
 

 

 ی نویسنده ، اهگی ژورنالیست آاسماعیل فروؼمحترم 

رادیو  ی  کارمند شایسته و با تجربه ر وگروشن

 وتلویزون

 مصاحبه کننده : انجنیرعبدالقادرمسعود

و در دنیای شکوهمند ادب و  ما ان پرتالش و ورزیده سرزمین باستانیگجمع نخبدر

 ارم،گو هوشمندی مین ت مستعدشخصی مثمر در مورد کارنامه ها و خدمات ،ما گفرهن

ان و عالقمندان تلویزون گولی آشنا برای بیشترینه بیننده  که یکی از چهره های قدیمی

، ژورنالیست گاه دنیای ادب و فرهنگفرزانه و سخنور آ ی این نویسنده افؽانستان است . 

فعالیت چنانچه شما هموطنان با کار و  متاز محترم اسماعیل فروؼی میباشد.ورزیده وم

 مثمر ایشان از راه رادیو و تلویزیون و مطبوعات شناسایی دارید.



 

ینامهء محترم اسماعیل فروؼی :گدر شروع نظری کوتاهی می اندازیم به زند  

در یک خانواده منور ( عیسوي در شهرکابل ۴۵۹۱محترم اسماعیل فروؼی در سال )

( عیسوی در ۴۵۹۹ده و در سال )رس خوانشوده، در لیسهء عالی ؼازی دگچشم به دنیا 

به پایان رسانیده است.  ژورنالیزم را   رشته پوهنتون کابل،  پوهنځی زبان و ادبیات  

ن به صفت ون رادیو وتلویزوگوناگدر برنامه های او پس از فراؼت  از تحصیل، 

یه ی برخی و در ایجاد و تهایفای وظیفه نموده  و نویسنده ی  متن برنامه ها ،  پرودیوسر

که به طور نمونه   ؛نده اسهم فعال و سازنده داشت برنامه های مشهور و پرطرفدار، 

میتوان از برنامه های )موسیقی و نکته ها( برای رادیو و )ساعتی با شما( برای تلویزون 

 یاد آور شد.

ی پیش از مهاجرت وظایؾ و مسوولیت های مسلکی و رسمی که محترم اسماعیل فروؼ

( عیسوی در داخل کشور داشتند ازین قرار است : ۴۵۵۱سال ) آلمان تا به کشور  

رداننده ی برنامه های مختلؾ رادیویی و تلویزونی .گنویسنده و  -  

تلویزون و رادیوی افؽانستان .دستیار انتخابی اتحادیه ژورنالیستان  -  

قت .مدیریت عمومی ارزیابی و انسجام تمام برنامه های رادیو افؽانستان و -  

مدیریت عمومی اطالعات تلویزون ملی افؽانستان . -  

ریس بورد مفسرین رادیو و تلویزون ملی افؽانستان . -  

 و اداره ، ایجاد مسلکی مسوولیت نیز آلمان کشور در بعد از مهاجرت محترم فروؼی

 رییس بحیث و  داشته عهده به را  بنام )آریانا(  ای جهانی تلویزیون  نشرات تولید

است . نموده وظیفه ایفای  آن اتنشر  

داستان کوتاه و مقاالت تحقیقی سیاسی ، اطالعاتی و ادبی زیادی نوشته است  که در  او

به نشر رسیده    نشریه های گوناگون درون مرزی و برون مرزی  و یا از راه انترنت

 است .

، ژورنالیست ایهرانمگ فرزانه، نویسنده اندانشمند که یکی از ؼندمحترم داکتر ببرک ار

ی از نوشته های خود یکورزیده داستان نویس و نمایشنامه نویس ممتاز کشور ما است در 

ارد:گین مینی محترم فروؼی صاحب چنگی و فرهنشخصیت ادب  مورددر  

امروز تا دیروز از))  



 های سیاست بارۀ در که  نمیدانستند خود شؤن در  گرا اقتدار حکومتهای  گذشته ادوار در

 شؤن کسر را مردم به سیاست توضیح.   دارند ارائه توضیحات  عوام و مردم به خویش

 خویش سیاستهای پذیریش  برای را مردم اذهان تا نمیدیدند لزومی و میدانستند خویش

 عمیق   گودال   یک  نتیجه در و  نمیشد دیده نیازی اصالا  بستری چنین به گویا.  سازند آماده

. میداشت نگه بدور حکومتها و  دولتها سیاستهای از را مردم باوری، بی و خبری بی    

 و نگهداری  سیاستمداران ذهن های گاوصندوق در اسرار و  رمز گونۀ به سیاستها

 گاه.  میداشت افزاری  برد کار ، دولتمداران   اهداؾ تحقق   فرایند در  و  میشد حفاظت

. میبردند بسر  بیخبری چنبرۀ در نیز  سیاستها این  مجریان حتی  گاهی   

  صدای و  میبود  پرواز در کشور بستۀ فضای در سانسور بنام  هیوالیی دیگر سوی از

  بدستان قلم و  ژورنالیستان و  آفرینشگران  چشم از خواب  هایش بال زدن بهم  شوم

.میپراند   

 ارتباطات و تبلیؽاتی - جمعی ارتباط وسایل. است برگشته ورق . نیست چنین امروزه  اما

 عمومی افکار و  است شده جهانی سرمایه.  اند یافته وسعت خیلی المللی بین و اجتماعی 

  امروزه.  اند آورده دست به  حکومتها  اقدامات و کارکردها در بزرگی نقش ناگزیر

 امر یک حکومات سیاستهای تامین در  شان مشارکت و  مردم اذهان یافتن سو و سمت

 چی جمعی ارتباط وسایل از  وسیع استفادۀ با دولتها منظور این به.  است سودآور و مهم

  جلب تالش در  شده ریزی برنامه و وسیع  تبلیؽات با و شنیداری چی و نوشتاری

 دیگر سوی از و خود اهداؾ تحقق  برای یکسو از آن از تا اند مردم افکار  مشارکت

 این. ببرند استفاده  خویش دشمنان علیه مردم عمومی افکار  مقاومت  انگیختن بر برای

 سانسورنامریی و نظارت اعمال  با را  مردم اذهان های دریچه  تا دارند تالش دولتها

 را اجتماعی کنترول نوع یک میخواهند واقع در.  ببندند خویش دشمنان تبلیؽات  بروی

 ببند و وبگیر  خشونت اعمال بجای میشود نامیده تلقینی کنترول مدرن ژورنالیزم در  که

 کشور در را تبلیؽات شیوۀ این درد ما. سازند نشین جا داشت رواج ها گذشته در که هایی

 که را مردم اذهان دادن سو و سمت و دروؼین های آزادی آن.  میکنیم حس  خویش

.میبینیم  را میریزد سرمایه آسیاب به آب  بیرحمانه   

  ویژه وبه بدستان قلم  وظایؾ  دارد قرار ما کشور که وضعیتی چنین در است واضح

 قلم  چنین ما مردم که  دلگرمیست جای  اما .مییابد بیشتر سنگینی نیز ما ژورنالیستان

 آنان  منافع دفاع سنگر در شجاعت و مردی پای با که دارد را ژورنالیستانی و بدستان

.اند ایستاده   



  از یکی  ایشان. فروؼیست اسماعیل جناب روشنفکر و اندیشمند  گان   نخبه ازین یکی

 فروتنی با که ماست روزگار چیدۀ سرد و گرم و دار سابقه اثرگذار، ، آگاه  ژورنالیستان

 با  ژورنالیست یک  نتنها ایشان.   دارد قرار خویش وطنداران خدمت در پشتکار و

 ویژه مهارتهای از نیز  کوتاه داستان  آفرینش در بل اند شخصیت با و پیشگام ، وجاهت

 میدانم بایسته .ام برده ولذت  ام خوانده ایشان از زیادی داستانهای  من.  اند برخوردار یی

. نماییم یاد  دانی باقدر  یشان ا  کردهای کار از تا    

 خویش  ادبی  و علمی های کرد کار و آثار با و باشند زنده سال سالهای فروؼی اسماعیل

(( ! بادا هموار شان راه و فروؼمند فروؼی  فروغ  .  رسانند یاری را ما مردم   

 

بنا بر تقاضای شهرداری شهر کابل   عیسوی (۲۱۴۲)  در سال سماعیل فروؼیامحترم 

ندازی اساسات مسلکی تلویزیون و  استودیوی پرودکشن آن اداره سهم بسزایی در براه ا

بنا بر تقاضای ریاست عمومی رادیو تلویزیون   عیسوی (۲۱۴۱)ادا نموده  و در سال 

ملی افؽانستان ، بحیث عضو بورد بهترسازی برنامه های تلویزیون سهم شایسته یی را 

 ادا نموده است .

 



 ان و منوچهر گخود به نامهای پرویز، مژ روؼی با همسر و سه فرزندم اسماعیل فمحتر

 در کشور آلمان روزها و شب های مهاجرت و بی وطنی را سپری مینمایند.

با عالقمندی که  و اند فرزندان  او تحصیالت عالی شانرا در کشور آلمان به پایان رسانده 

هستند که اگردر وطن ما آرامی و صلح و ارزوی این  به میهن خود دارند در فکر

هم میهنان خود  وطن و بایی شان مصدر خدمت بهند در کشور آبتوان سراسری  بوجود آید

 گردند.

 

 

           

که  ما میباشد وعات میهناز جمله چهره های شناخته شده و مجرب مطبصاحب فروؼی  

مسوولیت احساس و با  یگ شایسته اهانه باگآ ی خود همیشه گدرفعالیت های ادبی و فرهن

ست افکار سالم، عاطفی و انسانی خود را صادقانه، بی توانسته ا ، و ملی خود پاک وطنی

  طرفانه و بی ؼرضانه بیان نماید.



 اه گو سخنور ا رگ، روشنتوفانی که یکی از شخصیت های توانامحترم صدیق کاوون 

کشور ما است، در یکی از نوشته های خود در مورد شخصیت  گدنیای ادب و فرهن

ارد :گی محترم اسماعیل فروؼی جنین مینگادبی و فرهن  

  بیشترینه که  است افؽانستان فرهنگی درخشان های چهره از یکی  فروؼی اسماعیل)) 

.  است کرده وقؾ کشورش فرهنگ و دانش به خدمت امر  به ار خود گی زنده  سالهای

 دیگر  همنفسان با همراه و  همگام او که  را  خورشیدی شصت  دهه سالهای دارم یاد به

 به شباروزی تالش  گونه چه  - کشور برای  بود بزرگی ؼنیمت  شان کدام هر که  -

 میهنانش هم و میهن  برای و یدنما ادا  فرهنگی  وفاییگش در را خود سهم تا میداد خرچ

.گردد خدمتی مصدر   

 و تهیه همکارانش و فروؼی اسماعیل محترم توسط که تلویزیونی و رادیویی های برنامه

 تلویزیون و رادیو های برنامه ترین  بیننده پر و ترین شنونده پر از میشدند ترتیب

«  ها نکته و  موسیقي»  موفق یها  برنامه از  میتوانم  مثال  گونه به.  بودند افؽانستان

. شوم یادآور«   شما با ساعتی»  و   

 از مملو هایش نوشته و داستانها  که ماست کشور زیبانویسان از یکی فروؼی اسماعیل

 به که است راستکار و صمیمی ، متواضع انسان یک او.  است انسانیت و انسان به عشق

 ولی  میزید فقیرانه و زیست فقیرانه او.  است مانده وفادار اش روشنگرانه رسالت

.برسد  ثروت  به تا نساخت نردبان هنرش و دانش از هیچگاه  

 سرفرازی و صحت عزیز فروؼی ، کشور خوشنام نویسنده و آگاه ژورنالیست به من

.((میخواهم رنگ پر و رسا را قلمش و  میکنم آرزو  گی همیشه  

 خود و همکاران با دوستان،  مإدب ، فروتن محترم اسماعیل فروؼی یک انسان مهربان،

تاثیر  اد سرشار،بوده و در کار وفعالیت های مسلکی خود از استعد نهایت صمیمی بی

و تجارب  تا اندوخته ها  تالش نموده، و همیشه ا است. گذار و تجارب ؼنی برخوردار

.خود قرار دهند مسلکی خود را در خدمت  وطن ، هم میهنان و هم  مسلکان   

   

 مصاحبه او با محترم اسماعیل فروؼی بیشتر معرفی خاطری بهرامی گدوستان عزیزو 

. مینمایم جلب آن به را وفرهنگ ادب هنر، علم، عالقمندان شما توجه که ام داده انجام  

 دارم، ادب و سالم عرض خود عزیز هموطنان وهمه شما به صاحب فروؼی محترم

. نمایم مطرح را خود پرسشهای دهید اجازه  



ان عزیزخود هستم.گ. من در خدمت شما و خواننده  از شما تشکرمسعود عزیز   

  

ید، چه کسی با یریؾ مینماتع ونهگچشما ژورنالیزم را  ، صاحبفروؼی محترم پرسش : 

اه ومسلکی تبارز گعنوان یک ژورنالیست خوب، آکدام صفات و خصوصیات میتواند به 

 نماید؟

 ،و خواننده گان عزیزبا سالم و درود خدمت شما  پیش ازهر کالمی اجازه دهید  : پاسخ

گزارم . از شما وهموطنان عزیز و قدرشناسم سپاس تشکر نمایم که مرا بیاد آوردید ازشما

.را هنوز بخاطر دارید م که کارهای کوچک ژورنالیستیک  

ی که طی که : ژورنالیزم با تکامل حیرت آور فشرده مینویسم بسیار درمورد سوال شما ،

علم تؤمین  ، ژرفا و گسترده گی که امروز کسب کرده است سالهای اخیر داشته و با 

تفریح بخشیدن آنان میباشد . ارتباط با مردم بخاطرآگاهی دادن، معلومات دادن و 

ژورنالیزم مددگار و همدم و همراز مردم است . به نظر من امروز ژورنالیزم جزء 

حتمی زنده گی مردم است . شاید مبالؽه نباشد اگر بگویم که ادامه ی حیات امروزی بدون 

. بسیار دشوار و حتا آزار دهنده خواهد بود  یزمموجودیت ژورنال  

در پهلوی سایر  یات یک ژورنالیست خوب و موفق به نظر منواما صفات و خصوص

                          قبل ازهمه این است که :                        صفات خوب دیگر ،

                    باشد                                     و صمیمی  ستکار، در صادق  ــ  

ی علمی و معلوماتی اش بیفزاید .                                همواره به اندوخته ها   ــ  

                                              هیچگاهی ابتکار و نوآوری را از یاد نبرد.   ــ  

ــ   واگر در بخشهای خبری و اطالع رسانی کار مینماید ، سریع و دقیق باشد .    

ه واساسی یک ژورنالیست چه است؟به نظر شما وظایؾ عمد پرسش :   

ها که قبأل زیر عنوان صفات خوب ژورنالیست یادآوری نمودم . به این معنا همان : پاسخ

که ژورنالیست خوب باید قبل ازهمه ؛ صادق وراستکارباشد ، همواره به اندوخته های 

به نظر  . علمی و معلوماتی اش بیفزاید ، مبتکر و ایجادگربوده و سریع و دقیق کارنماید

 من همینها ازمبرم ترین وظایؾ یک ژورنالیست است .

د سرح  مطبوعاتآزادی آیا آزادی بیان و ؟ تچیس تعریؾ شما از آزادی بیان  پرسش :

                 ؟ سرحد شامل چه مسایلی خواهد بود ر میشناسد اینگمیشناسد یا خیر؟ ا

آنچه همه نه گونی شنیده و خوانده ام ؛ اما من تا کنون از آزادی بیان تعریفهای گو  پاسخ :

تعاریؾ به آن تؤکید دارند اینست که : آزادی بیان آزادی ابراز عقیده ، تفکر و اندیشه 



و باالخره  است ، آزادی بیان آزادی کسب اطالعات و برخوردای از اطالعات است .

ما میدانید که بیان و ش   آزادی بیان ، مایه و درونمایه ی دیموکراسی و حقوق بشر است .

انتشار آزاد اندیشه ها ، عقاید و افکار یکی از اساسی ترین و گرانبها ترین حقوق 

انسانیست . آدمها این حق را باید به گونه ی طبیعی داشته باشند . این حق یک ودیعه 

             .برای جوامع بشری که هیچ نیرویی حق ندارد  آنرا از آدمها دریػ نماید  است

 و اما این حق و این آزادی را ما تا زمانی داریم که به دیگران صدمه نرسانیم.          

این مسؤله شامل آزادی مطبوعات نیز میگردد. آزادی مطبوعات یا بهتر است بگوییم 

هم که یکی از پایه های اساسی دیموکراسی و حقوق بشر  آزادی رسانه های گروهی

قایق به دیگران است . جوامع بشری تنها به یاری آزادی است، آزادی بیان و انتشار ح

تکامل و  به قله های بلند ترقی ،  بیان و آزادی مطبوعات و اطالعات است که میتوانند

 عدالت اجتماعی دست بیابند .

ذشته آزادی بیان، آزادی گتان نسبت به سالهای شما خبر دارید که در افؽانسپرسش : 

به ت . د، ممانعت وسانسور روبرو شده اسالیستان با تهدینشرات، کار وفعالیت ژورن

د؟یونه ارزیابی مینمایگعنوان یک ژورنالیست آزاد این مشکالت را چ  

من به این باورم که ،  با وجود دشواریها و رسوایی های محدودی که در سالهای  : پاسخ

دی بیان و اخیر در عرصه ی آزادی بیان و آزادی رسانه ها وجود داشته است ، آزا

آزادی رسانه ها یکی از با ارزش ترین و عمده ترین دستآورد های سالهای اخیر در 

کشور ما بوده است . مردم و رسانه های گروهی ما هیچگاهی چونین آزادی برای بیان 

ما صاحب  عقاید و نظریات  و درد دل هایشان نداشته اند . شما آگاهی دارید که امروز

شامل تلویزیون ها ، رادیوها ، روزنامه ها ، مجالت ، نشرات صدها رسانه ی گروهی 

 گونه گون چاپی و برقی هستیم . من نمیخواهم به ماهیت و کیفیت این رسانه ها بپردازم

ها و کارنامه هایشان  که این رسانه ها چگونه و از کجا تمویل شده و کیفیت برنامه

گروه های متنوع از راه رسانه های  . این بحث جداگانه ییست . اما همینکه چگونه است

متنوع و گوناگون و در نهایت مردمان مختلؾ ؛  اندیشه ها ، تفکرات و نظریات شانرا 

و این حق  یک دستاورد قابل قدر . مایند ؛ برای من یک دستاورد است ــبیان و پخش مین

         ت .مردم است ــ حق طبیعی مردم که در گذشته ها از مردم دریػ ورزیده شده اس

به نظرمن خوب است اگر مردم  و ژورنالیستان ما بخاطر استفاده ی بهتر                 

رسانه های جمعی ( ، تشکل های حق آزادی بیان و آزادی  )  و سودمندتر ازین حق شان

از آزادی بیان و آزادی رسانه ها  طبقاتی ،  حقوقی و صنفی شانرا قوی تر نموده و

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و ایجاد و تحکیم عدالت اجتماعی استفاده نمایند .بخاطر تؤمین   



 حاکمان دولتی آلوده با فسادهایدر داخل کشور ما یکعده مقامات و زمانیکه  پرسش :

ژورنالیستان  اکثر و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منافع خود را در خطر احساس میکنند،

فشار، اخطار، هشداروتا سرحد قتل آنها ودرتحت روهی را تحت گومسوولین رسانه های 

قرار میدهند. شما به عنوان یک ژورنالیست  مورد تهدید مراقبت های عدلی و قضایی

 سلکان تانم وچالشها در جهت دفاع ازهم مشکالت رب و واقع بین به خاطر همچومج

ونه می اندیشید؟گچ  

ؼیر عادالنه ی  ونی ، ظالمانه ودرباب برخورد ؼیرقان را ناگواریوقتی من خبر  : پاسخ

میشنوم یا میخوانم ، میخواهم پتک گرانی شده ، بر فرق عامل یا  با ژورنالیستی اهل فساد

عامالن آن ناروایی و ظلم فرودآیم . میخواهم فریاد شده به گوش جهانیان بنشینم و همه را 

، موثرترین راه  بپا بخیزانم . به نظرمن به حمایت از هم مسلک یا هم مسلکان عزیزم

حمایت از آزادی بیان ، آزادی رسانه ها و ژورنالیستان آگاه و آزادی دوست ، تنویر بهتر 

ماست . و بیشتر مردم و اتحاد و همدلی بیشتر بخاطر حفظ دستاوردهای بزرگ   

 اتهدیدها و حت مقابلبین المللی ژورنالیستان در ملی و های به نظر شما اتحادیه پرسش :

ونه میتوانند از توانایی های خود حد گچاران گرساندن ژورنالیستان وخبرن به شهادت

  رفته شود؟گهمچو حوادث دلخراش  تکرار جلواعظم استفاده را نمایند تا 

من به این باورم که توانایی هر کتله و اتحادیه و گروهی در همفکر بودن و   : پاسخ

ان ما در برابر هر تهدید زورمندان و اتحادیه ی ژورنالیستیکپارچه بودن آن است . اگر 

مفسدان ، متحد و یکپارچه عمل کرده ، عکس العمل مناسب و فوری نشان دهند ، هیچ 

شما میدانید که از گذشته های زورمند و فاسدی جرأت تهدید دوباره را نخواهد داشت . 

و درد که تا دور ژورنالیزم را بحیث چارمین قوه ی جامعه قبول کرده اند ؛ ولی با دریػ 

هنوز بسیاری ژورنالیستان ما به این حقیقت توجه جدی ننموده و به توانایی های ذاتی و 

  مسلکی خود کم بها میدهند  .

قسمیکه ما شاهد هستیم شما هم در عرصه ژورنالیزم وهم در زمینه ادبیات  پرسش :

ونه می گی این دو رشته چگدستاورد های درخور توجه داشته اید. در مورد هماهن

                           ؟ ار های تان را برجسته ترمی بینیداندیشید، و در کدام بخش ها ک

شما میدانید که پهنای ژورنالیزم امروز آنقدر گسترده شده است که شاید بتوان  پاسخ :  

بخشی از کارهای ژورنالیستیک با ادبیات سر و کار زیادی  اذعان کرد که گاهگاهی

اما من برای ژورنالیزم ، ادبیات را بمثابه ی مادر میپندارم . به نظر من یک  ندارد ؛

ژورنالیست خوب ، قبل ازهمه باید بتواند خوب بخواند ، خوب و درست بنویسد ، خوب و 

درست سخن بگوید و منظم و پیگیر مطالعه نماید . در یک سخن ، تنها به یاری ادبیات 



که ژورنالیزم موفقیت و موثریت بیشترکسب کرده ، به تعالی و ترقی بیشتر دست  است

 مییابد .

کرده اید ، باید  برخورد و اؼراق که البته شما با محبت درباره ی کارهای ناچیزمن واما

بگویم که من بیشتر به کارهای ژورنالیستیک پرداخته ام که البته همه با ادبیات سر و کار 

در ایجاد ، اجرا و نگارش برخی برنامه های رادیویی و تلویزیونی  است . مستقیم داشته

نقش مستقیم داشته ام  که همه برای من برجسته و با ارزش بوده اند . و به همینگونه 

یاسی نوشته داستان کوتاه مینویسم ، برخی کارهای تحقیقی انجام داده  و مقاالت ادبی و س

ه کارهای مشخص ژورنالیستیک من کمرنگتر بوده اند .نسبت ب  ام  و مینویسم که شاید  

ی صدای برحق افراد یک کشور یک  ژورنالیست، گونگدر انعکاس دادن چ پرسش :

روی کدام اصول  توجه نماید وارو مصاحبه کننده باید به کدام نکات مهم و اساسی گخبرن

رات مسلکی باید عمل نماید؟و مقر  

باید صادق و امین باشد . سرعت ودقت در کارش یک ژورنالیست قبل از همه  :پاسخ

داشته باشد و ابتکار و نوآوری را همواره ازیاد نبرد . هرگاه این نکات ارزشمند را 

همواره درنظرداشته باشد بدون شک و تردید میتواند  قادر به بیان حقایق و بیان صدای 

  برحق ملتش هم باشد .

ری ذهنیت مردم یک گوتلویزون در روشنروهی، رادیو گدرجمع رسانه های  پرسش :

ند داشته باشد؟اکشور چه رول و نقشی میتو  

بدون شک  رادیو و تلویزیون ــ بخصوص تلویزیون با در نظرداشت امکانات   : پاسخ

، میتواند بیشتر و شاید هم موثرتر از دیگر وسایل  دارد در اختیار وسیع تکنالوژیکی که

روشنگری نقش ایفا نماید . امروز رادیو و تلویزیون ارتباط گروهی در کار ارزشمند 

هردو به یاری تکنالوژی میتوانند بسیار سریع عمل کنند و  با بیان حقایق و ارایه تصاویر 

روشن از زنده گی ، افراد اجتماع و مخاطبان شانرا در روشنی بیشتر قراربدهند . ولی 

، معکوس و بصورت منفی  وشنگریاز یاد نبریم که هرگاه همین وسیله ی بسیار موثر ر

جامعه را مؽشوش نموده ، پرده ی سیاهی بکار گرفته شود ، به آسانی میتواند افکار 

    بروی حقایق بکشد و ما را از دست یافتن به حقیقت محروم نماید .

به نظر شما در تهیه یک خبر تلویزونی، متن خبر زیاد نقش دارد و یا تصاویر  پرسش :

عات؟مربوط به واق  

در هر حال هردو ــ هم متن خبر و هم تصاویر مربوط ، در تهیه ی یک خبر  :پاسخ

تلویزیونی از اهمیت خاص برخوردار است . اما در نظر باید داشت که یک خبر در 



تلویزیون باید به شکلی از اشکال با تصاویر مربوطش همراه باشد . متن خبر در 

اصل فشرده بودن از ما میخواهد که متن خبر باید تلویزیون اندکی فشرده تر است و همین 

  بسیار دقیق ، واضح و افاده کننده ی تمام حادثه یا موضوع باشد .

ی  رادیو و تلویزون در تهیه صاحب شما منحیث کارمند سابقه دارفروؼی  پرسش :

ر آن تعدادی از برنامه ها از جمله برنامه ساعتی با شما و برنامه موسیقی و نکته ها که د

؛ نقش مهم و  بود ان واقعا از جمله برنامه های پر بیننده ترین و پر شنونده ترینزم

این  ی تهیه مسلکیگونگچ تصردر موردمهربانی نموده به طور مخ مرکزی داشته اید . 

برنامه ها و علت مشهور شدن  و به دل نشستن این برنامه ها در میان مردم به طور 

. دییه نماارایمختصر معلومات   

درگام اول،  ، ی برنامه های خوب ومحبوب کار تهیهراستش آنهمه پیروزیها در :پاسخ

صمیمانه ی یک تیم یا یک گروه بود ــ تیم یا گروهی که به شؽل و  نتیجه ی کاروثمره 

          وظیفه ی شان عشق ورزیده و بیننده و شنونده ی شانرا صمیمانه دوست داشتند .

ما در همان زمان با وجود امکانات کم ، خواستها و آرزو های مخاطبان  دوم اینکه ،     

خود را شناسایی کرده ، پس از آن به یاری خود بیننده گان و شنونده گان به تهیه ی 

 مطالب و محتویات برنامه ها میپرداختیم .

ملی تحت هدایت آقایون روشنگر و بعد  درین زمینه ، اداره ی ریسرچ رادیو تلویزیون

، همه را  از جمله مرا در شناختن خواستها و آرزوهای بیننده   حسن زاده محبوب الهی

 گان و شنونده گان  ، یاری میرساندند .

در مورد کارهای کوچک خودم باید بنویسم که راهنمای کار من همواره همان صمیمیت ، 

، عضوی  نامهامانت داری و صداقت در کار بوده است . من خودم را هنگام ارایه هر بر

که برنامه ام را میدیدند یا میشنیدند . ازاعضای هرخانوادهای  میپنداشتم  

در آنزمان در پهلوی مسوولیت برنامه های یاد شده، مصروؾ کدام کارها و  پرسش :

ید؟یه نمایبودید، لطؾ نموده در زمینه معلومات ارا رگدی فعالیت های مسلکی و هنری  

زمان کارم در رادیو تلویزیون ملی ، در بخشهای گونه گون  خوشبختانه در مدت پاسخ  : 

مسوولیت داشته ام . در نوشته و تهیه ی برنامه های هنری و ادبی ، در انسجام و 

طرحریزی برنامه های مختلؾ برای رادیو ، مدیریت و اداره ی تمام برنامه های خبری 

فته دیو و تلویزیون . ناگو اطالعاتی تلویزیون و اداره و مدیریت ریاست مفسرین را

را هم  ملی انتخابی اتحادیه ی ژورنالیستان رادیو تلویزیوننگذارم که من مسوولیت دستیار

عالوه برآن با شور و عشق زیاد داستان کوتاه مینوشتم  . بعهده داشتم  .    



ا در کشور داریم شما مدتی به خاطر ایجاد شبکه تلویزونی آریان قسمیکه به یاد پرسش :

ایجاد و ی گونگفت. لطفا در مورد چرگا قرار که مورد دلچسپی افؽانه لمان اقدام نمودیدآ

ید؟ یوگمختصرا ب آن  خاموشی  

تلویزیون جهانی آریانا که در نوع جهانی بودن خود اولین تلویزیون جهانی افؽانها   :پاسخ

نعیم جوانبخت در تاریخ نشرات تلویزیونی ما افؽانها بود ، در اساس  به ابتکار آقای 

براه  من و عده ای از همکاران خوب من ؛، به همکاری  سرمایه دار روشن ضمیر ما

انداخته شد . ما اراده ی تؤسیس و راه اندازی یک تلویزیون جهانی ملی را داشتیم که 

ما میخواستیم اهمیت واالی  هدؾ اساسی و بزرگ آن روشنگری بود ــ فقط روشنگری .

ملی را تبلیػ نموده ، در رشد و اعتالی فرهنگ ما در داخل و یکپارچه گی و وحدت 

خارج کشور گامهای موثر و صادقانه برداریم . ما آرزو داشتیم در باال بردن سطح دانش 

و شعور اجتماعی ــ سیاسی اجتماع خود سهم کوچک ولی موثر خویش را ادا نماییم . 

یار صادقانه ایجاد شد و براه افتاد ؛ فشرده اینکه ، تلویزیون براساس اراده یی پاک و بس

لؾ عدم حمایت مالی و دخالتهای خرابکارانه ی برخی عناصر مخااما با درد ودریػ بدلیل 

قادر به ادامه ی   ه  ؛دوسال کار و کوشش مسلکی و صمیمانپس از  نشرات تلویزیون ، 

صاحب یک . اگر نشرات آن تلویزیون ادامه می یافت ، اکنون ما خود نبود  نشرات

در اروپا میبودیم که به وضوح هنوز این  کمبود را داریم . افؽانیجهانی  تلویزیون  

 هایارشزو ګ برنامه ها سابقه دار و با تجربه  شما به عنوان یک ژورنالیست پرسش :

؟ آیا این بینید  چګونه میرا داخل و خارج کشور افؽانی  رادیوها و تلویزون های مختلؾ

خیر؟ واګر عیار هستند یا ، اصول ومقررات مسلکی ژورنالیزم یارهابرنامه ها با مع

شما به خاطر بهبود این برنامه ها چه است؟ های، پیشنهادیستند ن  

در اول ، من ازینکه اکنون ما صاحب چندین برنامه تلویزیونی در داخل و خارج   : پاسخ

فتن سطح ذوق و شعور کشوریم ، خیلی خوشنودم . بگذارید تا با گذشت زمان با باال ر

بیننده گان و از اثر رقابت های سالم و موثر ، ازمیان اینهمه برنامه های گونه گون که 

بسیار شان ؼیرضروری و ؼیرمسلکی هم هستند ؛ چند تای شان باقی بمانند که بتوانند 

 نیازهای بیننده گان را برطرؾ نمایند .

:  به باور من برخی برنامه های ما  برنامه های تلویزیونی و اما درمورد نشرات

تلویزیونی از داخل کشور نشرات خوب و امیدوارکننده یی دارند . این برنامه ها اگر 

تفریحی و سرگرم کننده هستند یا برنامه های اطالعاتی و سیاسی ،  با افتخار میتوانم 

این بگویم که مطابق معیار های مسلکی زمان ما تهیه و نشر میشوند . هرچند شمار 

برنامه ها کم اند ؛ اما ما را امیدواری میبخشد که ژورنالیستان جوان داخل کشور ما 



تهیه ی برنامه های خوب و شایسته ی تلویزیونی را داشته و هر روز به این توانایی 

 توانایی هایشان می افزایند .

د داشته در مورد نشرات تلویزیونی از خارج کشور ، متؤسفانه من نمیتوانم موافقت زیا

باشم . نشرات تلویزیونی از خارج کشور بیشتر رادیویی است تا تلویزیونی  . بیشترین 

ن داخل استودیو و سهم دادن به همه بیننده گان تهیه میشود . که وبرنامه ها  به یاری تیلف

 نبلی تهیه کننده گاناین کار بصورت عام بسیار ؼیر مسلکی و نمایانگر ناتوانی و ت

اصأل خبر تهیه نمینمایند که جز اساسی کار  تا هنوز ت . این تلویزیونهاسها برنامه

برنامه های اطالعاتی و در این تلویزیون ها  ژورنالیستیک در هر تلویزیون است .

تهیه  سیاسی همچنان یا اصأل تهیه نمیشود و یا با شرکت اشخاص تصادفی و ؼیر مسلکی

فرهنگی شان .میشود .  به همینسان برنامه های هنری ــ   

در رقابت با تلویزیونهای  این تلویزیونها هم سیده است تابه نطر من اکنون زمان آن فرا ر

نورمها و قیودات مسلکی را برای تهیه تمام  ، کار شانرا جدی گرفته داخل کشور ، 

 برنامه ها و برنامه سازان شان وضع نمایند .

اه گآمرزی از شما منحیث ژورنالیست  های داخل و بیرون رادیو ها و تلویزون : پرسش

ر نه گو ا مجرب و شایسته سابقه دار رادیو وتلویزون دعوت نموده اند یا خیر؟ کارمندو

د؟یونه ارزیابی می نمایگدلیلش را چ  

خوشبختانه طی سالهای اخیر  تاکنون دوبار از من بعنوان یک خدمتگار سابقه دار  : پاسخ

خل کشور دعوت بعمل آمده است تا تجارب اندکم را مردم در عرصه ژورنالیزم ، از دا

افتخار با کمال که البته من هم با کمال میل و ؛  را در اختیار ژورنالیستان جوان بگذارم 

من فرزند و خادم وطنم هستم و  این کار را انجام داده و در داخل کشور خدمت نموده ام .

  فتخار انجام میدهم .تا زمانیکه توان خدمت مسلکی داشته باشم  ،  با ا

 و مادی های داشته تمام و ادبیات و فرهنگ کشور، موجود بحرانی وضعیت درپرسش :  

 به و ما مردم مقدس معنویات از حمایت بهانه  به ؼارتگر مشتی توسط کشور معنوی

شما منحیث یک .  میشوند داده باد بر لباس خوش های پدیده سایر و دموکراسی بهانه

  ؟ میرسد نظر به  نجاتی راه میکنید فکر چی اه و رسالتمندگآ ژورنالیست

من به این باورم که همان مشتی ؼارتگر هرگز توانایی اینرا نخواهند یافت تا  : پاسخ

فرهنگ پدیده ی پویا و  شما میدانید که فرهنگ و معنویات مقدس ما را از ما بدزدند .

بیخ و دیرپای ما آنقدر استعداد و  رشدیابنده ییست و تمام فرهنگها بخصوص فرهنگ گشن

توانایی دارد تا با وجود نا مالیمات روزگار و کوششهای خصمانه در برابر آن ،  پویایی 

 اش را حفظ کرده و رشد و اعتالی طبیعی اش را بپیماید .



طبعؤ رشد و اعتالی فرهنگ همچنان به پاالیش و پرورش توسط پاسداران و حامیانش 

نگیان ما ، تمام نهادهای جامعه ی مدنی و درنهایت همه ی ما  قبل از فره نیازمند است .

همه  باید حامیان و پاسداران فرهنگ خویش باشیم ــ پاسداران این امانت بزرگ پدران و 

نیاکان ارجمند ما . اگر ما همه پاسداری از فرهنگ را اولین و عمده ترین وظیفه ی ملی 

ارتگر شاید بتوانند کیسه هایشان را بیشتر پر از و وطنی خویش بدانیم ، همان مشتی ؼ

 زر نمایند ؛ اما هرگز توان نابودی فرهنگ گشن بیخ ما را نخواهند یافت .

نظر شما در مورد متشکل ساختن ژورنالیستان و به خصوص کارمندان ارشد   : پرسش

ه بتواند رادیو وتلویزون و ایجاد دوباره یک شبکه رادیویی و تلویزونی قوی و مسلکی ک

، ادبی وفرهنګی، رام های آموزنده، علمی، ملیگنقش و رول موثردر برنامه هاو پرو

 سیاسی واجتماعی داشته باشد چه است؟

، دو چشم بینا  "  من یکی ار عالقمندان  میگویند " نابینا از خداوند چه میخواهد  : پاسخ

ا هستم . من به سرسخت تشکل ژورنالیستان کشورم در خارج از کشور بخصوص اروپ

این باورم که هموطنان ما این شایسته گی را دارند تا همانند سایر ملل مقیم اروپا ، 

صاحب نشرات تلویزیونی و رادیویی مستقل باشند . من این را یک نیاز میدانم . ایکاش 

دولتمداران ما ، شرکتهای خصوصی و یا اشخاص صاحب سرمایه ی ما  به  این مسؤله 

نمایند .بیشتر توجه   

نشرات مستقل رادیویی و ما بخاطر پاسداری ، رشد و اشاعه ی فرهنگ خویش به 

 تلویزیونی ضرورت داریم .

در داخل و  سراسری هنرمندان های پیام شما به بنیاد ژورنالیستان و اتحادیه : پرسش

 خارج کشور چه است؟

رفرازیها و پیروزیهای به همه هم مسلکان عزیزم احترام و سپاس تقدیم نموده ، س پاسخ :

بیشتر شانرا در راه حفظ و گسترش فرهنگ گهربار ما آرزو مینمایم . آنچه ما در هر 

برهه ی تاریخ بخصوص حاال به آن نیازداریم ، همبسته گی ملی ماست . و این 

ژورنالیستان و فرهنگیان عزیز ما هستند که با کارهای خالقه ی شان ، اهمیت حیاتی 

برجسته نموده  و آنرا دست یافتنی  مردمان سرزمین واحد ما را بیشتر همبسته گی میان

 تر میگردانند . 

تقاضای صمیمانه ی من از همه ژورنالیستان ، هنرمندان و فرهنگیان گرانقدر ما اینست 

 که وطن و مردم خود را مثل همیشه یاری برسانند و در شرایط کنونی بدون در نظر

، گروهی و عقیدتی در راه حفظ همبسته گی و وحدت ملی داشت تعلقات قومی ، زبانی 

 بکوشند .



و  هنر ،شما در عرصه علم، ادب کار ها و فعالیت های  محترم فروؼی صاحب ــ 

سپاس که حاضر شدید به پرسش  ت. از شما جهانقابل قدر و ستایش اس مسلک ژورنالیزم

به شما دوست  .یددمون ی ارایههای من پاسخ های علمی، هنری، مسلکی، ادبی و منطق

، طول  ، سرافرازی موفقیتصحت و سالمتی، و خانواده محترم تان رامی گعزیز و 

.سعادت و خوشبختی آرزو می کنم، عمر  

ــ  من هم از جناب شما انجنیرمسعود گرانقدر که خود خدمات شایسته و با اهمیتی در راه 

مینمایم . خوشبختی و سرفرازی  رشد و اعتالی فرهنگ ما انجام داده اید ، ابراز سپاس

 شما هم آرزوی من است .

  انجنیرعبدالقادرمسعود. . باعرض ادب و احترام 


