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 ورنالیزم دوست یا دشمن مردم )بخش هفتم( ژ
 

 یی و تأثیر آن بر جامعه های رسانه بحث 
 
ها در رادیوها،  ها و مناظره رفته، عالوه بر دایرکردن بحث های عامه در مجامع آزاد و پیش رانی ها و سخن بحث  

 گیرد. خبرنگاران، از طرق متعدد دیگری هم صورت می های ها و سؤال و جواب ها، کنفرانس تلویزیون 
کنندگان در این مجامع است و در هر    های اشتراک ترین وسیله برای رساندن پیام ها عمده ژورنالیزم در این جامعه 

ی نظریات متنوع به مخاطبان  طرفانه ی بی گردهمایی از هر نوعی که باشد، حضور دارد و نقش مهمی را در ارائه 
 کند. یفا می خود ا

رفته و برخوردار از  چه در ایاالت متحده و برخی کشورهای دیگر پیش یکی از این مراجع و محالت، آن   
گردهمایی  است،  معمول  فکر  و  بیان  ) آزادی  نام  به  است  با  Town Hall Meetingهایی  مالقات  »سالون   )

های اجتماعی و سیاسی دایر  سازمان  ها و ی شرکت ها و متصدیان ارتباطات عامه شهروندان« که ژورنالیست 
مداران و یا مؤسسات  خصوص سیاست های به ها وپالیسی کنند و در آن مردمان عادی برای استماع پالن می 

با سخن دیگر، جمع شده و سؤال  آزادانه  را  شان  این ها مطرح می ران های  آن  کنند.  در  اجتماعات که  گونه 
های دیکتاتوری معمول است، وجود  چه در نظام های از قبل، آن سانسوری وجود ندارد و یا هم طرح سؤال 

ها و نظریات خود را مطرح  گونه محدودیت، به استثنای رعایت وقت، سؤال شهری بدون هیچ ندارد، هر هم 
بیش می  روش  این  به کند.  انتخاباتی  مبارزات  دوران  در  می تر  گرفته  هم کار  و  در  شود  را  شهریان 

 کند.  برای جذب رأی به کاندیدای مورد نظرشان کمک می شان  های گیری تصمیم 
کنند، تعداد  روی از تعهدشان به کدام حزب سیاسی اشتراک می ها با پی دهنده که رأی در چنین جوامع عالوه از این 

ها  مستقل هستند که نه به اشخاص و یا احزاب، بلکه به طرح   ی ها دهنده زیادی هم که به احزاب تعلق نداشته و رأی 
دهند،  های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رأی می های کاندیدان برای رفاه عامه و منافع ملی و برنامه و پالیسی 

 کنند. اشتراک می 
احزاب سعی دارند  های این  ران ها و اجتماعات حزبی است که سخن دهندگان، کنفرانس ی دیگر نفوذ بر رأی وسیله 

چنان بر نشرات عامه نفوذ کنند و پیام شان را از این طریق به اطالع عامه برسانند و در عین  بر افکار عامه و هم 
ها روی دو هدف عمده و مشخص صورت  ی این فعالیت شان جذب کنند. همه   زمان اعضای جدیدی را برای حزب 

 گیرد: می 
های نقش ژورنالیزم در  های گروهی که باز هم یکی از نمونه نفوذ بر رسانه یک، نفوذ بر افکار عامه، و دو دیگر  

 باشد. سیاست می 
به  محدود  که  دیگری  کاربرد    روش  مورد  احساس ضرورت  در صورت  هر زمانی  و  نیست  زمان مشخص 

(  Public Debateها و رادیوها کاربرد دارد و مؤثر هم هست )تر از طریق تلویزیون یی است و بیش نهادهای رسانه 
ی مخاطبان، هر از گاهی  ها برای توضیح موضوعات مورد عالقه یا مباحث علنی و عامه است که ژورنالیست 

های شان را مطرح  دهند سؤال اهل خبره و متخصصان را دعوت نموده و به بینندگان و شنوندگان شان فرصت می 
ساختن موضوعات و توضیح مسایل و    و در روشن   کنند و بدین ترتیب به تحلیل و تعبیر و تفسیر وقایع پرداخته 

 کنند. یی ایفا می ارتقای سطح آگاهی و دانش مخاطبان نقش عمده 
های گروهی از  کند. رسانههایی ایفا میساختن چنین هدف   منظور برآورده  ترین وظیفه را بهژورنالیزم بزرگ

و   تا شنیداری و صوتی و تصویری،  از چاپی  آن  نوع  نقاشی،  هر  دیجیتالی، و حتی هنرهای ظریفه،  اکنون 
ها و انواع دیگر صنایع مستظرفه همه و همه در ارتقای ها، فلم ها، تئاتر و درامهپیکرتراشی، عکاسی، کارتون

روش از  انتقاد  و  نقد  اذهان،  تنویر  و  جامعه  اشاعه دانش  و  مطروحه  اهداف  یا  و  سیاسیون  تبلیغ  های  و  ی 
رفته و آزاد، نقش  ی پیشه، یا برای احراز قدرت و یا هم برای حفظ آن در یک جامعهگران یک جامعسیاست

 کلیدی دارند. 
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هایی که  افگنی سعی دارند از فرصت های سیاسی و غیرسیاسی و حتی دهشت ها و سازمان اما در این میان گروه 
های  هم ساخته، استفاده نموده و پیام هایی که ژورنالیزم به صورت کل فرا ی جمعی و زمینه وسایط مکالمه و مفاهمه 

 شان را به مردم برسانند و در رابطه با اهداف شان، مشروع و غیرمشروع، تبلیغ کنند. 
افگن و  های نامشروع و دهشت گاهی زیر بار گروه مند که هیچ های رسالت ها و کارمندان رسانه اما ژورنالیست 

ی مقدس،  ی ژورنالیزم و حفظ رسالت این وظیفه موازین قبول شده اند، با درنظرداشت اصول و  جو نرفته   استفاده 
گروه  چنین  دست  در  ابزاری  و  هدف وسیله  تشخیص  و  سالم  قضاوت  با  و  بود  نخواهند  از  هایی  مشروع  های 

 کنند. نامشروع، در تنویر اذهان و ارتقای دانش مردم کار می 
دادهای مهم چه در  دهی از روی دانش عامه و اطالع های ژورنالیزم متعهد نه تنها ارتقای سطح  یکی از رسالت 

ی تدریس  یی از همان کشور و چه در جهان است، وجیبه و وظیفه محل و یا والیت و ایالت و چه در هر نقطه 
طرفی و مبّرا  های مؤثر در جامعه با کمال بی ها و گروههای فرهنگی، زبانی، عقیدتی و معرفی شخصیت مهارت 

 دام گروه و یا جناح و یا شخص است.  داری از ک از جانب 
مهارت  این  از  وارد یکی  یا  و  کورکورانه  تقلید  بدون  معیاری،  و  مروج  ادبیات  و  زبان  کاربرد  کردن  ها 

دادها و یا گردانندگی مباحث عامه است. ژورنالیست  های غیرمسلکی و بدون تحقیق در نگارش روی نوآوری 
ها و عبارات را بدون  کند که اصول نگارش و تکلم درست واژه پیدا می در چنین مواردی حیثیت معلمی را  

کند و با گذشت زمان در اصالح  زد می کدام تحکم و هدایت به شنوندگان، خوانندگان و بینندگان رسانه گوش 
نمون خواهد شد. هر  ها و مباحث تأثیرات آن را خواهد دید و هم جامعه را از نگاه زبانی ره نگارش، صحبت 

ها و اطالعات، که هدف نهایی ژورنالیزم  شریه و رسانه الزم است معیارهای دستور زبان را برای تفهیم پیام ن 
 است، رعایت کند تا این وجیبه را به وجه احسن ایفا کرده باشد.  

اندن  بارها هم در این نوشته و هم در سایر متون مربوط به ژورنالیزم تذکر داده شده که هدف نهایی ژورنالیزم رس 
یی از واژگان نامأنوس پیچانده شود که درک و فهم آن  ها در لفافه پیام به مخاطبان یعنی مردم است. اگر این پیام 

تر و تحلیل عبارات و کلمات ضرورت داشته باشد، چنین پیام ژورنالیستیک  برای مردم سهل نباشد و به دقت بیش 
نوشتن و  گفتن و درست نمایی به درست ی دیگری را که ره فه نه اینکه هدف خود را بر آورده نتوانسته، بلکه وظی

 نحو مطلوب و مطابق اصول ژورنالیزم ایفا نکرده است. تنویر مخاطبان است، هم به 
رسی همگان به نشرات دنیای مجازی مثل فیسبوک، تویت، ایمل و در مجموع  شوربختانه در زمان حاضر با دست

نحوی که حروف را تلفظ  چه تعدادی به شود و هم آن وشتاری زیادی دیده می های دیجیتالی، هم اشتباهات نرسانه 
خصوص زبان فارسی دری با همه قدامت چند هزار  نگارند، که ستمی برحق زبان، به کنند با همان تلفظ می می 

خارات  داران فرهنگ با عظمت و افت آور و مشعل ساله و صالبت و غنامندی آن است؛ زیرا این زباِن بزرگان نام 
 دهد که تفاوت زیادی از زبان نوشتاری دارد.  ی گفتاری سقوط می تاریخی را به سطح زبان عامیانه 

 
 نقش ژورنالیزم در ارتقای دانش جامعه 

 
 سازد؟ دهد و چگونه این مأمول را برآورده می ژورنالیزم چگونه دانش جامعه را ارتقا می 

به  نخستین  توجه  دانش،  ارتقای  در  که  گام  است  فقرات ژورنالیزم  خبر ستون  است.  شنیدن خبرها  یا  و  خبرها 
گذارد که در ماحول  دادهایی می ها را در جریان روی رساند و آن دادها در یک جامعه را به مردم می ترین روی تازه 
و در  ی شان،  جوار مورد عالقه کنند، در کشورهای هم شان در کشوری که زندگی می ی زندگی ها، در حوزه آن 

 دهد. نهایت در جهان، قرار می 
ی خبر که در قسمت اول تنها چند  ( یا بدنه body( یا افتتاحیه و )leadخبر از دو بخش عمده تشکیل گردیده ) 

داد با درنظرداشت اصول خبرنگاری برای جلب توجه خواننده و یا شنونده گفته یا نوشته  ی مهم یک روی نکته 
های دیگری نیز امروز در خبرهای مهم اضافه شده که  گردد. اما گام خبر بیان می   یشود و تفصیل آن در بدنه می 

داد است که مفید ثابت شده  ی روی شدن موضوع و تحلیل و تجزیه و نتیجه تر برای روشن حاوی معلومات بیش 
 است.  

راه  ها هم ها و کنفرانس کنونشن گران، و  ها به شکل مباحث سیاسی، تبادل نظر سیاست خبرها تقریباً در همه رسانه 
بلکه توضیحات و گفت می  تنها اصل خبر  نه  به تعقیب اصل خبر است که در ارتقای دانش عامه  باشد.  وگوها 
ی سه  کند. در این روش، ارتقای دانش عامه در نتیجه دادهای سیاسی نقش کلیدی را ایفا می خصوص در روی به 

 آید: دست می عامل عمده به 
 به معلومات،  رسی دست    ▪ 
 ی نشر، ماهیت وسیله    ▪ 
 های فردی. انگیزه    ▪ 
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ی  گام با انکشاف تکنالوژی، اقتصاد، و همه ها سال قبل نیست و هم بدون شک ژورنالیزم امروزی ژورنالیزم ده  
  راه با آن ابعاد جدید و اصول جدید نگارش ژورنالیستیک نیز مطابق به جامعه، توسعه یافته و هم شؤون حیاتی یک 
جامعه  پیش نیازمندی  هم رفته ی  سیاسی  ژورنالیزم  است.  شده  افزوده  آن  بر  امروزی،  همه ی  با  تحوالت  راه  ی 

واره در تحول و تغییر است و بر طبق نیازهای سیاسی این  رفته، هم های دموکراتیک و پیش خصوص در جامعه به 
باشد. از جانب دیگر ژورنالیزم سیاسی نیز در قبال  گوی تغییرات در جامعه  گردد، تا جوابها عیار می جامعه 

کند؛ چون یکی از عوامل ایجاد چنین تغییرات،  های جدیدی کسب می شود، مسؤولیت تغییراتی که در جامعه وارد می 
ها برای  ساختن ذهنیت ها و آماده ها و تحلیل های عامه و مصاحبه وگوتبلیغ، توضیح جوانب هر تغییر با تدویر گفت 

بی چنی متوازن،  اطالعات  بتواند  یعنی  است.  تغییرات  اطالع  ن  به  را  تازه  و  مستند  و  تأییدشده،  ثقه،  طرفانه، 
 خوانندگان، شنوندگان و بینندگان خود به اسرع وقت، برساند. 

ها و یا ژورنالیست به اطالعات  رسی رسانه نخستین عامل مؤثریت یک گزارش و یا کار ژورنالیستیک، دست
رسی در قوانین این کشورها تضمین گردیده که در جریان همین  رفته چنین دست ر کشورهای پیش است. در اکث 

رسی به اطالعات، دو اصل دیگر یعنی ماهیت  ها توضیح داده خواهد شد؛ زیرا بدون دستی مثال نوشته با ارائه 
ی مطلوب و ژورنالستیک  یجه یی است، نتهای فردی، که بنیاد هر گام بعدی یک کار حرفه ی نشر و انگیزه وسیله 

 نخواهد داشت. 
گردد که آن رسانه تا چه حد توانسته اعتماد مخاطبان خود را در رساندن اطالعات  سپس ماهیت رسانه مطرح می 

دست آورد و اعتباری در بین جامعه کسب کند. همین اعتماد  های مبتنی بر اصولی که از آن نام برده شد، به و خبر 
کند؛ زیرا مخاطبان آن از  ترین نقش را در ارتقای سطح دانش عامه ایفا می است که بیش  و اعتبار یک رسانه 

دهند و  یی گوش می های چنین رسانه ی اقشار و تبارها و در هر سطح دانش و معلومات عمومی، به گزارش همه 
 کنند. به آن باور می 

دموکراتیک، چگونگی روش یک رسانه را در  ی  های گروهی پس از تحقیق در یک جامعه گران رسانه پژوهش 
 اند: ها دانسته ی گزارش رابطه با تأثیر آن بر مخاطبان مورد ارزیابی قرار داده و منوط به چگونگی تهیه 

تلویزیونی خود را طوری تنظیم میی برنامه»چگونه یک ملت نحوه ی تهیه و مصرف کند که بر نحوههای 
ژ برنامه و  باشد  داشته  تأثیر  خورد  ورنالیستها  بر  سیاست  با  چگونه  و  هستند  کسانی  چه  سیاسی  امور  های 

کنند«. می
1

 
جا که به  گیرد. تا آن های یک رسانه، مورد بحث قرار می ی شنیدن گزارش در این بخش و یا گام سوم، انگیزه 

شد  چه که فکر می گیرد، مناسبات و روابط تنگاتنگ ژورنالیزم با سیاست، برخالف آن هدف این نوشته تعلق می 
سیاسی، چپ امور  که جریان که خبرنگاران  هستند  از عینک چپ روهایی  را  سیاسی  اما  گرایانه می های  بینند؛ 

مآبانه  های امور سیاسی برخوردی مقدس های گروهی نشان داده که اکثر ژورنالیست های رسانه ها و پژوهش بررسی 
آن گرایانه نمی های چپ گیری با سیاست دارند و جهت  باشند. با وصف  باید معیارهای سنتی و معمول  داشته  که 

ها احترام ذاتی و حقیقی به سیاست و وسایط نشراتی  های شان رعایت کنند؛ اما آن ی خبر خبرنگاری را در تهیه 
ها  طبان آن گران، به مخاهای پژوهش گیری ها در نتیجه هایی از جانب ژورنالیست گیری دارند و تثبیت چنین موضع 

تر رنگ  داد و پدیده بیش ویژه در عصر حاضر که هر روی های سیاسی را به ی شنیدن و یا دیدن گزارشانگیزه 
 دهد.  سیاسی گرفته،افزایش می 

ی ارتقای دانش مردم را  انداختن چنین مباحثی است که زمینه راه   ژورنالیزم سیاسی با نشر خبرهای سیاسی و به 
 سازد.  ساز در جامعه، فراهم می   تر سرنوشتسی و بیش ی سیادر مسایل عمده 

رسی کامل به اطالعات و  شده را برآورده سازد که دست   تواند مؤفقانه این سه هدف گفته اما زمانی یک رسانه می 
داد مهم سیاسی  عمق موضوعات مورد بحث داخل شود و تمام زوایای یک روی معلوماتی داشته باشد که بتواند به 

 ی اسناد الزم و استدالل منطقی مورد بحث قرار دهد.  با ارائه را 
دهد باید از اعتبار الزم در بین جامعه برخوردار باشد و در  یی که این موضوعات را مورد بحث قرار می رسانه  

چنان موضوعات را طوری مطرح سازد  طرف شناخته شده باشد و هم ی بی حیث یک رسانه مسایل مورد بحث به 
یی برای شنیدن و یا دیدن    مند باشد و خود را در آن دخیل احساس کند و انگیزه ونده و یا بیننده به آن عالقه که شن

 چنین مباحث را داشته باشد. 
ی وجوه علوم سیاسی را پوشش  باشد که تمام جهات سیاست و همه ژورنالیزم سیاسی یکی از شعب ژورنالیزم می 

گیرد. هر تحول در هر بخشی، تا  اره مورد تأیید و تقدیر عامه قرار نمی ودهد؛ اما این مسلک پرمشقت هم می 

 
1 -  Erik Albaek, Arjen Van Dalen, Nael Jebril, Claes H. DE Vreese. Political Journalism In Comparative 
Perspective P-167, 2014 
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های  عنوان یکی ازبخش ویژه در علوم اجتماعی و ژورنالیزم به   افتد و موقعیت خود را به که در جامعه جا می زمانی 
سنتی به یک روش جدید  شده و    کند، موافقان و مخالفان یا منتقدانی هم دارد. گذر از یک روند تثبیت آن، تثبیت می 

های  گیر و مستلزم تحمل و شکیبایی است و ژورنالیزم نوین هم از این امر مستثنا نیست. بررسی در جامعه، زمان 
ی امور  خصوص ژورنالیزم، به این نتیجه رسیده است که در همه گران علوم اجتماعی و به دانشمندان و پژوهش 

ی  شده ی کار آزموده د کسانی که با اعتقاد به روش سنتی این علوم و نحوه و علوم اجتماعی به شمول ژورنالیزم، هستن 
، نظر تعدادی از  Van Dalenو    Erik Alabek Arjenرفت و توسعه برخورد انتقادی دارند.  آن، با هرگونه پیش 

 اند: نظران را چنین ارزیابی کرده  صاحب
از جانب   انتقادهایی  قرار می »ژورنالیزم سیاسی گاهی مورد  و  آنانی  متعهد هستند  به ژورنالیزم سنتی  گیرد که 

دانند که احزاب  گران و احزاب سیاسی در جوامع باز می ی سیاست ژورنالیزم سیاسی را یکی از وسایل برای استفاده 
ها و  سیاسی قانونی، برخالف جوامع بسته و بدون احزاب سیاسی، در آن فعال بوده و نقش کلیدی در طرح پالیسی 

ها دارند«. گردانندگی حکومت 
2
   

رسانه  آن اما  کارمندان  و  مدیران  و  پی ها  با  و  مسلک  این  به  تعهد  با  کار  ها،  و  خبرنگاری  اصول  از  روی 
پیش  کار  ژورنالیستیک،  تداوم  اساس  که  خود  مخاطبان  احتیاج  و  نیاز  اساس  بر  توسعه،  و  تحول  قراوالن 

گرایان مخالف  شدن به انتقادهای سنت  برای هر رسانه است، بدون تسلیم نمایی جامعه  رسانی و کمک در ره اطالع 
کنند. همین  تغییر، از چنین تغییرات و تحوالت استقبال کرده و موضع موافق با جریان تحوالت و تغییرها اتخاذ می 

 سازد. ی پذیرش تغییر و تحول مثبت می ها است که جامعه را آماده جهش و رستاخیز ژورنالیست 
جانبه است. حاال  موقع، تأییدشده و همه   ها و خبرهای مؤثق، متوازن، به ی گزارش هد یک ژورنالیست به تهیه تع 

خبر از تحوالت جدید در جامعه، موافق است یا  گرایان و یا بی کند که این خبر و گزارش با ذوق سنت   فرقی نمی 
بخش  چه باشد مثبت یا منفی، بد یا خوب، شادی   یی را به نشر بسپارد. خبر هر   مخالف. او مکلف است خبر تازه

دادی  آور و تراژیدی، سیاسی یا اقتصادی، جنایی یا قضایی و عدلی، فرهنگی یا اجتماعی و یا بیان روی یا ُحزن 
ها و تفسیرها  ی مباحث و تحلیل گوش مخاطبان رسانده شود. خبر ستون فقرات همه از هر بخشی از زندگی، باید به 

گوش و  ی خبر مسؤولیت ژورنالیست است و اوست که باید تصمیم بگیرد چگونه آن را به است. تهیه خوانده شده  
 چشم مخاطبان خود برساند. 
داد  ترین روی   که قلم بردارد و یا پشت کامپیوتر خود بنشیند تا خبری را با درج تازهاما ژورنالیست قبل از آن 

 بخش پیدا کند: ها در ذهن خود جوابی قناعت این سؤال ی یک واقعه بنویسد، الزم است به درباره 
 دارد؟( دست دارم چه حقایقی را ارائه می  ی چیست؟ )اطالعاتی را که به این خبر در باره  - 1
شان را در    گذارد؟ این مردم به چگونه اطالعاتی نیاز دارند تا تصمیم این حقایق بر چه کسی و چگونه تأثیر می   - 2

 مورد بحث اتخاذ کنند؟ ی موضوع  باره 
 تواند آن را در یک مفهوم جامع ارائه کند؟ چه کسی این اطالعات را دارد و چه کسی می  - 3
 ی این اطالعات کدام است؟ بهترین طریق ارائه  - 4

کننده به هر یک از این سؤاالت است که یک خبر، گزارش، تحلیل، و تعبیر یک واقعه را برای  جواب درست و قانع 
هایی  جای مخاطب قرار داده و ببیند جواب سازد. ژورنالیست نخست باید خود را به یک رسانه قابل قبول می مخاطبان  

هایی که با خود دارد،  هایی در جواب سازد و یا کمبودها و کاستی ها دارد، قناعت خودش را فراهم می که به این سؤال 
 شود. دیده می 

از   یکی  تبلیغات  و  از شایعات  پیچیده تفکیک حقایق  و  مغلق  که ژورنالیست موضوعات  است  خبرنگاری  ها  ی 
دورانداختن شایعات است. درج یک    روزه با آن سروکار دارند و نخستین کار یک ژورنالیست تشخیص و بههمه 

رساند، بلکه ماهیت آن خبر و  یی به مخاطبان می کننده   راه شایعه و یا اطالعات نادرست در خبر، نه تنها پیام گم 
ی خبری که آن را نشر کرده، و در قدم اول خبر نگاری که آن را  سازد و به اعتبار رسانه ارش را ضعیف می گز

داد را برای دریافت حقیقت بکاود  کند. یک خبرنگار باید تمام زوایای یک روی ی شدید وارد می تهیه کرده، صدمه 
 قرار دهد. و مطالب را توسط منابع مختلف و باصالحیت و مسؤول مورد تأیید 

ی  ویژه در جامعه   های آزاد و دموکراتیک و به های امروزی در جامعه ها و پروپاگندها در رسانه پخش شایعه 
های  کنند دیگر حتی حقیقت، مفهوم خود را در رسانه یی رسیده است که مردم فکر می غیردموکراتیک به مرحله 

در عصر جدید اطالعات، حقیقت چیزی است که کسی    دهد. تعدادی هم به این فکر هستند که همگانی از دست می 
شده، و مربوط به این است که کسی به آن بر مبنای    داد آفاقی و غیرعندی و یا تأییدبه آن عقیده دارد، نه یک روی 

 های شخصی باور داشته باشد. تفکر و برداشت 

 
2 - Political Journalism in Comparative Perspective, Erik Alabek Arjen Van Dalen, Nael Jebril, Claes H. 
De Vareese(Cambridge University Press,2014) 
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های  مداران و یا شرکت آن نقش سیاست ی نشرات و تبلیغات رونما شده، در  تغییراتی که در عصر حاضر در عرصه 
های دیجیتالی و اعالنات دارند. برخی  تری به رسانه رسی بیش تر بوده چون دست   بزرگ اقتصادی و صنعتی برازنده 

گردد،  ها می ها در رسانه تر آن ی مردم عام را به چنین تسهیالت که باعث نقش کم رسی مساویانه دیگر عدم دست 
گران  پندارند. ولی در مورد هر دو نظر مبالغه شده است. تحلیل ها می سی و اقتصادی در رسانه های سیا انحصار قدرت 
 اند که:  ها و انتقادهایی که مطرح گردیده به این عقیده رسیده یی پس از بررسی این نظرها و تشویش تغییرات رسانه 

پایان یک رسانه و ظهور رسانه  این تغییر،  نام فره »واقعیت  به  بلکه  نگ »رسانه ی دیگر  یی ما« نیست؛ 

تلفیقی از تمایل در جهت روش جدید آگاهی است«. 
3

   
شود »روش جدید آگاهی« به این معنی نیست که استادی در دانشگاه در مورد این روش جدید  وقتی گفته می

وگویی است برای بحث  هایش را به دانشجویان توضیح دهد؛ بلکه گفتی تحقیقات و پژوهشدرس بدهد و یا نتیجه
که ها جریان دارد. در این روش جدید »آگاهی همه« یعنی آنان ی نقاط ضعف و قوت روشی که در رسانه در باره 

کنند تا از یک ابهام در خبر و  که اطالعات را تهیه و حقیقت آن را تأیید میکنند و آنانخبرها را دریافت می 
 ارند و شریک کار هم هستند.گزارش جلوگیری شده باشد، سهمی توأمان د
اند  گران مجربی گردیده که با تحصیل و تجربه، گزارش ها دارند آنان در این روند نقش کلی را بازهم ژورنالیست 

با درنظرداشت همه  با  که اطالعات و خبرها را  تأیید حقیقت موضوع، به اسرع وقت،  ی اصول نگارش و با 
ی ابهام در گزارش  دارند. وقتی چنین موازینی رعایت گردد، دیگر مسأله ی های گوناگون و با توازن تهیه م دیدگاه 

 و یا خبر مطرح نیست و ژورنالیست با مسؤولیت، رسالت خود را ایفا کرده است.  
-  Bill Kovach & Tom Rosenstiel   گر و نویسندگان کتاب »ارکان ژورنالیزم« پس از تحقیق گسترده  دو پژوهش

 اند که:  الیزم در جامعه به این نتیجه رسیده در مورد مسؤولیت ژورن 
ی آن به شکلی است که مردم را به شنیدن و یا  ی اطالعات است، بلکه ارائه »مسؤولیت ژورنالیزم نه تنها تهیه  

ها متمایل بسازد«. خواندن و هم دیدن آن در تلویزیون 
4

 
 

 ها ی ناجایز از رسانه استفاده 
های متنوع  آزادی بیان و فکر در اکثر کشورهای جهان، به استثنای بعضی از کشورهای توتالیتر و دیکتاتوری  

های  جو و گروه های سیاسی، افراد استفادهی سوء از آزادی را نیز برای سازمان ی استفاده معروف و مجهول، زمینه 
ی اعظمی از ژورنالیزم هستند و از  استفاده   های غیرسیاسی که در پیغیر مشروع فراهم کرده است. سازمان 

افگنی« مورد بحث  اند. گرچه نفس تعریف از »دهشت   افگنی های دهشت اند، سازمان طرق مختلف از آن بهره برده 
در یک  است،  مناقشه  افگن« خوانده می و  سازمانی »دهشت  حالی جا چنین  در  همان  شود،  دیگر  در جایی  که 

شوند. این تفاوت  بخش ملی، جنبش مقاومت و...، خوانده می جهادی، فدایی، سازمان آزادی خواه،  سازمان، آزادی 
شنوید، این  که تعریف را از چه زبانی و به روی کدام هدف، مفکوره، و یا انگیزه می دیدگاه مربوط است به این 

ها و ...، برای  ف افراد، سر بریدن مند، اختطا های هدف ها، قتل یی ربا   ها، طیاره گذاری های بم ها از تاکتیک گروه 
های بارز آن در شرق  کنند. نمونه های دهشت و وحشت استفاده می رسیدن به اهداف سیاسی خود و یا انتقال پیام 

جنوب  مرکزی،  و  جنوبی  آسیای  جنوبی،  افریقای  می میانه،  دیده  اروپایی،  کشورهای  برخی  آسیا،  شود.  شرق 
های دهشت و وحشت را در افغانستان از حدود چهل سال به این  جایز و پخش پیام های نا  های انواع استفاده مثال 

 طرف شاهد هستیم. 
سازمان القاعده که با حمالت دهشت افگنی بر مرکز تجارت جهانی در نیویارک و ساختمان وزارت دفاع    

برابر این گروه و  دار امریکا در  باعث جنگ دوام   2000سپتمبر سال    11امریکا در واشنگتن دی سی در  
ی  ترین گروه در استفاده های ائتالفی مثل طالبان و داعش در افغانستان، عراق و سوریه گردید، مؤفق گروه 

 شود. ها شمرده می نامشروع از این تاکتیک 
القاعده بر نیویارک و واشنگتن و پنسلوانیا و تأثیرات عظیم جهانی آن    2000»بعد از حمالت یازدهم سپتمبر سال 

وچهار ساعت بود و در سرتاسر جهان پخش    ه توأم با نشرات زنده و مستقیم تلویزیونی و انترنیت طی بیستک
در بالی اندونیزیا، مادرید هسپانیه، استانبول    های ائتالفی آن، حمالتی مشابه و مؤفقانه گردید، القاعده و سازمان 

ی امریکا بر افغانستان  کاری برتانیه در حمله ادعای هم   که آن را به   2005ترکیه، ممبئی هند، لندن در هفتم جوالی  

اند، انجام دادند«. و عراق و جاهای دیگر نسبت داده 
5
   

 
3 - Bill Kovach and Tom Resenstiel, Blur, P-7 
4 -Bill Kovach & Tom Rosenstiel. The Elements of Journalism p-215, 2010 
 
5 -McNair, Brian Political Journalism in Comparative perspective-p-69, 2014 
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های  برداری و آن را در شبکه شمول سربریدن اسیران امریکایی و عراقی، فلم های خود، به ی عملیات القاعده از همه 
به   پیامی واضح  تا  از سنگ اجتماعی نشر کرد،  افغانستان  نیز در  برساند. طالبان  وقفه جهانیان  در  های  سارها 

های زنان در  زدن   سرانه، شالق های خود های ورزشی کابل و بعضی والیات، اعدام مسابقات ورزشی در استودیوم 
افغانستان  ی آنان بر  افگنانه یی، حتی تا کنون که بیست سال از حمالت دهشت های صحرا محضر عام و محاکمه 

دهند و بازهم تصاویر  رسانند، ادامه می گذرد و هر روز مردمان ملکی و قوای امنیتی افغانستان را به قتل می می 
ی سیاسی شان  کنند تا از یک جانب پیام و بیانیه ی خود را نشر می افگنانه بار و دهشت های عملیات خشونت و فلم 
به نمایش بگذارند، و از جانب دیگر حکومت و اذهان عامه را در  گوش جهانیان برسانند و قدرت خود را  را به 

 گیری کنند.  ها تن داده و بدین وسیله امتیاز های نامشروع و غیرعملی آن افغانستان زیر فشار بگیرند تا به خواسته 
نقاط مخ کابل و سوختاندن مکاتب در  تعلیمی کوثر در غرب  نهاد  کابل،  دانشگاه  بر  اخیر طالبان  تلف  حمالت 

های  ی دولت و هنرمندان و شخصیت رتبه ها، مأموران عالی مند و کشتن ژورنالیست افغانستان، ترورهای هدف 
ها و سایر  های مهم ارتباطی، شفاخانه ها، پل راه ی شان مثل تخریب شاه شده و سایر اعمال دهشت افگنانه شناخته 
دهد که این گروه  ی قطر آغاز شده است، نشان می دوحه   االفغانی هم درکه مذاکرات بین های عامه، در حالی ملکیت 

های همگانی دست بردار نبوده و تغییری در موقف  هنوز هم از چنین اعمالی و استفاده نامشروع از وسایط رسانه 
افگنی  چه گذشت، تعریف جامعی که تا کنون از یک عمل دهشت و اهداف خود وارد نکرده است. باتوجه به آن 

 گوید: می شده است، 
ی معین است  ی سیاسی برای رساندن پیام به یک حوزه بار علیه افراد ملکی، نوعی مفاهمه »هر عمل خشونت 

افگنی خوانده شود«. تواند دهشت و می 
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از جانب مخالفان مسلح دولت هستند، چه    هایی روزه شاهد چنین حمالت و عملیات   مردم افغانستان و جهان، همه 

ها و تشکیالت جداگانه. بنا بر  ی دیگر با نام افگنانه ش و یا هر حرکت مسلحانه و دهشت طالب است و چه داع
افگن در نبرد است و البته  اکنون این کشور با بیش از بیست گروه مختلف دهشت اظهارات حکومت افغانستان هم 

های جداگانه هستند و یا از کشورهای  تر و یا گروه طالبان با نام های بزرگ هایی از گروه ها انشعاب اکثر این گروه 
های این کشورها مثل پاکستان،  دیگر که در پاکستان و ایران پایگاه دارند، و یا هم ناراضیان و مخالفان حکومت 

اند و در عین زمان تمرینات    چین، ازبکستان و ترکمنستان هستند که به صف مخالفان حکومت افغانستان پیوسته 
 اند. ی مشق خود ساخته نستان را تخته بینند و افغانظامی می 
ها به  ها، پیامگویان و رهبران آن های سخن ها، مصاحبهگویان این گروههای سخنها، تصویرها، بیانیهانتشار فلم

های  گردد، همه استفاده از وسایط رسانهها نشر میهایی که از جانب این گروههای مختلف و اعالمیهمناسبت
های عصر  ها است. طوری که گفته شد در انقالب ارتباطات و رسانهساختن مقاصد آن ردههمگانی برای برآو

از   غیرقانونی،  و  قانونی  ساختارهای  از  اعم  تروریستی،  و  نظامی  و  سیاسی  تشکیالت  و  گروه،  هر  حاضر 
فیسبوک، تویتر و خصوص در دنیای مجازی  یی، بهی تکنالوژی و فضای آزاد رسانه هایی که توسعهفرصت

کنند که های مشخص نشر میشان را به هدف هایبرند و پیامهای انترنیتی فراهم کرده، سود می ایمیل و سایت
ها شود و یا اگر هست توان بررسی ها است و مراجعی هم نیست که مانع آنی منفی از چنین رسانهنوعی استفاده

 روه های دهشت افگن را ندارند. و یا جلوگیری از نشر چنین مطالبی از جانب گ
خواه«، »مبارز« یا، »جهادی« و....، وجود  های متفاوتی که از »دهشت افگنی«، »آزادی اما با تعبیرها و تعریف 

المللی به تفاهمی در مورد تعریف واحد و قابل  دارد، تا کنون جهان و حتی ملل متحد و یا مراجع دیگر ملی و بین 
شود، ایجاد  که دیده می اند و طوری افگن نرسیده های دهشتشخیص و تثبیت چنین گروه افگنی و تقبولی از دهشت 

 رسد.  چنین تفاهمی بعید به نظر می 
های  ویژه در رابطه با جریان   های عقیدتی در جهان، هر عقیده و باوری که هست، به با تعبیرهای متفاوت از آموزه 

دهند،  های عقیدتی را برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار می تر باورهای مشخص سیاسی که بیش مذهبی با هدف 
پی  که  باوری  و  عقیده  هر  از  یک  هر  می و  به روی  جریان کند،  بین شمول  و  منطقوی  محلی،  یا  های  و  المللی 

های نظامی و سیاسی  اند، هرگونه حرکت و فعالیت نظر« خوانده شده   گرای افراطی و تنگ هایی که »ملی جریان 
رسیدن از این طریق را، توجیه عقیدتی و یا  قدرت  های سیاسی و یا به ها و مرام آوردن هدف دست   برای به را  

 دانند. گرایی کرده و آن را مشروع و حق مسلم شان می ملیت 
ی آن چنین تعبیرها، موجب آن گردیده که هر جناح و جریان سیاسی  های سیاسی، و در نتیجه ظهور چنین جریان 

ی محلی و منطقوی، »حرکت« و به زعم خود  نظرانه ها و اصطالحات عقیدتی و تمایالت تنگ ده از نام با استفا 
 ی« شان را مشروع و قانونی جلوه دهند. »مبارزه 
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روزه با ارتکاب    شمول زنان و کودکان و غیر نظامیان همهگناهان به ریزی و کشتار بی طورمثال جنگ و خون به 
ها و انفجارها در افغانستان جریان دارد. عالمان دینی در کشورهای اسالمی  گذاری ب افگنانه و بماعمال دهشت 
اند؛ ولی طالبان تمام فتواهای علمای جهان اسالم را نادیده گرفته و  ها را غیرمشروع و ناروا خوانده چنین کشتار 

حتی در شروع ماه رمضان از طرف  دهند.  گناهان را توجیه عقیدتی کرده و به انجام آن ادامه می این کشتار بی 
علمای کشورهای اسالمی درخواست شد که در این ماه مبارک از کشتار مسلمانان اجتناب شود؛ ولی طالبان جواب  

که بنا به فتوای عالمان دینی کشورهای اسالمی هیچ نوع  دادند که »جهاد در ماه رمضان ثواب دارد« در حالی 
 .  تواند داشته باشدتوجیه دینی نمی 

ی توان چنان ابزاری توصیف کرد که گاهی مورد استفادهچه در این گفتار بیان شد، رسانه را می با توجه به آن
خوانی ندارد. در واقع کسانی به چنین گیرد؛ این در حالی است که چنین امری با ذات آن، هم ناروا قرار می

خاطر منافع فردی و گروهی وارد اطالع اند یا بهبی   زنند که اهل رسانه نیستند و از اصول آنهای دست میاقدام 
تواند با یک  اند. رسانه مانند تیغ است که اگر مثالً در دست یک پزشک حاذق قرار گیرد می چنین میدانی شده

کار قرار گیرد، چه بسا که جراحی دقیق جان انسانی را نجات دهد؛ اما اگر همین تیغ، در دست یک آدم خالف
 افرادی را با تهدید مواجه سازد. جان فرد یا 

 

 فصل سوم 
 ی بسته روش کاری ژورنالیزم در جامعه 
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