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 رسالت  ژورنالیستها 
 بخش  دوم

 

.  گان و  برنامه سازان و گردانندگان همان رسانه استاعتبار  یک رسانۀ همگانی در گرو  کار و عملکرد  نویسند

یو و تلویزیون و هم اعتبار به گفته ها و نشرات  یک رسانه چه روزنامه است  و چه  هفته نامه و ماهنامه  و یا راد

ن و اصول نگارش و گزارش که  تعداد موازیک بستگی دارد به ی،  درین عصر انقالب نشراتیت و بالگ،  ویب سای

 رسانه هاست.ن ای ننامه سازان و گردانندگاسندگان و برده ها سال تجربۀ ژورنالیستان و نویمحصول 
  

پیروی از ا هم و ید نشو یاد می بنام مرام نشراتیباشد که  اصولی ن وهر  رسانۀ همگانی  باید پایبند یک سلسله موازی

های  در عصر حاضر مرام ً   نشرات و رسانه ها مخصوصا کند.  ن مییست که آن نشریه برای خود تعیا اساساتی

به ذوق و مطابق ها این رسانه ن مالکیآنها را  و مشی نشراتیندارند  مرام خاصی هم اصال    ا بعضا  متفاوتی دارند و ی

 ر مییر اوضاع و برداشت مالک آن  رسانه،  تغییبه تغینگونه نشرات نظر که ایکنند  ن مییشان تعی شخصی سلیقۀ

خارج از  گیریجلوکه برای د وسایط نشراتی را بیشتر در نشرات بیرون مرزی افغانستان میتوان دینگونه کند و ای

ل و ها و تحلی ،  از  ارائۀ مثالستا بار  یک رسانۀ همگانیایجاد و کسب اعتن  بخش، که شدن از موضوع اصلی ای

 ، صرفنظر میکنیم.آنها نشراتی یر در  پالیسییاین رسانه ها و یا هم  آوردن مثالهای از  تغ و محتوایمطالب  رسیبر
 

گان و یا هم دننبی دگان، نتباری برای خود کمائی کند و خواناعاز آن  تواند با پیروی رسانه میک اصولی که یو اما 

 خوانده شده است:ذیل بر اصول  متکین رسانه باور داشته باشند شنوندگان بتوانند به  گفته های  ای
 

  ؛معلومات خود را از آن بدست می آوردن رسانه قابل اعتباری که ایمنابع 

 ؛ساختن گزارشثق ؤم معلومات بدست آمده از یک منبع دیگر،  برای تائیدق و تصدی 

 ؛نۀ مطالب  بدست آمدهبیطرفا ارائۀ 

 ؛اجتناب از ذهن گرائی در  ارائۀ مطالب 

  متوازن ساختن گزارش با  جمع آوری  نظریات متتفاوت  جهت جلو گیری از یک جانبه بودن گزارش و یا یک

 ؛مطلب قابل نشر

 ؛ارائۀ نقل  قولهای مستقیم از مرجعی که گزارش  بدست می آید 

  ؛جلو گیری از پخش شایعات 

  حقایق با ارائۀ اسناد و مدارکافشای و. 
 

ب معلومات از منابع  مختلف برای همگان میسر گردیده و آزادی عقیده و زمینۀ کسدر ین عصر انقالب  نشراتی که 

موکراتیک و  قانونمند دسترسی به اطالعات را برای همگان فراهم ساخته است،  یدر جوامع  د بیان مخصوصا  

هم مساعد ساخته است و بنا بران شناسائی و  نا درست رااطالعات تحریف شده و عات و شایهمچنان زمینۀ  پخش 

رنالیست  یک امر حتمی در تهیۀ مطالب بشمار می رود و برای اینکه  ژوثق از جانب  ژورنالیستان ؤتشخیص منابع م

مرجع دیگری  چنان معلومات از  تصدیق صورت نگیرد، اطمینان حاصل نماید که تحریفی در مطالب بدست آمده 

 کند. تضمین میاعتبار مطلب تهیه شده را 
 

برای من یک جمله » گفت :  زمانی میکند  در بیرون از افغانستان  کار میکسانیکه  در نشرات و رسانه ها   یکی از

از ند باید از آن احترو رسالتمنالیزمی که هر  ژورنالیست متعهد اینست نوع ژور« سازم بدهید من از آن یک خبر می

 .  نماید

د که بیشتر مطالب شان مبتنی بر شایعاتی است که به دالیل نشو دیده میجهان امروز  نشرات و رسانه های زیادی  در

ن حرفی برای گفتن چنین نشریه برای تفریح و داشت گردد و خوانندگان آن هم  اکثرا   پخش میمختلفی در بین جوامع 

 می  بینند.نند و یا را می خواها 
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مد نظر گرفته شود   ، ارائۀ آن جوانب آفاقی موضوع مورد بحث تواند مورد اعتبار باشد که در مینوشته زمانی  یک

در  نمایدتحقیقی که در مورد نموده، ارائه نظرش را با در نظر داشت تواند در بخش نتیجه گیری  میو ژورنالیست 

ابع مختلف را دارا بوده و  نظریات و منز گزارش های تحقیقی نام  برد که میتوان اک گزارش توازن بودن یمورد م

مثال بارز این نوع گزارش با اعتبار،  یک گزارش اخیر  تلویزیون  . دشو می آمادهبدون نظر مستقیم تهیه کنندۀ آن 

های  رسی به حسابدستنگار بعد از  تحقیق و خبر کی وزیر مالیۀ افغانستان است که طلوع در مورد حسابهای بان

انکی،  ادارۀ مبارزه با فساد اداری و ارائۀ اسناد بیات مختلف بشمول شخص وزیر مذکور، ربانکی و جمع آوری نظ

 گردد. میتهیه و نشر نمود که موجب ارتقای اعتبار این تلویزیون نزد بینندگان آن 
 

رنالیستان و همکاران این رسانه  در مورد ژوکند، آگاهی  تضمین میو رسانه را  نشریهاصل دیگری که اعتبار یک 

بر حقانیت  توانند مطالب را به بهترین نحو مورد قبول ارائه نمایند که  میست که می نگارند و زمانی ا موضوعاتی

های منطقی و   ل، فقرات، جمالت و استداله باشند و این حقایق را با کلماتمطلبی که می نگارند، باور کامل  داشت

 سازند و از منفی گرائی احتراز نمایند. سته کوتاه آرا

مودن اتهامات بی اساس ، وارد نتراز از بکار برد کلمات و جمالت زننده و نا پسندانسانی و احاحترام به اصل کرامت 

 .بار یک رسانه را صدمه میزنداست که اعت یهای روشو متکی بر شایعات و عدم رعایت مصئونیت های فردی 
 

روغ پراگنی و شایعه پراگنی و ترور شخصیت ها از یک طرف و صف بندی های قومی، نژادی، سف دأبا کمال ت

ان و تافغانس خارجهای نشراتی یک تعداد از  نشرات بیرون  مرامسمتی، زبانی، مذهبی و فرهنگی از جانب دیگر از 

 نان گردیده است.ن داخل افغانسهمچنا
 

ار از رسانۀ خوب و با اعتبی و نشرات غیر مسئوالنه، تشخیص یک تنشرادرین هرج و مرج و بی بند و باری های 

سفانه این طرز دید ها و نشرات تاثیر أیک رسانۀ متعصب و تنگ نظر کاریست بس دشوار ولی نا ممکن نیست. مت

 ناء  کند. ب رشد میدر بیرون از افغانستان با فکر باز تر و اندیشۀ نوین  ً   یدی دارد که مخصوصانسل جدمستقیمی بر 

ی از ترسیم سیمای  نا مطلوبی از افغان و افغانیت گیرنالیستان و  رسانه های هدفمند و ملی است که برای جلوژوربر 

 انفصال و نفاق.ید نمایند و وسیلۀ اتصال باشند نه و تبلیغات مف ، نشرات و کشور به خون خفتۀ افغانستان

 

فغانستان و چه در خارج این کشور به هدف  داخل ا چه درشکی نیست که بعضی نشرات و رسانه های امروزی 

ه سازان  نامست ولی حتی در همین رسانه ها هم  ژورنالیستان و برا و تجارتی شده بدست آوردن پول براه انداخته 

ه همان آگهی دادن از نا رسائی ها، افشای وجیبۀ ملی خویش را کشوند که با استفاده از همین وسایل  دیده میهدفمندی 

 کنند.  ، ایفا میحقایق، انعکاس صدای مردم، پخش نیازمندی های مردم است

تان که هر ساعت آنرا شخصی و یا گروهی و یا در بیرون از افغانسها  افغانبا نظر مختصری بر نشرات تلویزیونی 

باری هم برای خود و کنند و اعت آموزندۀ تقدیم میسازمانی از مالک این تلویزیون خریداری نموده برنامه های مفید و 

 ه ایزیون برنامهمین تلویولی هستند گردانندگان و یا  برنامه سازانی که ساعتی بعد از   .برنامۀ شان کمائی کرده اند

ن دیده نمی شود. سقوط چندین آ دروا و چه از دید  ژورنالیستیک هیچگونه اصالتی که چه از نگاه محتکنند  پخش می

بینندگان هد این مدعای ماست که خوشبختانه مورد حمایت شاطی همین مدت یکی دو سال  و حتی تلویزیون هابرنامه 

 .که اعتباری کسب کند تا حمایت شودقرار نگرفته چون اعتباری نداشته و هم محتوای نداشته 
   

 همین بهتر که دست بی هنر در آستین باشد  غنچۀ بی رنگ و بو را میکند رسوا ،شگفتن

 

 خواهیم داشت  یحرفهایاصول ژورنالیزم  ر بخش دیگر روی د

 

 پایان بخش  دوم

  
 

                                                                       


