
 نقش رسانه ها در ایجاد صلح و پیشگیری درگیری ها
 

THE ROLE OF MEDIA IN PEACE-BUILDING AND CONFLICT PREVENTION  

:ارایه کننده  
 فیصل کزیمی، استاد ژورنالیزم دانشگاه هزات

 بنیانگذار و رییس انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه یی افغانستان
  1394سنبله  30

www.FaisalKarimi.com September 20, 2015 



 کارکرد رسانه ها و صلح؛ چشن انذاز تاریخی

ِ ّا تا ًطش خثشّای جٌگ ٍ خطًَت  تعذ اص جٌگ جْاًی دٍم، سٍصًاه
 .سثة تطذیذ جٌگ  ٍ آتص افشٍصی ضذًذ

ِ ّایی  ِ ّاتِ تَصی  ؛سٍصًاه
ٍ هطالثی کِ تاعث ایجاد تطٌج ٍ تاال گشفتي اخثاس جلَگیشی اص ًطش 

 .هی ضَددسگیشی ّای 
 

 «طٍسًالیضم صلح»ظَْس 
  اسهغاى آٍس آساهص
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استموکراسیآزاداکسیجنهایرسانه  

September 20, 2015 www.FaisalKarimi.com 

 ؛سالن  ییسساًِ ًظام یکآصادی تیاى ًِ تٌْا ّستِ اصلی 
                  تلکِ یک حك اساسی تطش ٍ حیاتی تشای ایجاد یک ساختاس             

 .  استدهَکشاتیک 
 

 :تشای یک گزاس تِ صلح ٍ دهَکشاسی
 ، هسٍَل، آصاد، هستمل ٍ کثشت گشا هَکشاتیک، دّای کاسآهذ سساًِتٌْا 

 .ایفا کٌذًمص هٌاصعات دس اعواس صلح ٍ حل ذ ٌتَاً یه

 



!       در زهاى جنگ و درگیری؛ اطالعات قذرت است  
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لشاس  ٍ تی اهیذدس ّش هشحلِ اص دسگیشی هشدم سا ًا تَاًذ  هیًثَد اطالعات 
 .ساصد ٍ ارّاى آًْا سا دستکاسی کٌذ

 
ِ ّا تا پخص اطالعات ٍ خثشّا  :سساً

 پشاکٌیًفشت ضذ 
 هتعادلیک هحیطی اص ًظشات ایجاد 

 
 :  هللاعالهیِ ّضاسُ ساصهاى  

ِ ّا تخاطش اًجام ًمص اساسی ضاى، حك   " تشای اطویٌاى اص آصادی سساً
 .استاطالعات دستشسی عوَم تشای داضتي آصادی 

 



 نقش رسانه ها در زهاى جنگ و درگیری 

September 20, 2015 www.FaisalKarimi.com 

 ائتالف جْاًی )  .تیي الوللی  سا تشای ایجاد صلح جلة کٌٌذّای  تَجِسساًِ ّا هی تَاًذ
 (  تشای صلح

 ّا هی تَاًٌذ ِ  .  دس ّش ًمطِ اص جْاى تاضٌذّا  جٌگٍ ّا  دسگیشیدسخططی  تش ًَس سساً
ًِاهص  هشدم سا آس تَاًٌذاًتمال ٍ سساًذى پیام صلح تِ دسٍى ٍ تیشٍى اص هشصّا هی ا تّا  سسا

 .کٌٌذدعَت 
 ًِّا  عاسض ٍدسگیشیسا تِ هخاطة تشای هذیشیت ت هعتثشاطالعات تَاًٌذ  هی ّاسسا

 (  دهَکشاتیکاصَل شٍیج ت. ) تشساًٌذ
 ِّا هی تَاًٌذ ت ِ طشف ّای دسگیش دس ی عّذاف ٍالاٍ ّا  دسگیشیپطت  َاهلکطف عسساً

 .تِ پشداصًذجٌگ 
 ّا هی تَاًٌذ ِ  .تاصساصی سٍحیِ آسیة دیذگاى ٍ لشتاًیاى جٌگ تِ پشداصًذتِ سساً

 



 نقش رسانه ها در زهاى جنگ و درگیری 
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  ًطاى دادى ساُ حل ّا ٍ تالش تشای جلَگیشی اص تطذیذ تیطتش
 .ّستِ اصلی سٍصًاهِ ًگاسی صلح ًیض استّا  دسگیشی

ًِدسگیشی ّا، تعاسض ٍ  هذیشیت  تِ یک کوک تضسگی ٌذ ًّا هی تَا سسا
 .  ایجاد صلح کٌٌذ

تاصتاب داستاى لشتاًیاى، کوک تِ آگاّی ٍ پاکساصی سٍاى لشتاًیاى 
تسیج کشدى حوایت ّای عوَهی تشای صلح 
 ایجاد فطاسّای عوَهی تش احضاب ٍ گشٍُ ّای دسگیش تشای آهذى تِ هیض

 هزاکشُ
کوک تِ جَاهع تشای پطتیثاًی ٍ حفظ صلح-اًجام ًمص ٍجذاى عوَهی 

 



 تحکین صلح، نیازهنذ اتحاد رسانه ای است
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اًعکاس پیاهذّا ٍ صضتی ّای جٌگ ٍ ًطاى دادى هضایای صلح 
ّا ِ  آضٌا ساختي هشدم تا ادتیات صلح ٍآٍس ٍ استفادُ اص آى دس سساً
ّا هی تَاًٌذ پیام آٍس صلح تاضٌذ ٍ ّن صهیٌِ ساص جٌگ ِ  سساً
 اصالح ًگشش سیاستوذاساى؛ 

تا صهاًی کِ رٌّیت سیاستوذاساى تغییش ًکٌذ ها ضاّذ صلح         
 .ًخَاّین تَد

 ّا ٍ خثشًگاساى تیص اص ّش تاصیگش سسوی ٍ غیش سسوی دیگش ِ سساً
هی تَاًٌذ دس ًضدیک کشدى جاى ّا، دل ّا ٍ سفتاسّا تا یکذیگش 

 .ًمص ایفا کٌٌذ
 



 کارکرد رسانه ها در اعوار صلح

September 20, 2015 www.FaisalKarimi.com 

ّا تِ عٌَاى تاهیي کٌٌذُ اطالعات ٍ جشیاى آصاد اطالعات ِ  سساً
 ّا تِ عٌَاى ًاظش ٍ دیذتاى ِ  ...(افطاگشی) سساً
 ّا تِ عٌَاى دسٍاصُ تاى ِ  (تشجستِ ساصی) سساً
ّا تِ عٌَاى تشٍیج کٌٌذُ صلح ِ  سساً
 ّا تِ عٌَاى پالیسی ساص ِ ًفَر تش پالیسی ساصاى ٍ  ) سساً

 (اتضاسپالیسی سیاستوذاساى
 ّا تِ عٌَاى پل  ساص ِ ُ ّا، هشدم ٍ ) سساً ًمص ٍاسط تیي گشٍ

 (دٍلت ّا
ّا تِ عٌَاى دیپلوات ِ  سساً



...رسالت رسانه ها؛   
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ِ ّا ٍ خثشًگاساى تایذ ایي ًکتِ سا ّوَاسُ دس رّي داضتِ تاضٌذ  سساً
 کِ سسالت ضاى؛

 .حفظ صلح ٍ ساختي دًیای تْتش تشای اًساى ّا است               
 

ِ ّا  اص دسگیشی تِ آضتی ٍ تَسعِ اجتواعی ًمص هْوی ایفا  پس سساً
 .کٌٌذ

 
 

 



 روزناهه نگاری صلح
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ًگاس ِ ِ ّای تِ کوتش کِ هی کٌذ  سعی صلح یسٍصًاه  خطًَت آهیضی جٌث
  . تپشد اصد ، هی کٌذ ًگشاًی ایجاد  هشد م د س کِ

 
د س تا کٌذ  هٌتطش صلح صهیٌِ تا سا ٍلایع ٍ اخثاس تایذ  خثشًگاسصلح 

ِ اًگیض تٌص ّای ٍ خطًَت آهیض هسائل کاّص  جاهعِ د س تفشل
 ّذ ایت اختالفات سفع ٍ آساهص سوت تِ سا هشد م ٍ تاضذ  تاثیشگزاس

 .کٌذ 
 
ًگاساى صلح ًگاسی سٍصًاهِ دس ِ ِ ّا دس تایذ سا هطالثی سٍصًاه  سساً

 .ضَد جلَگیشی ًظاهی دسگیشی ٍ خطًَت اص کِ کٌٌذ هٌتطش
 

 



 زهینه های ترویج شورنالیسم صلح در افغانستاى
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کثشت کاًال ّای خثشی آصاد، هسٍَل ٍ کثشت گشا 
ّای خثشی ِ  حوایت اص آصادی ٍ استمالل سساً
 تِ خثشًگاساى تیاهَصاًین کِ خذهت تِ صلح ٍ ) آهَصش خثشًگاساى

 .(هماتلِ تا پشخاضگشی ٍ خطًَت ًیض هسٍَلیت راتی حشفِ ای است
یی تاضذ ِ  .اخثاس ٍ گضاسش ّای صلح آهیض هحَس تَلیذات سساً
 یی؛ عذم تثلیغ تشای جٌگ ٍ تمَیت صلح ِ سعایت اصَل اخالق حشف

ِ ّای  تِ عٌَاى الگَی طٍسًالیضم هعاصش تایذ دس کاس حشفِ ای سساً
 .کطَس تجلی ٍ عیٌیت یاتذ
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 ایي سالیذ دس ٍب سایت
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