گروه 

 مند هستند.  تری بهره ها و امتیازات بیش های سیاسی حاکم بر جامعه، از آزادی به سایر انواع نظام نسبت 
 

 نظام شاهی 
یابد.  نظام شاهی، نوعی نظام سیاسی است که قدرت در اختیار یک خانواده است و از نسلی به نسل دیگر انتقال می 

صالحیت سنتی و عنعنوی است و بسیاری شاهان مورد احترام  قدرتی که این خانواده از آن برخوردار است یک  
اند. اما بعضی از این شاهان قدرت را با زور و  ها چنین صالحیتی را به ایشان اعطا کرده هستند؛ زیرا رعایای آن 

ی  کنند. ول ها حاکمیت می های آن اند و حتی تا همین حاال هم در برخی از کشورها خانواده حتی ترور تصاحب کرده 
های شاهان نسبت به چند قرن قبل کاهش یافته است؛ مثاْل نقش ملکه الیزابت در برتانیه  در عصر حاضر صالحیت 

یک نقش تشریفاتی است، نه اجرایی که یک تغییر تاریخی را در نظام سیاسی شاهی مطلقه به نظام سلطنتی مشروطه  
 دهد.  متکی بر قانون اساسی نشان می 

روایی داشت. در  های دیگر حکم مانند: مصر، هند و چین و سرزمین   وسطا و در جاهای این نوع نظام در قرون  
افغانستان نیز تا زمان  بعضی کشورهای اروپایی نیز نظام شاهی مشروطه تا همین اکنون حکم  فرما است. در 

و تأسیس    ۱۹۷۳جوالی    ۱۷  / ۱۳۵۲سرطان    ۲۶کودتای سردار محمد داود و سقوط سلطنت محمد ظاهرشاه در  
 نخستین جمهوریت در افغانستان، چنین نظام سیاسی حاکم بود. 
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 العنان و دیکتاتوری های سیاسی مطلق نظام 
کار  های سیاسی غیر دموکراتیک به العنان و دیکتاتوری عموماً اصطالحی است که برای نظام نظام سیاسی مطلق  

اند، قدرت مطلقه  آزادانه از طرف مردم انتخاب نشده شود که در آن یک فرد و یا گروهی از افراد که  برده می 
 دارند.  

(  Totalitarianگردند. نظام توتالیتارین ) می در چنین نظامی مردم سهمی در حکومت ندارند، و ناراضیان سرکوب  
های  بخش ی  شود که شامل تمام انواع اقتدار بوده و برای تنظیم همهاطالق می  یی العنان به نظام سیاسی یا مطلق 

اوامر و عمل  گردد. تر می خواست قدرت مطلقه، مختنق زندگی مردم مطابق به  از  در سرپیچی  دولت،  مردم  کرد 
 شوند.   زندانی و حتی کشته می

ی علم سیاست و اصول فرعی آن  پهنای علم سیاست وسیع است و متخصصان علوم سیاسی آن را به پنج حوزه 
 تقسیم کرده اند: 

 تفکر سیاسی،  -
 ی عامه، ره ادا -
 های مقایسوی،  سیاست  -
 المللی، مناسبات بین  -
 و قانون عامه.  -

ساختن اهداف سیاسی و حفظ  مختلف برای برآورده های  های سیاسی نه تنها با استفاده از روش مداران و نظام سیاست 
گیرند؛ بلکه در عین زمان در پی حفظ منافع  و یا تغییر نظام حاکم بر یک جامعه، کار می   نظام سیاسی موجود، 
 ملی شان نیز هستند.  

مدار است، با این تفاوت که برخی آن را از  چنین منافع، با ابعاد وسیع آن، یکی از اهداف عمده و مهم هر سیاست 
خصوص  دارند و برخی دیگر، به یز سیاسی حاصل می آمها و مبارزات مسالمت طریق تبلیغ و نشرات و کنفرانس

حزبی و استبدادی یا مذهبی، سیاسی و نظامی دارند، آن را با تغییر  های تک در جوامع و کشورهایی که حکومت
آورند، تا تغییر یک  گران میدان سیاست، با استفاده از مبارزات قهرآمیز و کودتاها به دست می ها و بازی مهره 

رو، ممکن شود. در این صورت انتقال  ها فرسوده و ناکارا است، به یک نظام مترقی و پیش زعم آن نظامی که به  
که چنین حرکت و تغییری، با  قدرت مطلقه از یک گروه و یا شخص به گروه و شخص دیگری است؛ مگر این 

شد که در آن صورت  رو با برنامه و پالن تغییر کلی در نظام سیاسی باقیام سرتاسری و رهبری مترقی و پیش 
 تواند.  چنین ادعایی صدق پیدا کرده می 

مفهوم کارگرفتن از قدرت  شود، به رفته، استفاده از قدرت که مترادف با ظرفیت نیز یاد می های پیش اما در جامعه 
گردد. تفاوت کلی در مفهوم تغییر  ملی، جسمی، روانی و اقتصادی است و کاربرد دیپلوماسی نیز شامل آن می 

های مشخص در جامعه دارد که تنها در پی تحکیم  های گروه حزبی و حاکمیت های تکرت در مقایسه با نظام قد 
مداران خدمت در راه منافع  رفته هدف کلی سیاست منافع گروهی و مشخص هستند، نه منافع ملی. در مجامع پیش 

( که در  University of political Scienceی تحقیقی دانشگاه علوم سیاسی ) ملی است و این اهداف را یک مقاله 
(The Encyclopedia of Political Science )  کند: نشر شده، چنین توضیح می 

ساختن منافع حیاتی ملی، مثل: امنیت ملی و استقالل، حفظ حالت و حیثیت موجود  »قدرت نه تنها برای برآورده
گردد. این منافع شاید سایر منافع ملی نیز از آن استفاده میشود؛ بلکه برای حصول  کار برده میها بهو امثال این

ها باشد.  جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی، علمی، تخنیکی، استراتیژیک، فرهنگی و امثال این
 ها و شرایط مشخص خود داشته باشد«. هر کشوری شاید منافع ملی خودش را به موجب نیازمندی

جاکه مناسبت این علم  طوری که از نامش پیداست، روابط تنگاتنگ با سیاست دارد. تا آن ن ژورنالیزم سیاسی هما 
ی تحقیقی با  با ژورنالیزم ارتباط دارد، آقای ف. هیرمند یکی از دانشمندان حقوق وعلوم سیاسی در یک مقاله 

ی  ین نشر شد، رابطه جرمن آنال  در پورتال افغان   2020جون    7شناسی و حواشی« که به تاریخ  عنوان »سیاست 
 کند: ی علوم سیاسی چنین تعریف می ژورنالیزم را با هدف وظیفه 

دست آوردن قدرت سیاسی، اعمال قدرت سیاسی، تغییر و  کند که ناظر به هایی بحث می »علوم سیاسی از دانش  
اندازی قدرت  آوردن و بر دست چه در به تحول در قدرت سیاسی، برانداختن و سقوط قدرت سیاسی و خالصه آن 

 گیرد، مؤظف به شرح آن است«. سیاسی و تحول و تکامل و انحطاط قدرت سیاسی تعلق می 
اند و دانشمند دیگر علوم سیاسی، داکتر ملک  بندی شده های مشخص دیگری تقسیم مداران هم به گروه اما سیاست 

 کند: تعریف می ستیز، آنانی را که با سیاست سروکار دارند، به سه گروه تقسیم و 
مدار ظرفیت و هنر  کند. سیاست کش می است که فکر بلند سیاسی دارد و دکتورین سیاسی پیش   مدار کسی »سیاست 

از جمله  لینکلن  ابراهام  و  تروتسکی  مندیال،  لومومبا،  گاندی،  مثالً:  دارد.  سیاست فکرسازی  معروف  ی  مداران 
 مند در سیاست هستند. اینان دارندگان یک فکر روش توان خیلی بلند ساخت.  هستند. این لیست را می 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کسی  سیاست  می گذار  سازماندهی  را  قدرت  که  می است  سامان  و  نظم  را  سیاسی  قدرت  واقع  در  بخشد.  کند. 
برنامه سیاست  ایدیالوژی گذاران  یا  و  سیاسی  افکار  بنیاد  بر  را  واقع  ها ساز و سامان می های سیاسی  در  دهند. 
 کنند. ها به واقعیت سیاست و جامعه تبدیل می تورین سیاسی را از طریق برنامه گذاران دکسیاست 

ی دانش را به بینش اجتماعی  پردازند و این شاخه شناسان هستند. این گروه به علم سیاست می گروه سوم، سیاست 
 شود.  ی ساختارمند تدریس می گونه ها به شناسی یک علم است و در دانشگاه کنند. سیاست تبدیل می 

برند.  ها سود می های علمی آن شناسان نیاز اساسی دارند و از اندوخته گذاران به سیاست مداران و سیاست سیاست 
شناسی  ی سیاسی، جامعه رو از منظر فلسفه علوم سیاسی وظیفه دارد تا علم قدرت را تجزیه و تحلیل کند. از این 

ها در این نگاه  کنند. آن شناسی، به قدرت نگاه عمیق می انسان سیاسی، حقوق، اقتصاد سیاسی، فرهنگ سیاسی و  
 دهند«. ی قدرت و جامعه را مورد پژوهش و تحلیل قرار می ژرف، رابطه 

اند،  ترین« بخش ژورنالیزم خوانده ی گروهی که آن را »مقدس ژورنالیزم سیاسی و درمجموع، مفاهمه و مکالمه 
رفته است که در این خصوص ژورنالیزم  های آزاد و پیش ه حاکم در جامعه های نزدیکی مردم با دستگا یکی از پایه 

گیرند و بدون اشتراک و رأی مردم و پشتیبانی  های سیاسی قدرت خود را از مردم می نقش کلیدی دارد. این نظام 
یتر )مطلق  های توتالتواند، و برعکس آن را، ما در نظام گاهی در چنین جوامع مؤفق بوده نمی مردم، حکومت هیچ 

ی  ها در جهان داریم و در این نوشته در بحث مقایسه های زیادی از این نوع نظام العنان( شاهد هستیم که نمونه 
 ها در این دو نظام سیاسی، با تفصیل پرداخته خواهد شد. نقش رسانه 

برنامه  و توضیح  آگاهی  با  تنها  با ژورنالیزم  پالیسی پیوند سیاست  انتخاب ها و  و  ها در وقت  آزاد  ات در جوامع 
همه پیش در  بلکه  نیست؛  محدود  جامعه رفته  این  حیاتی  امور  به ی  ژورنالیزم  است.  مشهود  ناظر  ها  یک  حیث 
مدار  ی گفتار و کردار رهبران سیاسی، از رئیس جمهور تا یک سیاست دار، همه طرف، نه یک قاضی جانب بی 

ها، قراردادها و  کردها، پالن ن کشورها اظهارات، عمل عادی را زیر نظر دارد و با درنظرداشت منافع ملی ای 
دهد، نقش  گران را مورد ارزیابی و تحقیق و تدقیق و تحلیل و تفسیر قرار می های رهبران و سیاستگیری موقف 

داری  گیرنده در مسایل کالن دولت ها و مراجع تصمیم کند، حکومت مداران و مردم ایفا می میانجی را بین سیاست 
مداران  ها و سیاست دهنده و حامی حکومت های مردم، اجزای تشکیل ی نظریات و خواست آوری و اشاعه با جمع را  

رساند تا با درنظرداشت منافع علیای کشور و  یابند، یاری می هایی ارتقا می که با رأی همین مردم به چنین مقام 
 مطابق نظر و خواست مردم بتوانند تصامیم مهم را اتخاذ کنند. 

هدف یگانه و نهایی ژورنالیزم رساندن پیام به مخاطبان است. مخاطبانی که از هر گروه و تبار و مسلک و پیشه، 
مدار و هنرمند تا نویسنده از عالم تا فرد عادی جامعه، از متعلم تا محصل و استاد و پروفیسور دانشگاه و سیاست

ها و هر فرد جامعه مخاطب یک گزارش، ا و پیشههی اقشار و تبارها و مسلکو نقاش و شاعر و خالصه همه 
های همگانی خبر، تفسیر، تعبیر، و تحلیل و گفتمانی هستند که ژورنالیزم با آن سروکار دارد؛ و از طریق رسانه

ها و  ها و اوراق تبلیغاتی و اعالمیهنامه و پامفلیتمثل: روزنامه، رادیو، تلویزیون، نشریات موقوته، جریده و ماه
گران و سایر  رساند. سیاستها میاع وسایط دیگر چه ثبت آواز و پیام روی کست است و چه ویدئو، به آن انو

سازد، های بانفوذ در جامعه سعی دارند با استفاده از همین هدف ژورنالیزم که آن را به مردم نزدیک میگروه
مند کنند. ولی در عین زمان ژورنالیزم متعهد و رسالتمند گردیده، از آن برای منافع گروهی و ملی استفاده  بهره

هم سعی دارد با استفاده از این موقف و فرصتی که دارد خدمتی به جامعه، که همان مخاطب اصلی و هدف غایی  
 آن است، انجام بدهد.  

ن را ساالر سرنوشت خود و مملکت شای مردماین مخاطبان ژورنالیزم، یعنی مردم هستند که در یک جامعه
می صندوقتعیین  پای  به  که  زمانی  و  میکنند  رأی  مرام های  و  مشی  بر  طرحنامهروند  و  اجتماعی،  ها  های 

دهند؛ نه به قد و قامت و شکل و تبار و عبا و قبا و قومیت و  اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی، و...، رأی می 
تأثیر نیست؛  ام برده شد در بسیاری موارد بیمذهب و یا ظواهر دیگر. شکی نیست برخی از این ظواهری که ن

گردد  های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر مبنای نسبیت ارزیابی میدادها و پدیدهی روی طوری که همه ولی همان 
های استبدادی و مختنق  مانده و یا نظامها و اجتماعات و شرایط اختناق جوامع عقبو مطلق نیست، به تناسب نظام

رفته های دموکراتیک و پیشرأی مردم در تشکل نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه  حاکم، نظر و
 نقش کلی دارد. 

گران  گویان سیاست ی سخن رفته، مورد استفاده حیث یکی از ابزار عمده و مؤثر در جوامع آزاد و پیشژورنالیزم به 
ژورنالیزم سیاسی دایم با قدرت و حاکمیت در سطح ملی و  مخالف دستگاه حاکم در یک جامعه، نیز قرار دارد و  

 المللی سروکار دارد.  بین 
چنان تأثیر آن بر  بررسی و تحلیل آن و هم   کند و بهژورنالیزم سیاسی عمدتاً این سه اصل و هدف را تعقیب می 

 جامعه تمرکز دارد: 
آوردن اهداف  دستمنظور به مور سیاست به گران و سایر فعاالن ایی که سیاست همه انواع مکالمه و مفاهمه   -   »

 دهند. مشخص انجام می 
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 ها هستند. نویسان روزنامه دهندگان و یا ستون مکالماتی که مخاطبان آن فعاالن غیرسیاسی مثل رأی  -2
ها و  های خبری، سرمقاله ها در مورد محتوای گزارش های آن ی این فعاالن و فعالیت مکالمه و مفاهمه در باره   -3

ی امور سیاسی« های خبری در باره یر اشکال مباحثات رسانه سا
1
 . 

ها و خبرهای سیاسی  این سه اصل ستون فقرات طرزالعمل و روش کاری ژورنالیستان و مدیران بخش گزارش 
ی این  دهد. تعیین و تأیید این سه اصل در این بخش ژورنالیزم، که قسمت عمده ی گروهی را تشکیل می یک رسانه 

ی باز و دموکراتیک و دیگری در یک  دهد، در دو محتوای جداگانه، یکی در یک جامعه ا نیز تشکیل می نوشته ر 
 ی بسته و غیردموکراتیک، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  جامعه 

رفته و دموکراتیک و هم در جوامع غیر دموکراتیک و بسته، دوستان و  ی پیش ژورنالیزم سیاسی در یک جامعه 
ی گفتاری و تحقیقی و یا هم استفاده از آن برای شکست حریفان سیاسی و رقیبان  دشمنانی دارد و نه تنها حربه 

شان  ی کاری علیه رقبای سیاسی حیث حربه های دیکتاتور از آن به انتخاباتی است، بلکه گاهی حاکمان مستبد و رژیم 
 کنند.  و مردم استفاده می 

خصوص در جوامع آزاد و دموکراتیک  گران به خواه سیاستو معاون مطلوب و دل   ژورنالیزم سیاسی گاهی دستیار 
گران از آن  کنند؛ ولی در عین زمان برخی سیاستبرد اهداف سیاسی شان استفاده می است که از آن برای پیش 

هراس از  کند که در  کاران را تصریح می گران فاسد و فریب های سیاست هراس نیز دارند؛ زیرا حقایق و دروغ 
ها و شواهدی از  باشند. با تأسف بازهم نمونه فکران می ها و روشن تر در پی نابودی ژورنالیست های بیش رسوایی 

فکران  ی ژورنالیستان و روشن مندانه های اخیر با کشتارهای هدف ها و ماه خصوص در سال این مستبدان و فاسدان به 
 ی مدنی در افغانستان داریم. و جامعه 

العنان و دیکتاتورها و  رانان مطلق ی متقابل از ژورنالیزم، در بسا موارد، یا از جانب حکم همین دالیل و استفاده 
یی، در اثر فشارهای سیاسی و اجتماعی و یا هم  های رسانه ها و یا دستگاه گاهی هم از جانب خود ژورنالیست

گونه سانسورها را سانسورهای خودی  تر این بیششود.  فرهنگی، و احساس خطر جانی، باعث آوردن سانسور می 
ی  منظور استفاده ها برای نجات حیات کارمندان و خبرنگاران و هم به ها و یا هم رسانه خوانند که یا ژورنالیست می 

گیرند  دست می ی مردم، روی دهی و آگاهی مردم از جریانات مورد عالقه حداکثر از حداقل ممکنات برای اطالع 
 و تعهدشان را انجام داده بتوانند. تا رسالت 

ژورنالیزم است که در شرایط اختناق و استبداد و سانسور، راه نشرات مخفیانه و مبارزه برضد نظام سیاسی مستبد  
نامه  کند و زمانی هم شب کند. گاهی رادیویی مخفی تأسیس می وجو می و استبداد فرهنگی حاکم بر جامعه را، جست 

ی انواع نشرات آزاد و  کند. افغانستان در بیش از چهل سال اخیر همه به جامعه پخش می   های سّری را و بیانیه 
های ثبت شده، رادیوهای  ها، پخش کست مخفی در داخل و یا هم بیرون از وطن را از طریق نشر جراید و روزنامه 

 تجربه کرده است. ها ها و نشر کارتون ، انتشار فلم FMمخفی با نشرات امواج متوسط و کوتاه و 
 کند. ژورنالیزم زمانی هم در سیمای یک ایدئولوگ، یا مذهبی یا غیر مذهبی یا چپ و یا راست، تبارز می 

خصوص  هایی که ادعای رهبری جامعه را، به ها و گروهژورنالیزم سیاسی برای افشای حقایق و معرفی چهره  
شود که در گذشته  مدارانی می هایی سیاست طلوب و رسوایی فکر افشای سوابق نامساالر دارند، به در یک نظام مردم 

ی  ی آزاد و دموکراتیک و یا هم در یک جامعه اند. همین گروه کسانی هستند که در یک جامعه مرتکب آن شده 
 خوانند. بسته و مختنق، ژورنالیزم را دشمن مردم می 

بردن از آن، و  بر ژورنالیزم سیاسی و بهره  های متفاوت ناظرکرِد نظام های سمبولیک و متنوع را از عمل مثال 
ها از این  ی نظام ی ماهرانه ها و استفاده مداران در استفاده از ژورنالیزم سیاسی، پختگی های سیاست چنان خامی هم 

 توان مشاهده کرد. ی اساسی را در جوامع مختلف، می حربه 
گران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار  هداف سیاست ها و اطور مثال ژورنالیزم سیاسی تمایالت، آرزوها، موقف به 

کند؛ تا مردم آنانی که ادعای رهبری یک جامعه و فعالیت  ها را توضیح و تصریح می ی آن دهد، و نکات ناگفته می 
 تر بشناسند. هایی را دارند، بیشساختن چنین اهداف و مرام سیاسی برای برآورده 

ها،  ها، اخطاریه ها اعالمیه ها، اعتراض یک اعالمیه و یا خبر گرفته تا هشداریه ها از نشر  ی کارکردهای دولت همه  
ی ژورنالیزم سیاسی  و یا هم اعالم جنگ و یا صلح، اعالم خط مشی سیاست داخلی و خارجی، همه در حوزه 

 کنند. حضور دارند و زندگی می 
 ژورنالیزم سیاسی دو بخش عمده دارد:  

 ها، ی حکومت یکی ژورنالیزم تحت اداره  -
 و دیگری ژورنالیزم آزاد یا غیرحکومتی.   -

 
1 - McNail, Brian, An Introduction to Political Communication P-4 , 3011 
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ها است که شامل  های دولت دادن سیاست کردن و راستین نشان ها، توجیه ی حکومت ی ژورنالیزم تحت اداره وظیفه 
دولت  جانب  از  صدور  و  اعالم  قابل  اسناد  سازمان تمام  و  سیاسی  احزاب  هم ها،  سیاسی  با  های  دولت،  پیمان 

های دیکتاتوری،  باشد. ولی ناگفته نباید گذشت که در جوامع غیردموکراتیک و نظام ها، می محتوای آن   درنظرداشت 
اند به نحوی  هایی که در ظاهر غیرحکومتی ولی عمالً در خدمت نظام حاکم قرار دارند و در تالش هستند رسانه 

های احزاب سیاسی شامل دستگاه حاکم  سانه از انحا جامعه را به حمایت از نظام حاکم قناعت دهند. در این بخش، ر
 دهد. مانده، ترجیح می های عقب هم شامل است، که منافع حزب شان را نسبت به منافع عامه، به ویژه در جامعه 

جریان  غیرحکومتی  یا  آزاد  ژورنالیزم  حلقه در  خارج  سیاسی  می های  شامل  حکومت  بیش ی  که  در  باشند  تر 
های ائتالفی از  خصوص در حکومتمشهود است؛ ولی شاید ادعا شود که این احزاب هم به های ائتالفی  حکومت 

نظر می رسد؛ ولی وقتی به عمق  ی نخست، منطقی به کنند که در وهله ی مردم و اقشار مختلف نمایندگی می عامه 
ر نمایندگی  دیگ های سیاسی، از قشر خاص و متعارض با یکمسأله دقت شود هریک از این احزاب و جریان 

شان، برآورده شده  دیگر توافق دارند که منافع حزبی و یا جریان سیاسی جا با یک کنند که با درصد اندکی تا آن می 
دار. این امر در  های ائتالفی نه مؤفق بوده و نه هم دوام بتواند و روی همین دلیل است که هیچ یک از حکومت 

ها،  ها و حزب سی زیادی فعالیت دارند و هیچ یک از این جریان های سیامانده که احزاب و جریان جوامع عقب 
تعیین  و  قاطع  بی اکثریت  باعث  ندارد،  را  گروه کننده  بین  اختالفات  بروز  و  می ثباتی سیاسی  و جریان  ها  گردد 

ها  ان آورد. از جانب دیگر تعدد احزاب و جری بار می ثباتی سیاسی را به کند و بی رفت را در آن جامعه بطی می پیش
بین اقشار مختلف جامعه مؤثر است، که نمونه  اتحاد  پاشیدگی  های بارز آن را در کشورهایی چون  در از هم 

رسد و تنها یک  ها حزب می شده در این کشورها به ده توان دید که تعداد احزاب ثبت دیش و یا افغانستان می بنگله 
فغانستان حتی تا کنون ائتالف حزبی وجود ندارد و  دیش شامل هفده حزب است، و در ا ائتالف احزاب در بنگله 

 هم در جریان انتخابات، مقطعی و ناپایدار بوده است. اگر وجود هم داشته است آن 
های پارلمانی نتوانسته ایجاد شود، تا روی مسایل  در افغانستان حتی در داخل پارلمان هم، مثل سایر کشورها، گروه 

مشترکی اتخاذ کرده بتوانند. بناًء در چنین مواقع و تحت چنین شرایطی است که ژورنالیزم  مطرح در پارلمان موقف  
های سیاسی تعلق  صداها و اکثریت خاموش، و زبان مردمی که به جریان حیث صدای بی آزاد یا غیرحکومتی به 

نافع ملی ناراضی هستند، قد  ی برخورد با جریانات و دفاع از مندارند، و یا آنانی که اگر تعلق هم دارند از نحوه 
های قومی، زبانی، مذهبی، سیاسی، منطقوی و سمتی  ها و گرایش اتفاقی کند و جامعه را از عواقب چنین بی علم می 
 گیرد. کند و مورد تقدیر مردم هم قرار می گیری می صدا موقف حیث دوست مردم بی سازد، و به آگاه می 

دهی  قش کلیدی را در بیداری مردم، ارتقای سطح دانش عمومی، اطالع در جهان امروز، همین بخش ژورنالیزم، ن
 کند.  رفت مزید، ایفا می ساالر جهت پیش های مردم ساختن مردم به دولت تر از همه نزدیک از اوضاع جهان، و مهم 

ها  برای رسانه رفته  با امیتازهایی که قوانین اساسی و قوانین مربوط به آزادی بیان و فکر در کشورهای آزاد و پیش 
طرفانه و مستند، تحلیل، تعبیر و  ها با مردم، با تهیه و نشر خبرهای مؤثق و بی تضمین کرده، این تقرب دولت 

های  چنان پیشنهادها و دیدگاه اند، و هم های دولتی که مردم در جوامع آزاد انتخاب کرده ی برنامه طرفانه ی بی تجزیه 
گردد. البته  ها حاصل می ها و کارکرد دولت ی برنامه برسراقتدار، در زمینه مداراِن موافق و مخالف دولت  سیاست 

قبیلوی و نژادی، که نمونه های تک های دیکتاتوری و حاکمیتدر نظام  های  حزبی، استبدادهای قومی، مذهبی، 
ها  ندارند؛ و این دولت ها را  ها چنین آزادی هایی هنوز در جهان موجود است، همه انواع رسانه زیادی از چنین نظام 

تاز  چه این حاکمان یکه کنند و آن ها را دیکته می العنان هستند که روش نشرات رسانه های مقتدر مطلق و حکومت 
موقع تبارز  دهند و نظر و پیشنهاد هیچ گروه و یا سازمان دیگری را نه به خورد مردم می خواهند، به میدان می 

 پندارند. نالیزم را »دشمن مردم« می پذیرند و ژوردهند و نه هم می می 
های دیکتاتوری و استبدادی  رفته، خط فاصلی بین ژورنالیزم و نظام جهت نیست که در کشورهای آزاد و پیش بی  

ها و ژورنالیزم غیردولتی،  های دیکتاتوری و استبدادی، رسالت ژورنالیست ها و نظام کشیده شده است. در جامعه 
تر است؛ زیرا رسالت و تعهد به این مسلک مقدس دو  مند سنگین ی آزاد و قانون معه به مراتب نسبت به یک جا

انگیزه  و  برای ژورنالیست عامل  متعهد و رسالت ی قوی  مقدم مبارزه ها و ژورنالیزم  ی  مند است که در صف 
نابرابری مسالمت  برابر  در  مؤثر  ولی  تساو آمیز  عدم  و  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  حقوق  های  ی 

کند،  های دموکراتیک، ژورنالیزم نقش واسط را بین مردم و حکومت ایفا می گیرد. در جامعه شهروندان قرار می 
 اند.  ها را »سیاست در عصر وساطت« نام نهاده و بسیار بجا و مناسب، سیاست در این جامعه 

 ادامه دارد 
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