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 رسالت ژورنالیستها

 بخش اول

نویسندگان و ناشرین  ویبالگ ها در    ٬تویتر ٬فیس بوک ٬ویب سایتها ٬رسانه های همگانی اعم از  رادیو و تلویزیون  

پهلوی اینکه شنوندگان٬ بینندگان٬ و خوانندگان را  از  اوضاع جهان با خبر میسازند٬ با تحلیل ها و تبصره ها  و میز 

مفسرین  در شکل دهی افکار عامه  و سیاستهای  دولتها و تحکیم و یا تخریش های گرد و  صحبتها با  محققان و 

مناسبات بین  الدول و یا بین المللی اثر گزار هستند.  این رسانه ها  در  انکشافات فکری و تحکیم وحدت بین اقشار 

این ارزشها٬ تقرب و یا  مختلف  جوامع و یا هم بر هم زدن و گسستن  این مناسبات٬ حفظ میراثهای فرهنگی و توضیح

انفصال گروپ های  ترکیب کنندۀ یک جامعه٬ تبلیغ و تشویق ارزشهای  اخالقی و معنوی  و تحلیل اوضاع سیاسی و  

 .... نقش اساسی ایفا میکنند.

والتر  لیپمن ژورنالیست٬ مبصر سیاسی٬ مقاله نویس و در مجموع  ستون نویس  بنام امریکائی  در اهمیت  وسایل 

روزنامه و مطبوعات  از آن وسایلی اند که  برای پدید آوری افکار  عمومی  و برای »  باط  همه گانی  میگویدارت

 «مئوثریت  این افکار  اهمیت بسزائی دارند

روی همین دالیل و  اهمیت نقش  رسانه ها و نشرات در مجموع  بوده است که  آزادی بیان و عقاید  بحیث یکی از   

 اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  شناخته شده است. در مادۀ  نزدهم اعالمیۀ جهانی حقوق  بشر میخوانیم : اصول اساسی در

هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد٬  این حق  شامل  آزادی  عقیده بدون مداخله٬  جست و جو٬ دریافت٬ بهره »  

 «نظر داشت مرزها٬ میباشد مند شدن از اطالعات و نظریات از طریق هروسیلۀ رسانه ئی بدون در

در جوامع انکشاف  یافته و دیموکراتیک هیچ گونه  قانونی مغایر این اصل اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  وضع شده 

همین نشرات  رسانه های همگانیست که مسیر حرکت حکومتها و جوامع را از یکطرف سمت میدهد و از  ٬نمیتواند

اعمال حکومتها  و دستگاه های است که  در  زندگی افراد همان جوامع اثر جانب دیگر  بحیث ناظر مستقل و بیطرف 

گزاری مستقیم دارند. این رسانه ها  نه اینکه یگانه منتقد اعمال  دستگاه های حاکمه  و یا نا رسائی های جوامع هستند٬ 

انعکاس میدهند.  در جوامع  دیمو بلکه صدای اکثریت  افراد همیبن جوامع نیز میباشند و نیاز مندی و شکایات آنها را  

کراتیک  آزادی  مطبوعات  رکن اساسی این جوامع است و از هر گونه  سانسور مبرا میباشد مگر این آزادی ها به 

معنی لجام گسیختگی   مطبوعاتی و نشرات غیر مسئوالنه نیست که   متأسفانه شاهد آن در برخی از نشرات برون 

اخلی  هستیم که بحث جداگانۀ است و در بر رسی  دیگری  مفصل  بر آن صحبت خواهد مرزی افغانی و هم  نشرات د

شد٬ بلکه این آزادی مطبوعات  بر مبنای  قوانین و مقرراتی  تضمین گردیده که مبتنی بر اصول  دیموکراسی و مردم 

دیموکراسی و  فراهم ساالری است  و صالحیت حکومت ها را هم  برای  حفظ ارزشهای  دیموکراتیک  و انکشاف  

نمودن زمینۀ انکشاف  تفکر آزاد محدود میسازد.  بطور مثال در ایاالت متحدۀ  امریکا حکومت  هیچگونه دستگاه 

روز نامه و مجلۀ برای نشرات در داخل این کشور  ندارد  یعنی هیچگونه وسیلۀ   ٬نشراتی از قبیل رادیو٬ تلویزیون

افکار عامه در داخل این کشور بدسترس ندارد  به این دلیل که نشرات آن  نشراتی  و تبلیغ   برای  سمت دهی 

یکطرفه خواهد بود و دیموکراسی را صدمه خواهد زد و افکار عامه را تحت تأثیر  قرار خواهد داد.  تمام نشرات این 

ندارد. حکومت کشور آزاد و توسط افراد و یا شرکت های  بزرگ نشراتی  اداره میشود  و هیچ ربطی به حکومت 

ایاالت متحده جهت توضیح سیاستهای االت متحده و  معرفی همه جوانب  جامعۀ امریکا  و ارزشهای آن٬ برای  کشور 
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های  خارج نشرات  رادیوئی و تلویزیونی از طریق  رادیو صدای امریکا و رادیو  اروپای آزاد  و  آزادی که از اروپا 

 پخش میشود٬ دارد. 

پیشتاز  و دیموکراتیک  هم وضع اگر به همین منوال نباشد حکومت ها  بر  نشرات و  رسانه ها    در سائر کشور های

 اثر چندانی ندارند و صالحیتهای آنها  با قوانینی منطبق با  اصول  دیموکراسی محدود گردیده است.

یۀ بسیار ابتدائی با تیراژ  وقتی به گذشتۀ انکشاف این جوامع نظر مختصری می اندازیم می بینیم  که  حتی یک نشر

اندک  توانسته اثر مستقیمی بر  پییشرفت همان جامعه داشته باشد از  نشرات  غیر موقوتۀ عصر اختراع  ماشین چاپ 

گرفته تا نشرات  یک  صفحه ئی گستتنری همه و همه  جایی در تاریخ نشرات  و مطبوعات باز کرده و اثری بر جای 

ریخ  ژورنالیزم به آن به دیدۀ قدر نگریسته میشود.  هر دست اندر کاری در هر  وسیلۀ نشراتی گذاشته اند که تا  در  تا

نقشی را  در انکشاف و یا هم خدای نخواسته  در  عقب گردی  جامعۀ  دارد که دران زیست میکند و فردا  مثل 

ل و ارزیابی قرار داده و از این طریق گذشتگانی که تاریخ  ژورنالیزم بر آنها قضاوت میکند و محققان آنرا مورد تحلی

 بر طرز وشرایط  زندگی آن  دوران  آشنا میشوند٬ نیز مورد قضاوت فردائیان قرار خواهند گرفت.

شکی نیست که  نشرات  مطبوع٬ سمعی و بصری و حاال  انترنیتی مثل هر  پدیدۀ  دیگری در  تاریخ بشریت راه 

 ژورنالیزم  مترقی و پیشرفتۀ امروزی ارتقا یافته است.  طوالنی و دشواری را  طی  نموده تا  به

این مسیر پر خم و پیچ به آسانی  طی نشده بلکه  راد مردانی درین عرصه  جان فدائی کرده اند٬ تهدید شده اند٬ زندانی 

ن باز کنند و شده اند٬ اختطاف گردیده اند٬ تعجیز شده اند و قربانی گردیده اند تا راه را برای نسلهای  آیندۀ  شا

جایگاهی  بزرگ و قابل قدری در تاریخ برای شان اختصاص دادند. چنین  راد مردانی در تاریخ هر ملتی وجود دارد 

و زهی آنانیکه  راه نیکو در پیش گرفتند و امروزه ملتها بر آنها افتخار میکنند. همین  پیشگامان  بودند  که  زمینۀ  

را  فراهم ساخته اند  و مشعلداران  رهروان  این مسلک و رهگشای آنانی   تدوین  اصول و موازین  خبر نگاری

هستند که  با اندوخته های  ناشی از تجارب و زحمات  آنها  بیشترین خدمت را در آگهی  رسانی و به جریان قرار 

 مایند. دادن  مردم جهان از وقایع  و آنچه در  محدودۀ مرزهای جغرافیائی و فرا سوی آن میگذرد٬ می ن

در جوامع عقب نگهداشته شده و غیر  دیمو کراتیک  هنوز هم نه تنها محدودیت های  بر فعالیتهای  ژورنالیستی و 

نشرات در مجموع  وجود دارد و  دستگاه های حاکمه  مطبوعات و نشرات را  شدیداً  سانسور می نمایند٬ بلکه  در 

عقب مانی  فعالیتهای  ژورنالیستی  در همه  شئون  آن   چنین  فضای  خود سانسوری هم یکی دیگر از عوامل

میگردد.  ولی  وقتی  به گذشته ها نظر مختصری می اندازیم  می بینیم که  دران  زمانه ها هم  سانسور  دستگاه های 

سمعی حاکمه و خود سانسوری وجود داشته است اما بودند  کسانی که  جرأت نموده و در خالل  نشرات   شان اعم از  

و مطبوع و بعد ها بصری  نا رسائی ها  را  به نحوی از انحا انعکاس داده اند و با استفاده از کلمات و تصاویر  

هم لعل بدست آید و هم یار » توانسته اند  به نحوی  دردهای جامعۀ شانرا انعکاس  دهند که  به اصطالح معروف 

ق و نا رسائی ها با قبول همه مشقات و  خطراتی که  متوجه آنها و یا همانطوریکه گفته آمد  در افشای حقای« نرنجد

 بوده  پیشقدم شده اند و جایگاهی در تاریخ برای شان گشوده اند.

ژورنالیستها  هستند که  این همه افتخارات را برای هر وسیلۀ نشراتی  کمائی مکنند ولی همین  ژورنالیستها هستند که  

ز میگردند. محبوبیت یک رسانۀ همگانی در اعتبار  آنست  و این اعتبار  هم با آسانی  باعث سر افگندگی یک نشریه  نی

بدست آمده نمیتواند و اصول و  رهنمود های است که چنین  اعتبار و حیثیتی را برای  یک رسانه   به ارمغان می 

 آورد. این اصول و رهنمود ها را در بخش  دوم  مورد ارزیابی قرار خواهم داد. 

 یان بخش اول   پا
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