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 کتابنگاهی به 
 «ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم»

 

  
 

اخیراً اثر مسلکی و تحقیقی مهمی به قلم ژورنالیست سابقه دار و مجرب هموطن ما جناب جلیل غنی هروی، خامه 
گردیده است، این کتاب به خاطری مهم تشخیص می شود که در میان آثار ناظر به ژورنالیزم  شده و طبع و نشر

در کشور و نزد ژورنالیستان هموطن ما، پیرامون بعُد سیاسی ژورنالیزم یا کاری صورت نه گرفته و یا تألیفات 
 شان تحوالت وانکشافات مراحل جدید فعلی را حایز نبوده اند.

بیشتر رنگ ژورنالیستیک دارد  که -ورنالیزم؛ دوست یا دشمن مردم" انتخاب گردیده است، گرچه عنوان کتاب "ژ
تقریباً همه ای  را به بیان گرفته است، موضوعی که عده ای کثیریا "ژورنالیزم سیاسی" مگر محتوای اثر، -

د، شناسنکمتر می حۀ عمل آنرا ژورنالیست ها با آن سر و کار دارند، در حوزۀ آن فعالیت می نمایند، اما الاقل در سا
بناًء این اثر در این زمینه و حواشی مربوط به آن اثر به درد بخور و مهم می باشد. به این جهت الزم آمد تا به 

 معرفی گرفته شود.
در کالیفرنیای ایاالت متحدۀ امریکا با قطع  2۰21ماه فبروری سال  در «ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم» کتاب

 عنوان عمده به طبع رسیده است: 24صفحه با  241جذاب در و صحافت 
تقریظی از جناب حامد نوید محقق و نویسندۀ نامدار کشور آمده است:  در کتاب، پس از صفحۀ "سپاس و امتنان"،

جالب ترین بخش این رسالۀ تحقیقی موضوع تاریخچۀ ژورنالیزم »... ایشان با رضایت از مطالعۀ اثر، نوشته اند که: 
 « ر افغانستان است...د
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 این هم چند عنوان کتاب:
 تأملی بر علم سیاست وپهنای آن -
 نقش ژورنالیزم در ارتقای دانش عامه -
 رسانه های دیجیتلی در ژورنالیزم معاصر -
 استفادۀ ناجایز از رسانه ها -
 ژورنالیزم تفریحی -
 چگونگی رابطۀ ژورنالیست با سیاسیون -
 ترؤش کار یک ژورنالیس -
 نگاهی به پیشینۀ ژورنالیزم -
 رؤش کار ژورنالیزم در جامعۀ بسته -
 نشرات حزب دموکراتیک خلق -

 مفهوم آزادی رسانه های عمومی
 می باشند. نمایی ژورنالیزم معاصرو.... که از عناوین برجستۀ این کتاب جالب -
 

صدای بی صدا ها و اکثریت خاموش ژورنالیزم غیر حکومتی به حیث :»...کتاب می خوانیم که  27-26درصفحۀ 
و زبان مردمی که به جریان های سیاسی تعلق ندارند و یا آنانی که اگر تعلق دارند از نحوۀ برخورد با جریانات و 

ناراض هستند، قدعلم میکند و جامعه را از عواقب چنین بی اتفاقی ها و گرایش های قومی،  از منافع ملی دفاع
طقوی و سمتی آگاه می سازد و به حیث دوست مردم بی صدا موقف گیری میکند و مورد زبانی، مذهبی، سیاسی، من
 «تقدیر مردم قرار می گیرد.

از ژورنالیزم استفادۀ  نمی توان ادعا نمود که در سایر جوامع:»... در جای دیگر این اثر ارزشمند تشریح شده که 
ا سیاستگران و یا متنفذین سیاسی، اقتصادی هم از ابزاری نمی شود چنانچه در جوامع باز و دموکراتیک نیز ی

 « ژورنالیزم استفادۀ ابزاری میکنند...
در ژورنالیزم سیاسی رگه ها، موارد و نیات سیاسی در کار و مواد ژورنالیستی چنان می دمد که بعضاً نتایج و 

ی شود؛ ر قابل پیش بینی معواقب خواستنی و ناخواستنی یک کار ژورنالیستی حتی برای خود ژورنالیست نیز غی
آنچه را که ژورنالیست از کار خود متوقع می باشد، بدست نمی آورد، ولی گاهی هم بدون توقع زیاد از یک کار 

 حرفه یی ژورنالیست، ماحصل بلندی پدید می آید.
و  هژورنالیستی که در عرصۀ ژورنالیزم سیاسی فعال است، نتایج و عواقب کارش صرف به یک فرد، یک مؤسس

یک اداره، معطوف نمی باشد، پیامد های نیک و بد و یا خیر و شر کار او احتمال دارد، سرنوشت یک طرح یک 
رؤش و حتی یک سیاست را تغییر بدهد، به وضعیت و حالت مردم و مخاطبان اثر بگذارد، ممکن است این 

 ت و منفی به دنبال داشته باشد،.اثرگذاری برامیال سیاست مداران و یا آرمان های حکومت شوندگان نقش مثب
هدف و شیوۀ کار ژورنالیست از قبل حایز یک سلسله اصول کلی هم می باشد در این اصول اصل بیطرفی، پابندی 
به انعکاس دقیق و واقعی رویداد ها، رعایت اخالق عمومی، اصول حقوق بشری و...نیز شامل خواهند بود که این 

سی به آزمایش جدی روبرو می باشند و ژورنالیست ها ناگزیر، با احتیاط و تأمل ها در حوزۀ کار ژور نالیزم سیا
 در پیشبرد حرفۀ ژورنالیزم در حوزۀ سیاست، جداً به اصول کاری خویش باید توجه و پابندی داشته باشند. 

 و حرفه اشاشتغال و اجرای وظیفه در ساحۀ ژورنالیزم سیاسی، مقتضی از آن خواهد بود که ژورنالیست از قلمر
با دقت و درایت حراست نماید و نه گذارد که سیاست نیات خویش را بر حرفۀ ژورنالیزم تحمیل کند و این ها 

به ارزیابی گرفته شده « ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم»مواردی اند که به صورت مشرح تاحدودی در کتاب 
 اند.

 نین آثاری توقع داریم. برای جناب جلیل غنی هروی پشت کار بیشتر جهت تألیف چ
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