
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 میباشدمسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 
 ۱۸/۰۳/۲۰۱۸                                                        ییرزایم ریعبدالقد

 
 در افغانستان یقیتحق یخبرنگار یهاچلنج 

 
 مقدمه

نگاری(  ژورنالیزم )رسانه ۀتر شناخته شده و نو در عرصهای کم کرد خبرنگاری تحقیقی یکی از مفاهیم و روی
فراشناختی آن در قالب است. در واقع مرحله شناخت این شیوه اطالع رسانی در افغانستان به پایان نرسیده و شرایط 

ای پس از  یک هدف که در دور دست قرار دارد، قابل مطالعه است. به عبارت روشنتر خبرنگاری تحقیقی مرحله
هایی از آن وجود ندارد. در کناری این فرض کلی یک سری  خبرنگاری عادی است ولی در افغانستان تا هنوز نمود

در این مقاله سعی شده است که  گردد. ای می رویکرد فعالیت رسانهشود که مانع ترویج این عواملی نیز مطرح می
هایی برای این پرسش که چرا در افغانستان خبرنگاری تحقیقی رونق ندارد و یا مفهوم آن حتا برای  پاسخ

های مختلف اند قابل درک نیست. از جهتی هم محتوای مکتوب خبرنگاران دانش آموخته که دست اندرکاران رسانه
های افغانستان و نیز  های مربوط به دانشگاههای علمی و پژوهشی نیز مشهود نیست. با مطالعه جزوه عیاربا م

خیلی با ارزش به جوینده را به چند مطلب مختصر و ]انترنت[  جستجوی این شیوه خبرنگاری در شبکه جهان گستر
 سازد.مواجه می های کشورخبرنگاران و رسانه

 
 تحقیقی یارخبرنگ یپیشینهماهیت و 

-داد به مسایل بنیادی توجه دارد و در کنار توصیف به تبیین میخبرنگاری تحقیقی فراتر از توصیف یک روی

گردد و آینده راه است و پخش یک گزارش تحقیقی منجر به یک تغییر میهم دازد. این نوع خبرنگاری با موثریتپر
برای . داردتحقیقی در واقع از یک موضوع نهان پرده بر میهایی  دهد. گزارشرا به سمت مناسب تری جهت می

شود  های خبرنگاری عادی و تحقیقی به برخی از تعاریفی که در مورد آن مطرح شده اشاره می روشن شدن تفاوت
 و در نهایت سعی به شکل نسبی ارایه تعریفی مانع و جامع ارایه گردد. 

گران یک  معرفی که در آن گزارش  نگاری  روزنامه نوعی قیقی راگری تح گزارش نامه آزاد، خبرنگاری یا دانش
گیرد عمیقاً مورد بررسی  ها را در بر می کاری شرکت یا خطا فساد سیاسی موضوع مورد عالقه، را که غالباً جرم،

یک گزارش باشد. سازی  ها در حال جستجو و آماده ها یا سال نگار تحقیقی شاید ماه خبردهند. یک  و تحقیق قرار می
 .نگاری از منابع اولیهٔ اطالعات است  این نوع روزنامه

 
گونه به تعریف  نگاری معاصر این  نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه کاظم معتمد نژاد در کتاب روزنامه

 Inquiry) یا پیگیرانه (Investigative Reporting) این مفهوم پرداخته است: " گزارش تحقیقی
Investigation) فرانسوی آنکت و یا به (Enquete)بر توصیف و توضیح   ، نوعی از گزارش است که عالوه

 ".واقعه به تحقیق عمقی مسائل آن نیز توّجه دارد
گونه تعریف کرد: "خبرنگاری تحقیقی تالشی هیجان توان خبرنگاری تحقیقی را اینذکر شده می با توجه به تعریف

گی امری اجتماعی، سیاسی و  هجهت دستیابی به چگون بت شکیبایی و جسارت دست اولانگیزی است که از منابع 
 گردد."گیرد و منجر به افشا و یک تغییر آنی میاقتصادی صورت می

 ۀاست که پیشین یی رفته و یک مکتب تحول انگیز رسانهمهم و پیشدشوار، های کار خبرنگاری تحقیقی یکی از راه
میالدی  1973خبرنگاری را به سال  ۀآغاز کار این شیو نگاران اما تاریخگردد ر میب 19آن به اواخر قرن 

های "کارل برنشتاین" و " باب وودوارد" در باره  نگار امریکایی به نام های دو روزنامه مصادف به همان گزارش
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منجر به استعفای ریچارد نکسون از سمت  وواشنگتن پوست" منتشر شد در روزنامه "که رسوایی "واترگیت" 
 1دانند.می امریکا انجامید، ۀریاست جمهوری ایاالت متحد

هدف این نوع خبرنگاری که شکل تکامل یافته خبرنگاری عادی است می توان دفاع از منافع عمومی جامعه، 
، والنؤگویی مس یان، پاسخبرد نظام مردم ساالر و حقوق بشری، حاکمیت قانون، انکشاف آزادی بخدمت به پیش

به تحقق حق آگاهی و  کاری افشای فساد و سوء استفاده از قدرت و ثروت و جلوگیری از پنهان کردن تخلفات و هم
 خواهند آن را پنهان و به نفع خود استفاده کنند. رسی به اطالعاتی دانست که مالکان قدرت و ثروت میدست

هایی  در شانزده سال اخیر موارد چنان گزارش ا حدی زیادی ناشناخته است وی خبرنگاری در افغانستان تاین شیوه
 با تعریف خبرنگاری تحقیقی مطابقت داشته باشد.توان دید که  را نمی

 
 خبرنگاری تحقیقی خصوصیات 

تا رود، نیاز است  شمار می یی به ی کار رسانهترین کار در حوزه خبرنگاری از دشوار که تحقیق در جایآن از
گاری است که در گزارش های عادی هم ن)دقت یک اصل کلی خبر از دقت بیشتر صورت گیرد. در این عرصه

 مطرح می باشد.(
های خاص اشتیاق و عالقمندی وافر به حرفه، کنجکاوی، ابتکار، منطقی فکر کردن، انعطاف پذیری، مهارت

جام جرات از ه، انصاف و اصول اخالقی و سر انهای تحقیق، شکیبایی و اراددهی، دانش عمومی و مهارتگزارش
 2رود.تحقیقی به حساب می نکات کلیدی و بارز یک خبرنگار

ها و ها، مجلهافرادی که در بخش خبرنگاری تحقیقی مصروف کار اند افراد خاص بوده در بخش نگارش روزنامه
ها توانند یک محقق خوب باشند. تحقیق کنندهیها کار کرده باشد، هر قدر که خبرنگار خوبی هم باشند، نمسایر نشریه

خوب، خبرنگار ورزیده و بادرایتی هستند در کنار  یها نه تنها یک نویسندههای خاصی اند؛ به این معنی که آنآدم
داری از  این همه صفات؛ یک انسان ماجراجو، جسور، تیزهوش و آرمان طلب هستند که نگرانی اساسی شان پاس

 باشند.باشد، این خبرنگاران توانایی تشخیص آنی و فوری فساد را دارا میمی حقوق شهروندان
های مورد  هایی ایجاد کند که در آن انسان خبرنگار تحقیقی منابع اختصاصی مربوط به خود را داشته و باید شبکه 

مه دانش و بینش تر از هاعتماد خودش حضور داشته باشند و خطرناک بودن سوژه تحت کارشان را بدانند، مهم
جامعه شناسی تجارب الزم را داشته باشند. کار کردن در این حوزه  یکامل برای تشخیص مسایل داشته و در حوزه

 تنها داشتن ذوق لطیف و قلم زیبا کافی نیست، خبرنگار باییستی در ابعاد جهانی مطالعه و دانش نیز داشته باشد.
ها گی شخصی کامآل تامین بوده و نگرانی مالی و اقتصادی مانع کار آناین بخشی از خبرنگاران باید از نظر زنده

 و خدمت به مردم را عشق بدانند. پذیرفتهی یک مسوولیت اجتماعی خود را به مثابه نشود، و حرفه
های این خبرنگاران است که با حفظ محرمیت و ظرفیت هضم تمام اطالعات بدست آورده بخشی از مسوولیت

د که ند و سعی نماینتشخیص دهد که این اطالعات چه زمانی در قالب یک گزارش مبدل و منتشر کندرایت کامل 
ترین هزینه و بیشترین نتیجه را در پی داشته باشد. برای انجام مصاحبه افرادی را اطالعات جمع آوری شده با کم

به این معنا که نخست اعتماد فرد  شناسایی کند که در جریان مصاحبه بتواند با یک تیر دو هدف را نشانه گیرد
ی خود را طوری مطرح کند که بتواند به های موشگاقانهمصاحبه شونده را نسبت به خود جلب و دوم پرسش

 اطالعات مورد نیازش دست یابد.
های سوژه اجتناب از دخالت دادن عالقمندی حزبی، سیاسی در جریان تهیه گزارش، برخورد متوازن با همه طرف

، اغراق و تحریف و رعایت حدود آن، جلوگیری از افراط و تفریطکار ی زیر ی دقیق از سوژهار، مطالعهتحت ک
-کاری، رعایت احترام و عزت منابع اطالعاتی، استفاده از مدرکیت اطالعات و پرهیز از فریبحقایق، حفظ محرم

گری تحقیقی باید در ه در گزارشهای مستقیم در هنگام نوشتن گزارش برعلیه یک شخص؛ چند اصل مهم است ک
 نظرداشت.

                                                           

 روزنامه نگاری تحقیقی، دکتور محمد مهدی فرقانی 1
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ها در یک جامعه سرو کار دارند فراموش نباید کرد که این بخش از خبرنگاران با حیات، آبرو و حیثیت انسان
 های آن بیشتر از مفاد گزارش خواهد بود.هرگاه اطالعات نادرستی را پخش و نشر نمایند صدمه

 چه شرایطی؟ در  یتحقیقگری گزارش
ها فعالیت نگاری در افغانستان بسیار دشوار است کسانی که در بخش رسانهکار خبرکه در باال اشاره شد، طوری

چون عدم تواند مواردی را همهای روبرو هستند، این موانع میای از موانع و چالشدارند روزمره با مجموعه
زخمی شدن و حتی مرگ منجر شود. اما  شریک ساختن اطالعات از سوی منابع خبری با تهدید های امنیتی،

که چهار دهه است جنگ به شیوه های متفاوتی کشور خبرنگاران نقش مهمی در نجات این کشور از وضعیت فعلی 
کوشند تا چشم، گوش و کنند. آنان اطالع رسانی می کنند و مسایل پیچیده را شرح داده و میجریان دارد؛ بازی می

هم به ژانر تحقیقی رسد و یا قادر به دریافت مستقیم اطالعات آنشان به جایی نمی صدای مردمی باشند که صدای
 3نیستند.

-بیتری دارد.  راه است اما این دشواری در افغانستان پهلوهای زیاد و پیچیده نفس گزارش تحقیقی با دشواری هم

که قاره آسیا  ایناز ود و پس شمحسوب می ها ترین فعالیت ری از جمع خطرناکتردید کشوری که در آن خبرنگا
های آسیایی  ها در بین کشورتهدیدی برای خبرنگاری است در این میان افغانستان در قطار پرتهدیدترین محل پر

-ها و نهاد خانه در تمام وزارت توان ابراز داشت کهای در افغانستان میقرار دارد. در خصوص این فعالیت رسانه

تبعیض در تقرر و تبدل غصب امالک، جریان دارد، حیف و میل از دارایی عامه،  های دولتی فساد گسترده عمال
در  وگیری جز فرهنگ این کشور شده دهی و باجهای دولتی، حاکمیت روابط بر ضوابط در تمام سطوح، باجکادر

ه افغانستان را جا نخواهد که بر گزارش سازمان شفافیت بین المللی کبی است. پیشینهمعاصر این کشور بیتاریخ 
 . پس از سوریه، سومالیا و نایجیریا چهارمین کشور فاسد در جهان معرفی نموده است مهر تایید گذاشت

رویای پوچ و باطلی  نقل شده است که "این ادعا که حکومت نماینده مردم است، نویسنده شهیر روس "تولستوی"از 
-ایشان باشد، زیرا این نوع حکومت های فاسد نمایندهکه حکومتگاهی مایل نیستند بر بنیاد این ادعا مردم هیچاست" 

خاطر بقا و تداوم قدرت به ها در زمان تصدی ماموریت و قدرت مصروف سوء استفاده بوده و در عین حال به
به نوعی ها حکومتاین نوع های اند که به تداوم قدرت صروف سرمایه گذاری و مهندسی نهادهای بعدی مدوره

های انتخاباتی این کشور ظاهرآ مستقل و در حقیقت های عدلی و قضایی و کمیسیوناز سوی هم نهادباشند. دخیل می
 شوند.از طرف دولت مدیریت و نظارت می

حوزه خبرنگاری که حد اقل در منابع غربی مطرح شده این است که نوعی های وجودی تحقیق در یکی از فلسفه
ها و خطاها که عمدتآ در نهاد های دولتی و ساختار علیه سوء استفاده، فساد، لغزشنگاری افشاگرانه است که بر خبر

شوند تا برعلیه خود ها به هیچ صورتی حاضر نمی، این ساختارباشدگیرد میصورت می و خصوصی های رسمی
گار و از طریق کند باییستی با تالش شخصی خبرنچه را که خبرنگار تحقیقی منتشر میمدرکی ارایه دهند بنآ آن

منابع غیر رسمی به دست آمده باشد زیرا خبرنگار تحقیقی بر علیه منافع نا مشروع ساختار های رسمی و مافیای 
های که به روزنامه نگاری ی عادی بیرون است و یکی از ایرادنگارکه این کار از توان روزنامه کندسیاسی کار می

 های تشریفاتی دولت است.و اعالمیهعادی وارد است همانا اتکا به منابع رسمی 
داری امان هللا خان و یک  ای افغانستان پس از زمام های بزرگ در تاریخ معاصر رسانه آزادی بیان یکی از مزیت

سال اخیر فراز و  150داری آخرین شاه "محمد ظاهر" نصیب افغانستان شده است. این آزادی در  از زمام دهه
ه و هنوز هم این کاروان به منزل مقصود نرسیده است. حد اقل تسجیل این آزادی در فرود های متفاوتی را پیمود

های خصوصی و دسترسی اطالعات یر قوانین مبتنی بر فعالیت رسانهقانون اساسی کشور و تصویب سا 34اصل 
های بقیه نظام ها در جهت ترویج و گسترش آزادی بیان نامید. درتوان نخستین قدمتشریفاتی به خبرنگاران را می

توانستند حد اقل یک درخواستی به هدف رفع مشکل خویش نگاشته و به یک اداره استبدادی گذشته مردم نمی
 بسپارند.

که  های بسیار مهم و اساسی خبرنگاران عدم دسترسی به اطالعات است. با وجود ایندر حال حاضر یکی از چالش
گیرد، منابع د لیکن اطالعات الزم به دسترس خبرنگاران قرار نمیقانون نیم بند دسترسی به اطالعات وجود دار

تبلیغاتی به  ۀکوشند تا اطالعاتی را در اختیار خبرنگاران قرار دهند که بیشتر جنبخبری و اطالعاتی بیشتر می

                                                           

3 IWPR ( و صلح انستیتوت گزارشدهی جنگ ) 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به  های مسلح مخالفسال اخیر هرگاه تلفات گروه 16شخص اطالع دهنده و منابع اطالعاتی دارد. حد اقل در 
نیروی امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی را از منابع خبری به محاسبه بگیریم یک چهارم کل جمعیت  ۀاضاف

کوشند تا  های خویش می افغانستان را نشان خواهد داد. از سوی دیگر هر از گاهی این منابع به هدف تبلیغ فعالیت
دهند. با توجه به مسایل مطرح شده  ارایهتفاق افتاده است چه که ا ارقام تلفات مخالفین مسلح نظام را بیشتر از آن

 توان موارد زیر را عوامل بازدارنده در برابر ترویج و کاربرد خبرنگاری تحقیقی در افغانستان بر شمرد:می
 
 ود آزادی بیان نمادین و غیر عملی؛وج -1
 های قدرت؛نزدیکی مالکان رسانه به حلقه -2
 های مسلک ژورنالیزم؛و رسالتولیت های اجتماعی ؤگی به مس هبی عالق -3
 های ارتباط جمعی به منظور بقا؛نگاه ابزاری اربابان قدرت به رسانه -4
 کنند؛ فقدان حاکمیت قانون و حضور زورمندانی که فراقانونی عمل می -5
  ؛کمبود ظرفیت الزم خبرنگاری -6
 ؛ایاستقالل و آزادی نسبی رسانه -7
 ها؛ های امنیتی و مالکان رسانه امنیت فیزیکی خبرنگارن از سوی نهادنبود توجه به  -8
 ها؛ به وضعیت معیشتی خبرنگاران از سوی مالکان رسانه عدم رسیده -9

  های سیاسی، حزبی و قومی؛ها به جناحتقسیم بندی برخی از رسانه -10
ی دارد رشد گو بقایای ملت بستی مهم که به حیات ها مورد خورد و کالن دیگر سبب شده است تا این حرفهو ده

 نکرده و حقایق بر مال نشود.
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