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تقدیم به هزاران روزنامه نگار داخلی در سراسر جهان،

روزنامه نگارانی که در وضعیتی دشوار و اغلب پرمخاطره کار می کنند

 تا آزادانه از خطوط مقدم بحران و دگرگونی گزارش تهیه کنند
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مقدمه

روزنامه نگاران همواره در 
مبارزه اي ناگزیر با تالش هاي 
مقامات براي کنترل، محدود 
کردن و سانسور اخبار 
بوده اند

روزنامه نگاری هيچ گاه دوران طالیی نداش��ته است، حتی هنگامی که 
جریان  تهيه و انتقال اخبار ساده بود. روزگار ما هم از این قاعده مستثنا 

نيست.
روزنامه نگاران، از نخس��تين »خبرنگار جنگی« که وقایع ش��به جزیرة  
کریمه را گزارش می کرد تا نسل خبرنگاران جنگ ویتنام و خبرنگاران 
جنگ های مستمِر خاورميانه در روزگار ما، همواره در مبارزه ای ناگزیر 
با تالش ه��اي مقامات برای کنت��رل، محدود کردن و سانس��ور اخبار 

بوده اند.
روزنامه ن��گاران، در عين حال، به  گونه ای فزاین��ده به هدف  هایی برای 
حمله تبدیل شده اند. بنا به گزارش کميتة  حمایت از روزنامه نگاران، در 
دهة گذشته 364 روزنامه نگار حين انجام وظيفه کشته شده اند. )البته 

دیگر گروه های روزنامه نگار رقم های بيشتری ارائه می کنند.(
 در مناطق درگير جنگ همچون عراق که تعداد کشته ش��دگان س��ير 
صعودی دارد، روزنامه نگاران مس��تقيماً در مع��رض خطر  تير خوردن 
هستند؛ در حکومت های سرکوبگر مورد حمله  قرار می گيرند و به زندان 
می افتند؛ حت��ی در جامعه های با ثبات و دموکراتيک هم به دليل انجام 

وظيفه  و گزارش کردن جرم و فساد به قتل رسيده اند.
افزای��ش تهدی��د جانی تنه��ا عارضه ای نيس��ت که آس��يب زیادي به 
روزنامه نگاران وارد مي کند. منتقدان می گویند در اقتصاد جهانی شده اي 
که شرکت های چندمليتی رسانه ها را به انحصار خود درآورده اند، و در 
صدد "به ابتذال کش��اندن" روزنامه نگاری جدی هستند، بودجه های 
گزارش��گري و دفاتر خارجی رو به کاهش است. اخبار بين المللی رفته 
رفت��ه قربانی تنگ نظری ه��ا و کوته بيني ها می ش��ود. کانون خبرهای 
بين المللی به تدریج از مباحث و موضوعات جدی به روزنامه نگاری دربارة 

شخصيت  ها و چسبيدن به  مسائل بی اهميت منتقل مي شود.
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اما در ميانة این روندهای دلس��رد کننده، اخبار دلگرم کننده  هم وجود 
دارد. رفته رفته فرصت های ب��ارزی برای روزنامه نگاران داخلی پدیدار  

مي شود.
 با آن که برخی مؤسسات رس��انه ای مهم اخبار بين المللی جدی را رها 
کرده اند، صداهای داخل��ِی گوناگون روز به روز مجال بيش��تري براي 
تأثيرگذاري در س��طح داخلی و بين المللی پيدا مي کنند. اکنون جهان 
کوچک تر و ارتباطات سریع تر شده  است و این امر رسانه  های داخلی را 
قادر می س��ازد که بر مباحث بين المللی تأثيری داشته باشند که پيش 

از  این هرگز نداشتند.
 در همين حال جریان رو به رشد گسترش مؤسسات رسانه ای بين المللی 
ه��م در کار اس��ت، جریانی که از پش��تيبانی حامي��ان مالی خصوصی 
و مؤسس��ات دولت ه��ای غربی براي ایجاد توس��عه برخوردار اس��ت و  
رس��انه  های داخلی را جهت کمک به ایجاد زمينه برای صلح، توسعه و 

دموکراسی تقویت می کند.
 مؤسسة گزارشگری جنگ و صلحiwpr( 1 (یکی از این گونه مؤسسات 
است که اکنون در بيش از بيست کشور اروپاي جنوب شرقي ، اوراسيا، 
خاورميان��ه و آفریقا فعاليت می کند. وظيفة  این مؤسس��ه پش��تيبانی 
از آموزش، گزارش��گری و ظرفيت سازی در مؤسس��ات رسانه ای برای 

روزنامه نگاران داخلی است.
تجربة ما حاکی از وجود موانعی عظيم پيش روي گزارش��گران داخلی 
است. آنان اغلب در معرض سرکوب مستقيم قرار دارند، هميشه از منابع 

کافی بي بهره اند و از کمبود پشتيبانی حرفه ای رنج می برند.
با این  همه، ما شاهد  توانایي رسانه های داخلی هم بوده ایم، رسانه هایی 
که اگر  کمک و حمایت مناس��بي دریافت کنند، شهامتی خارق العاده 
نش��ان می دهند و به معياره��ای بين المللِی صحت/دق��ت، عينيت، و 
بی طرفی دس��ت می یابند. جوای��ز بين المللی متعددي که مؤسس��ة 

گزارشگری جنگ 

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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 توسعة دموکراسي
 به معناي نقش اساسي و رو 
به گسترش روزنامه نگاران 
داخلي در سراسر جهان است

مقدمه

 و صل��ح  در حوزة روزنامه نگاري به دس��ت آورده، حاکي از موفقيت  آن 
دسته از روزنامه نگاران داخلی  است که با شبکة ما کار می کنند.

چشم انداز وسيع تر اوضاع نيز مثبت است. بر اساس گزارش برنامة توسعة 
س��ازمان ملل متحد، در دو دهة گذشته »81 کشور گام  های مهمي به 
سوی دموکراسی برداش��ته اند، و امروزه 140 کشور از ميان نزدیک به 
200 کش��ور جهان انتخابات چندحزبی دارند.« توسعة دموکراسی به 
معنای نقش اساس��ی و رو به گسترش   روزنامه نگاران داخلی در سراسر 
جهان است. این موضوع  توانایي زیادي به آن ها مي بخشد و مسئوليتي 

سنگين بر دوش شان مي گذارد.
 فناوري هاي جدید ارتباطات نيز به نزدیک تر کردن سطح روزنامه نگاری 
بين المللی و داخلی مدد مي رساند. تهيه و  انتشار اخبار اکنون از هر زمان 
دیگر ارزان تر و سریع تر اس��ت. حوزه هاي رسانه ای مختلف که پيش تر 
ج��دا و متفاوت بودن��د، کم کم به هم نزدیک مي ش��وند، به گونه ای که 
متون، صداها و تصاویر اکنون همه هم زمان  )البته به شرط دسترسی به 
کامپيوتر و اینترنت( قابل اس��تفاده   اند. این تحوالت روزنامه نگاران و به 

طور کلي مردم را به شدت توانمند مي کند.
 اما فرصت های جدید همچنين تأکيدی است بر نياز به آموزش بيشتر 
و گزارش��گری مس��ئوالنه تر. و  کت��اب حاضر دقيقاً به همين مس��ائل 
می پردازد. این کتاب راهنمایی عملی و کاربردي اس��ت که برای کمک 
به روزنامه ن��گاران داخلی در جامعه های درگير بحران   و دگرگونی های 

عظيم تنظيم شده است.
کتاب حاضر خالص��ه اي از معيارهای بين المللی اساس��ی را در زمينة  
روزنامه نگاری به دس��ت مي دهد و حاوي راهنمایی های مهمی دربارة 

بسياری از فنون اساسی گزارشگری است.
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روزنامه نگاران داخلي براي 
اولین بار در طول عمر یك 
نسل، و شاید هم بیشتر، از 

این بخت برخوردار شده اند 
که آزادانه به گزارش 
رخدادهاي کشورشان 

بپردازند

این کتاِب راهنما مروری است بر گزارشگری در زمينة  مباحث عمومی، 
سياسی، اقتصادی و بشر دوستانه. همچنين راهنمایی هایی دربارة ایمنی 
و امنيت و گزارشگری حساس در مناطق جنگی، و نيز در موضوع افترا 
ارائه مي دهد. این کتاب که خود به عنوان بخشي از برنامه های آموزش 
عملِی ما تأليف ش��ده است، ش��رایط اختصاصي الزم براي گزارشگری 
برای مؤسس��ة گزارش��گري جنگ و صلح را هم مطرح می کند. در هر 
فصل، بخشی به تمرین ها و موضوعاتی برای بحث اختصاص داده شده 
و منابع بيش��تری هم در هر زمينه معرفی شده است. این کتاب راهنما 
برای استفاده در دوره  های آموزش��ی بين المللی یا به صورت خودآموز 

تنظيم شده است.
 این کتاب به زبان های مختلف در دسترس است )برای اطالعات بيشتر 
مراجعه کنيد به: www.iwpr.net(. صفحه آرایي کتاب در نسخه هاي 
زبان های مختلف، به منظور استفاده در کارگاه های آموزشی چند زبانه، 

هم سان شده است.
روزنامه نگاری کاری است در حوز ة حقوق و اختيارات، و البته در حوزة 
مس��ئوليت ها و تکاليف نيز. در بس��ياری از جامعه ه��ا، روزنامه نگاران 
داخلی برای اولين بار در طول عمر یک نسل، و شاید هم بيش تر، از این 
بخت برخوردار ش��ده اند که آزادانه به گزارش رخداد های کشورش��ان 

بپردازند.
چگونگی پی ریزِی معياره��ا و ویژگی های حرفه ای فقط زمينه را برای 
موفقيت نس��ل هاي آینده مهيا نمی کند، بلکه رهب��ران آن ها را هم در 
کان��ون توجه عمومی قرار مي دهد، و به جوام��ع آن ها کمک می کند تا 
اختالف هایشان را  رفع کنند، و ش��رایط توسعة پایدار و دموکراتيک را 
فراهم آورند. این کتاب در پی پش��تيبانی از روزنامه نگاران در انجام این 

وظيفة  اساسی است.
آنتونی بُردن2
مدیرعامل

1. Institute for War & Peace Reporting (IWPR)
2. Anthony Borden

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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اگر  دارید از این کتاب استفاده می کنيد، به احتمال زیاد در حال حاضر 
روزنامه نگارید یا به این حرفه عالقه دارید.

ما در جریان سمينارهای آموزشی مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح این 
پرسش را با صدها شرکت کننده از سراسر جهان در ميان می گذاریم که 
چرا روزنامه نگار شده اند. نظرات افراد البته متفاوت است و پاسخ درست 
و نادرست وجود ندارد. اما در این گفت و گوها برخی مضامين به دفعات 

تکرار می شود. و برخی معضالت مشترک هم بدیهی است.
 در این فصل برخی از دالیل مهم افراد را برای روزنامه نگار  شدن مطرح 
می کنيم و به بررس��ی برخی از خطرات و مش��کالت بالق��و ة این حرفه  
می پردازیم. سپس شما می توانيد در تمرین هاي انتهاي فصل به تحليل 

دالیل خود برای روزنامه نگار  شدن بپردازید.
خدمت به جامعه

خيلي ها می گویند  مي خواهند روزنامه نگار  ش��وند تا به جامعه خدمت 
کنند. روزنامه نگاری مطلوب به ش��يوه های مختلف به جامعه خدمت 
می کند، از جمله با برمال کردن بی عدالتی ها،  واداشتن سياستمداران به 
پاسخگویي در برابر مردم و کمک به کشور در مواقع بحرانی. اما کسانی 
که به حرفه های دیگر اش��تغال دارند نيز در خدمت جامعه هستند، از 
جمله پزشکان و معلمان و حتی خود  سياستمداران)چنان که خودشان 
ميگویند(. هدِف خدمت ب��ه جامعه به خودي خود دليل قانع کننده اي 

براي تمایل شما به اشتغال به روزنامه نگاري نيست .

چرا روزنامه نگاری؟
فصل 1

شان پِن بازیگر آمریكایي 
حین بازدید از نشست 
آموزشي مؤسسة گزارشگري 
جنگ و صلح در بغداد
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آیا روزنامه نگار از توانایي 
تعیین حقیقت برخوردار 

است؟ از آن گذشته، اگر 
معلوم شود که شما  اشتباه  
کرده اید، چه اتفاقي مي افتد؟

 بیان حقیقت

روزنامه ن��گاران بلند پرواز اغل��ب می گویند که خ��ود را وقف حقيقت 
کرده ان��د. چنان که در این کتاب راهنما هم مطرح می ش��ود، دس��ت 
یافتن به واقعيت هاي درس��ت نخس��تين چالش روزنامه نگاری است. 
ولي »حقيقت« مفهوم پيچيده اي اس��ت. در واق��ع یکي از اصول مهم 
روزنامه نگاری بين المللی ارائة »حقيقت هاي« رقيب به شکلی متوازن 
است. اما آیا روزنامه نگار از توانایي تعيين حقيقت برخوردار است؟ از آن 

گذشته، اگر معلوم شود که شما  اشتباه  کرده اید، چه اتفاقي مي افتد؟
نمایندگي سرزمین مادري

بسياری از گزارشگران احساسات  پرشوري نسبت به خویشان و سرزمين 
آبا و اجدادی خود دارند. این امر طبيعی است، به ویژه هنگامی که خانواده 
یا سرزمين شان در خطر باشد. روزنامه نگاران ورای هر چيز انسان اند، و 
غالباً ��  آگاه یا ناآگاه �� خود را با جامعة خویش، که ممکن است بر اساس 
منطقه، زبان، دین، قوميت یا مليت تعریف شده باشد، یکی می دانند. اما 
آیا رهيافت جانبدارانه با اصول مهم عينيت و توازن در روزنامه نگاری در 
تضاد نيست؟ روزنامه نگاری باید جذاب و خواندنی باشد، اما آیا یک  طرفه 
به قاضی رفتن یا باالی منبر رفتن و داد س��خن دادن، آن هم در جهانی 

»عاری از رحم و شفقت«، کسالت آور و خسته کننده نخواهد بود؟  

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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برجسته  کردن  موضوعات

روزنامه نگاری کمکی است به آگاه کردن صاحبان قدرت تا بدانند که در 
کشور واقعاً چه می گذرد.  سياستمداران و مقامات، حتی با بهترین نيات و 
انگيزه ها، ممکن است از اوضاع و احوال واقعی دور بيافتند، چون احتمال 
دارد کس��انی آن ها را احاطه کنند که در فکر خش��نود کردن ایشان اند 
و چيزهایی را به آن ها بگویند که دوس��ت دارند بشنوند. روزنامه نگاری 
مجرای مستقيم و باارزشي برای این  مقامات است. ولي باید از مخاطرات 
آن ه��م آگاه بود. ممکن اس��ت روزنامه نگار در جریان با خبر س��اختن 
مقامات مهم اغوا شود و در صدد خشنود کردن رهبراني که مخاطب او 

هستند بربياید تا مقبوليتش را در  آن جمع از دست ندهد.
حفاظت از مردم

مردِم آگاه سنگ بنای هر جامعة مدنی اند. روزنامه نگارِی صریح و صادق 
و، در عين حال، منصف در زمينة  موضوعاتی که برای مردم مهم  است، 
به ایجاد فش��ار برای تغيير و بهبود کمک می کند. این امر به معنای در 
دسترس قراردادن اطالعات قابل اعتماد دربارة کارهایی است که رهبران 
سياسی و دیگر مقامات انجام می دهند. آیا سياست های دولت عادالنه 
و کارآمد اس��ت؟ آیا فالن رهبر یا بهمان مق��ام صادق اند؟ آیا طرح ها و 
سياس��ت هایی که وعده داده اند مطابق برنامه پيش می رود؟ آیا حقوق 

شهروندان محترم شمرده می شود؟ و اگر نه، چرا؟

فصل 1 چرا روزنامه نگاری؟
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استقالل زماني به دست 
مي آید که همه از شما متنفر 

باشند

با این همه، شاید س��نتی ترین نقش های روزنامه نگاری نيز مخاطراتی 
چند در بر داشته باش��د.  سياستمداراِن مخالف و گروه های غيررسمی 
��   از جمله ش��رکت های تجارتی و نيز سازمان های مردم نهاد �� شما را 
با نگرش های  جانبدارانة خود بمب��اران می کنند و قابليت  هایتان را در 
رعایت انصاف و توازن به چالش می  کشند. با  شایعه سازي و هوچي گري 
نمي توان دوست پيدا کرد )یا درآمدی به دست آورد(. یک ضرب المثل 
قدیمي روزنامه نگاري مي گوید: » اس��تقالل زمانی به دست می آید که 

همه از شما متنفر باشند.«
کنجکاوی

کنجکاوِی سيری ناپذیر  ویژگي رایج- و شاید هم الزم-  روزنامه نگاران 
اس��ت . روزنامه نگاران خوب از نوعی حِس فضولی طبيعی بهره مندند، 
حسی که به آنان نيرو می دهد تا کارشان را خوب انجام دهند و همواره 
از شغلشان راضی باشند. طبيعت آنان با »تعقيب و شکار اخبار« سرشته 
شده و به همين دليل هر چيزی را که گير بياورند می خوانند، از جمله، 
و به ویژه، روزنامه هایی که با آن ها موافق نيستند. این روزنامه نگاران به 
جزئيات اهميت می دهند و هم��واره می خواهند از »چرا«یی ماجراها 
سر دربياورند. و وقتی از ته و توی چيزی سر در آوردند، می خواهند آن 

را به دیگران هم بگویند.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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اما این غریزة کنجکاوی فشارهای خاص خود را به دنبال می آورد. دنيای 
اخبار بی رحم اس��ت و در اوج ماندن نيازمند از خود  گذش��تگی است. 
بسياری از گزارشگران از احساس بي اطالعي سرخورده می شوند، چون 
هنگام شروع گزارشي که هيچ چيز از آن نمي دانند ناگزیرند پيه سنگ 
روي یخ شدن را به تن شان بمالند.  عدة زیادي از روزنامه نگاران دیر یا زود 
به دنبال  کسب دانش تخصصي دربارة موضوع هاي مشخص می روند، یا 
با اشتياق در پی مجالی  هستند تا اطالعات جامعي در زمينة مورد بحث 
به دس��ت بياورند و به نوشتة خود عمق ببخشند. برخی دیگر هم  صرفاً 

از ميدان خارج می شوند.

تأثیرگذاری

روزنامه ن��گاران می توانند تأثير زیادی داش��ته باش��ند و بس��ياری از 
روزنامه نگاران به همين دليل جذب رس��انه ها می ش��وند. پيدا کردن 
مخاطب در این حرفه امر مطلوبی است و می تواند به شما کمک کند تا 
از طریق گزارش هایتان تأثيرگذار باشيد. اما این موضوع نيز می تواند به 
نوبة خود خطرناک باشد. احساس قدرت می تواند عينيت و بی طرفی را 
از بين ببرد و اگر گزارشگر بيش از اندازه به صاحب منصبان یا مخالفان 
ایشان نزدیک شود، اعتبار خود را از دست خواهد داد. خودپسندی سم 
مهلکی برای گزارشگری است. شرکت مستمر در مهماني هاي کساني 
که می خواهند روی شما تأثير بگذارند،  ممکن است براي سالمتي شما،  

و به ویژه براي اندازة دورکمرتان، ضرر داشته باشد.

فصل 1 چرا روزنامه نگاری؟
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شهرت

بس��ياری از روزنامه نگاران به دنبال ش��هرت اند و این موضوع می  تواند 
انگيزه ای ب��رای خ��وب کار کردن در این حوزه باش��د. ممکن اس��ت 
گزارشگران جوان از چهره هایی با ش��هرت جهانی همچون کریستين 
امان پ��ور1 در س��ی. ان. ان.  یا پيتر ِجنينگز2  در اِی. بی. س��ی. یا جِرمی 
پَکسمن3  در بی. بی. سی. الهام گرفته باشند. در جریان جنگ دوم خليج 
خبرنگار بی. بی. س��ی. در بغداد   که »اس��کاد استاد«4  لقب گرفته بود، 
بالفاصله پس از پایان جنگ برای انتشار کتابش قرارداد بست. شهرت 
گرچه محاسني دارد، اما مخدر و مخرب هم هست، و در هر حال هرگز 
نباید  بيشتر از اصل موضوع اهميت داشته باشد. بهترین روزنامه نگاران 
به دليل دقت و استحکام کارشان مشهور می شوند، و عکس این موضوع 

صادق نيست.
پول

روزنامه نگاری ش��غل اس��ت و راهی ب��رای پ��ول درآوردن. بی تردید  
شخصيت هاي مش��هور، مانند  کس��اني که پيش تر از آن ها یاد شد، به 
راحتی پول های کالن به دس��ت می آورند. در مناط��ق جنگی، به ویژه 
هنگامی که خبرنگاران دسته دسته به آن جا گسيل می شوند، مي توان 
با کار کردن به عنوان کارچاق کن، مترجم یا دستياِر خبرنگار پول خوبی 
به جيب زد، به ویژه اگر زرنگ و مسئول باشيد و انگليسی تان هم خوب 

باشد.

بهترین روزنامه نگاران به 
دلیل دقت و استحكام 

کارشان مشهور می شوند،
و عكس این موضوع صادق 

نیست

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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اما تعداد کمي از خبرنگاران چنين درآمد باالیي دارند، و دستمزد باالي 
کارکنان محلي در مناطقي که به شدت درگير بحران اند ممکن است با 
همان سرعتی که رسانه ها از یک جنگ به سراغ جنگ دیگری می روند، 
از بين برود. مش��اغل رسانه اي به ش��دت بی ثبات اند و روز به روز تعداد 
بيشتري از صاحبان رس��انه ها پيش از آن که به بازنشستگِی زودهنگام 

برسند، ورشکست می شوند.
بدتر این که دغدغة پول شما را در قبال  دریافت رشوه و وجوه زیرميزی، 
یا پذیرفتن هدیه باب��ت لطفی که کرده اید، آس��يب پذیر مي کند. این 
قبيل رفتارها در روزنامه نگارِی شرافتمندانه مطلقاً جایی ندارد و وجهة 
بس��ياري از روزنامه نگاران خوب را خراب کرده است. اگر پول حسابی 

مي خواهيد، بهتر است دنبال کار دیگری بروید.

ماجراجویی

بسياری از افراد به این علت روزنامه نگار می شوند که دنبال ماجراجویی 
هستند؛ می خواهند وقتي از خواب بيدار ش��دند، از خودشان بپرسند 
چه چيزهای تازه ای در انتظارش��ان اس��ت. توانایی حرف زدن با طيف 
گسترده ای از مردم و پرسيدن انواع و اقسام سؤال  ها )از جمله سؤال  های 
گس��تاخانه یا بی ربط( می تواند هيجان انگيز باش��د. امکان س��فرهاي 
خارجي و، در نهایت، سفر به مناطقي که منتهاي طاقت انسان در آن ها به 
نمایش در مي آید، از قبيل مناطق جنگی یا فاجعه زده، نيز هيجان زیادي 
دارد. در چنين وضعی، این احتمال هم هس��ت که احساس  صميميت 
نيرومندی به وجود بياید و رقابت بی رحمانة  معمول به دنيای تجارت و 

داد وستد واگذاشته شود.

اگر پول حسابی مي خواهید، 
بهتر است دنبال کار دیگری 
بروید

فصل 1 چرا روزنامه نگاری؟
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ب��ا این  همه، اکثر روزنامه نگاران با حجم باالی��ي از کارهای یکنواخت و 
کسل کننده  سر و کار دارند. گزارِش کنفرانس  های مطبوعاتی، وضعيت 
بازار، و محاکمات تمام نشدنی می تواند ميزان تاب و تحمل آنان را محک 
بزند. مسافرت  های دائمی می تواند خسته کننده باشد. وقتي نيمه شب 
در اتاق هتلي از خواب بيدار مي ش��وید و یادتان نمي آید در کدام ش��هر 
هستيد، حسابي گيج مي شوید. افراد و خانواده  ها اغلب از این وضع آسيب 
مي بينند و پناه بردن به مش��روب و مواد مخدر و سيگار کشيدن دائمی 
هم کار را خراب تر می کند. برای شناخت اضطراب و فشار بی حدی که 
روزنامه نگاران با آن دست به گریبان اند حرکت رو به رشدی در این حرفه 
شروع شده است. این حرکت امکانات مختلفي فراهم مي کند، از جمله 
آموزش کار در محيط هاي خصومت آميز،  ارائة مش��اوره به کسانی که  
دچار »اختالل فشار روانی پس  آسيبی«5  شده اند، و، متأسفانه در موارد 
بسيار، برگزاري مراسم یادبود براي آن ها که حين کار کشته  شده اند.  

عشق به روزنامه نگاری

بسياری از روزنامه نگاران این شغل  را به یک دليل ساده انتخاب کرده اند: 
عش��ق به روزنامه نگاری. شاید مجري رادیو یا تلویزیون هنگامي که در 
برنامة زنده غرق صحبت اس��ت، از این که وظيفة هيجان انگيزش را به 
درستي انجام می دهد بسيار احساس رضایت کند)گرچه تپق زدن های 
اجتناب ناپذیر هم چيز وحشتناکی است(. بهترین گزارشگران کسانی 
هستند که بی وقفه گزارش ها را می کاوند و منابع خود را پيگيرانه دنبال 
مي کنند چرا که برای این کار انگيزه ای درونی دارند. خالصه سردبيراِن 
تراز اول عاشق کلمات اند و دوست دارند مطالب شسته  رفته عرضه شوند. 
داش��تن تبحر در کاري که انجام مي دهيد، احساس بسيار خوشایندي 

است.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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با این همه، تش��خيص این که روزنامه نگاری  چه چيزهایي هست و چه 
چيزهایي نيست بس��يار اهميت دارد. مهم ترین مس��ئله این است که 
روزنامه نگاری برای اکنون اس��ت نه برای اعص��ار آینده. روزنامه نگاری 
ادبيات نيس��ت و اخب��ار رادیو- تلویزیون فيلم س��ينمایی محس��وب 
نمی ش��ود. نثر پرآب و تاب و داستان س��رایی ِ بيش از اندازه نشانه های 
روزنامه نگاری ناپخته است و ممکن است پس از انتشار مایة شرمساري 
شما شود.  تمرکز  بيش از حد بر نوشتن و شيوة   بيان می تواند مانعی برای 
گزارشگری مطلوب و ضرورت تمرکز بر واقعيات باشد. سرعت معموالً 
بيش��تر از عمق مطلب اهميت دارد، و محدویت  ه��ای زماني همواره از 
کيفيت کار می کاهد. به قول الویس کاستلّو6 در ترانه اش، »اخبار دیروز 

کاغذ دور ساندویچ فرداست.«

فصل 1 چرا روزنامه نگاری؟
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تمرین

موارد زیر را مرور کنيد و ببينيد چرا می خواهيد روزنامه نگار باش��يد. با 
خود صادق باشيد و بکوشيد این موضوع را با همکاران و دوستان تان با 
صراحت به بحث بگذارید و پاس��خ هایتان را با هم  مقایسه کنيد. کدام 

پاسخ ها رایج تر است؟
به عنوان مثال از خودتان بپرسيد:

آیا اخبار و رویدادهای جاری را به دقت دنبال می کنيد؟   
  بيشتر بازیگر هستيد یا تماشاگر؟

دوس��ت دارید چ��ه چيزهایي بخواني��د، و آیا زی��اد روزنامه    
می  خوانيد؟

آیا به سياس��ت عالقه مندید، و  وابس��تگی حزبی ش��دیدی   
دارید؟

  کسانی را تحسين می کنيد، و آیا در ميان آنان  نویسنده یا    
                            روزنامه نگاري هست؟

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



20

منابعی برای مطالعه

وب  س��ایت های  مختص روزنامه نگاری زیاد است، و در آن ها از مقاالت  
فاضالنه گرفته تا مدارس  عالي و دانشکده هاي روزنامه نگاری و آخرین 
شایعات داغ  پيدا مي ش��ود. در ادامه، فهرست مختصری از چند سایت  
مهم آمریکایی و انگليسی ارائه شده است که بسياری از روزنامه نگاران 

هر روز به آن ها مراجعه می کنند:
رسانة گاردین:

media.guardian.co.uk 

مؤسسة پوینتر:
www.poynter.org 

 جيم رومنسکو  در زمينة اخبار رسانه ها در سایت پوینتر)که
لينک های فراوانی هم به دیگر سایت های روزنامه نگاری  دارد(: 

 www.poynter.org/column.asp?id=45                             

 نشریة روزنامه نگاری کلمبيا:
www.cjr.org 

نشریة روزنامه نگاری آِمریکن:
www.ajr.org 

شورای ملی بریتانيا برای آموزش روزنامه نگاران:
 www.nctj. com/index.html

    
مؤسس��ة گزارش��گری جنگ و صلح: )به وی��ژه   صفحات آموزش   

روزنامه نگاری(
 www.iwpr.net 

فصل 1 چرا روزنامه نگاری؟
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رسانه و اخالِق رسانه ای حوزة رو به رشدی در زمينة مطالعات رسانه ای 
است؛ همچنين اس��ت موضوع دراماتيزه کردن شدید در حوزه ادبيات 
داستانی و فيلم. البته هر کس منابع مورد عالقه و دلخواه خود را دارد، اما 

در این جا برخی از متون مهم این حوزه فهرست شده اند:
بررسی انتقادی و تاریخي  گزارشگری جنگ و خاطرات  عبرت انگيز:

The First Casualty:  The War Correspondent As Hero 
and Myth Maker from the Crimea to Kosovo, by Phillip   
Knightley   )Johns Hopkins(

War Is a Force That Gives Us Meaning, by Chris 
Hedges )Public Affairs(

دو اثر داستاني کالسيک در زمينة گزارشگری جنگ:

Scoop, by Evelyn Waugh 

The Quiet American, by Graham Greene7 

و دو فيلم مهم دربارة گزارشگری و ادارة روزنامه:

All the President’s Men8  )Dustin Hoffman and Robert  
Redford(,

)که اقتباسی است از کتاب کارل برنستاین و باب وودوارد(
Citizen Kane, by Orson Welles9 

1. Christiane Amanpour (CNN) 
2. Peter Jennings (ABC)
3. Jeremy Paxman (BBC)
4. Scud Stud
5. post-traumatic stress disorder (PTSD)
6. Elvis Costello

7. این کتاب با عنوان   امریکائي آرام  به قلم عزت اهلل فوالدوند )تهران: خوارزمي، 1363( به فارسي ترجمه شده است.
 8. در ایران: همة مردان رئيس جمهور

9. در ایران: همشهري کين
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روزنامه نگاری به اندازة جهانی که از آن گزارش می دهد متنوع اس��ت. 
کار گزارش��گراِن سخت اخبار1  با کاِر نویس��ندگان گزارش های خبری 
ف��رق دارد و گرایش های گروه اخير نيز با نویس��ندگان مطالب مربوط 
به شخصيت های مشهور یا ستون نویس های هفتگی تفاوت دارد. راه و 
روش گزارشگران آمریکایی با راه و روش روزنامه نگاران بریتانيایی غالباً 
ب��ه کلی فرق می کند، و راه و روش این دو گروه نيز با همکاران ش��ان در 
قارة  اروپا بسی تفاوت ها دارد. شيوه های روزنامه نگاری در دیگر مناطق 

و قاره ها نيز ممکن است بيش از این ها متفاوت باشد.
با وجود همة این تفاوت ها، سازمان های روزنامه نگاری در سراسر جهان 

به دنبال تدوین اصوِل اخالق حرفه ای بوده اند.
اغل��ب آن ها بر ای��ن عقيده اند که صح��ت/ دقت، بی طرف��ی، و انصاف 
سنگ بنای روزنامه نگاری مطلوب اند، اصولی که هستة اصلی آموزش های  

مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح هم محسوب می شوند.
این فصل به مروری بر این گونه معياره��ای بين المللی اختصاص دارد 
و به بررس��ی عناصر مهمي مي پردازد که ب��راي روزنامه نگاری مطلوب 

الزم اند.
البته تفاوت هایی در این معيارها به چش��م می  خورد، اما این تفاوت  ها 
در بيشتر موارد به نحوة بيان، ميزان تأکيد و درجة اهميت این معيارها 
برمی گردد. نگاهی به فهرست زیر بياندازید که همه برگرفته از همين 

معيارهای اساسی هستند:   

معیارهای بین المللی
فصل 2

 اغلب سازمان هاي 
روزنامه نگاري بر این 
عقیده اند که صحت/

دقت، بی طرفی، و انصاف 
سنگ بنای روزنامه نگاری 
مطلوب اند

فصل 1 چرا روزنامه نگاری؟
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در شيوه نامة مطبوعاتی روزنامه نگاران بوسنی، در مورد مقاالت 
تحریک کننده یا تبعيض آميز موکداً هشدار داده شده است.

  بی طرفی و صحت/دقت برترین معيارهای شيوه نامة تهيه کنندگان 
برنامه های بی. بی. سی. است.

 ش��يوه نامة روزنامه نگاري انجمن صاحبان و سردبيران نشریات   
ژاپن روزنامه ها را به »تالش مستمر برای آینده ای مرفه تر و امن تر« 

ملزم می کند.
  ش��يوه نامة اصول اخالقي انجم��ن روزنامه نگاران قرقيزس��تان 
این گونه صریح و بی ابهام آغاز مي شود: »روزنامه نگار بایددر خدمت 

حقيقت باشد. نقش رسانه   جست وجوی حقيقت است.«
هم��ة  ای��ن ش��يوه  نامه ها در م��ورد ای��ن ک��ه روزنامه ن��گاران از چه

 کارهایی باید دوری کنند کاماًل توافق دارند:
  تهمت و افترا )هتک حيثيت(

  سرقت ادبی ) استفاده از مطالب دیگران به نام خود(
  دریافت رشوه

  سرهم کردن مطلب )جعل و ابداع محض(  

 انجمن روزنامه نگاران 
قرقیزستان مي گوید: 

»روزنامه نگار باید در خدمت 
حقیقت باشد«
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برای دست یافتن به رویکردهای تخصصی به روزنامه نگاری راهکارهاي 
متفاوت  بس��ياري وج��ود دارد، از جمله در زمين��ة موضوعاتی از این 
دس��ت  که جنایات جنگي را چگونه پوش��ش دهيم، دربارة  قربانيان و 
آس��يب دیدگان چگونه گزارش تهيه کني��م، "روزنامه نگاری مردمی" 
را چگون��ه دنبال کنيم، یا "گزارش��گری صلح" را چط��ور انجام دهيم. 
گزارش��گری صلح موضوعی پيچيده و گاه مجادله برانگيز است و به این 
مس��ئله می پردازد که گزارش��گری جنگ و عواقب آن چگونه می تواند 
نيرویی در جهت مطلوب باشد. به برخی از این موضوعات در قسمت های 

بعدی این کتاب اشاره شده است .
اما بس��تر اصلی همة این موارد، و نيز نقش اصلی رس��انه ها در توسعه و 

دموکراسی، گزارشگرِی مسئوالنه و مبتنی بر واقعيت است.
فراهم آوردن اطالعات قابل اتکا برای پش��تيبانی مسئوالنه از مباحث 
عمومی، پاس��خگو کردن مقامات، و اطالع رس��اني دربارة تصميمات 

رأی دهندگان از وظایف اساسی رسانه ها در جامعة  دموکراتيک است.
در واقع بس��ياری از موازین اخالق حرفه ای بر نقش بنيادی رسانه ها در 
فراهم آوردن اطالعات قابل اعتماد تأکيد می کنند، اطالعاتی که به مردم  
امکان مي دهد آزاد باشند و آنان را در ادارة امور خود توانمند می سازد.  

  گزارشگري مسئوالنه و 
مبتني بر واقعیت بستر همة 
انواع گزارشگري است

فصل 2 معیارهای بین المللی
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عناصر اساسی

تقریباً تمام اصول و موازین اخالق حرفه ای دست کم بر سر این سه عامل 
بني��ادی در کار روزنامه نگاری توافق دارن��د: بی طرفی، صحت/دقت، و 

انصاف. این موارد را می توان معيارهایی همگانی قلمداد کرد.
 رهنمودهای اقوام مختلف بر صداق��ت و نزاکت در گردآوری اخبار نيز 
تأکيد دارند. بس��ياری از موازین نيز به حفاظت از منابع خبری مربوط 

می شوند که جزِء جدایی ناپذیِر کار گردآوری اخبارند.
1.           بی طرفی

بس��ياری از اص��ول و موازین رفت��اری روزنامه ن��گاران بر"بی طرفی" 
یا"استقالل" در گزارشگری  تأکيد می کند. اما تعریف این مفهوم  شاید 

دشوار باشد.
 بی طرفی به این معناست که گزارش نباید از حزب سياسی، دین، مردم 
یا گروه قومی خاصی در  مقابل احزاب، ادیان، مردمان یا گروه های قومی 
دیگر حمایت کند. بی طرفی به روزنامه نگار امکان می دهد که مواضع یا 
سياست های یک طرف را منصفانه گزارش کند، و  نظرهایی را که ممکن 
است یک حزب یا گروه دربارة  حزب یا گروه دیگري ابراز کند، در گزارش 
خود بگنجاند. اما اصل بر این است که گزارشگر نباید مستقيماً نظرها یا 

عقاید یا ترجيحات سياسی خود را اظهار کند.
 روزنامه ن��گارِی مت��وازن بين واقعي��ت و عقيده تفکيک ب��ارزي قائل 

می شود.  
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در بسياری از کشورها نشریات بدون حمایِت مالی به دشواری می توانند 
دوام بياورند، و احزاب سياسی، گروه های فشار یا شرکت های  قدرتمندي 
که منافع سياس��ي دارند طبعاً داوطلب حمایت از آن ها هستند. در این 
موارد روزنامه ها دست کم باید فهرستی از منابع مالی خود منتشر کنند 

تا خوانندگان خود بتوانند دربارة بی طرفی آن ها قضاوت کنند.
 نشریاِت مسئوليت شناس بين گزارش های خبری و مقاله های حاوی 
نظر و عقيدة نویسندگان به وضوح تمایز قائل می شوند. خبرها معموالً 
در صفحه  اول می آید و س��رمقاله ها و مقاالت و آراء و عقاید در صفحات 
جداگانه  در داخل روزنامه چاپ می شود. در برخی روزنامه ها، مقاالتی 
که جنب��ة  "تحليلی" دارن��د و از این رو ناگزیر تا ح��دي بيانگر دیدگاه 
روزنامه نگار هس��تند، تحت عنوان "تحليِل خبر" درج می ش��وند تا از 
اخبار صرف کاماًل متمایز باشند. در بسياری از روزنامه ها هيئت تحریریة 
مسئول تهية اخبار از کسانی که در کار تهيه  مقاالت و مطالِب تحليلي اند 

کاماًل جدا هستند و ممکن است حتي با هم ارتباط نداشته باشند.
 در کش��ورهاي غربي که بسياری از  نش��ریات و  نمایندگي هاي فروش 
رس��انه ها در تملک ش��رکت های بزرگ  اند، بی طرفی اقتصادی نيز به  
مسئله ای حساس بدل می ش��ود. از این  رو،  هيئت تحریریه و سرویس  
اقتصادی یا بخ��ش آگهي ها با دی��واری به اس��تحکام"دیوار چين" از 
یکدیگر جدا ش��ده اند. مواردی پيش آمده که س��ردبير به دليل تالش 

مدیر مسئول

فصل 2 معیارهای بین المللی
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یا مالک براي اعمال نفوذ بر محتوای مطالب استعفا داده است. مواردی 
هم بوده که خودداری از استعفا موجب بی اعتباری برخي نشریات شده 

است. 
تنش و درگيری به طور معم��ول در صورتی پيش می آید که روزنامه یا 
رادیو یا تلویزیوني گزارشي داشته باشد که موجب ناراحتی مالکانش یا 
شرکتی   ش��ود که آگهی دهندة عمدة آن روزنامه یا رادیو یا تلویزیون به 
حساب می آید. در این حال اگر رسانه این گزارش را منتشر کند، ممکن 
است درآمدش کاهش بيابد. اما اگر جلوی انتشار گزارش را بگيرد، این 
عمل دیگر بيطرفانه  محسوب نمی شود و شاید به نام نيکش  لطمه وارد 

کند.
حفظ بی طرفی سياسی به دالیل بسيار می تواند دشوار باشد. در برخی 
کش��ورها رس��انه ها به دليل انتقاد از دولت مس��تقيماً آماج  حمله قرار 
می گيرند و هوادار یا"عامل حکومت های بيگانه" قلمداد می شوند، حتی 
اگر صرفاً سعی کرده  باشند خط  مشِي مستقل خود را حفظ کنند. حفظ 
موضع مس��تقل، به ویژه در ایام جنگ و درگيري که جامعه ها به شدت 

دو قطبی می شوند، بسی دشوارتر می شود. 
همچنين ممکن اس��ت حفظ بی طرفی به دالیل پيش پا افتاده تري هم 
مشکل شود. اظهارنظرهای رئيس دولت همواره از اظهارنظرهای یک 
دهقان ارزش خبری بيشتری دارد، حتی اگر آن رهبر سياسی آشکارا در 
حال تبليغ برای خود باشد و آن روستایی دغدغه های فراموش شده ای 

را مطرح کند که قلب سياست های دولت را نشانه می رود.  
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2.           صحت/دقت

در تمام��ی اص��ول و موازی��ن روزنامه ن��گاری بر لزوم صح��ت و دقت 
تأکيد می ش��ود. اصرار بر"امانت"  همواره مهم اس��ت و رعایت امانت بر 
س��رعت ارجحيت دارد. برای سریع اما نادرس��ت بودن به کسی جایزه 

نمی دهند.
مهارت نویسندگِی روزنامه نگار عبارت است از ارائة اطالعات به شکلی 
روش��ن، موجز و مؤثر. این موضوع وابس��ته به واقعيات مس��لم اس��ت. 
بنابراین، گزارش��گر باید بداند چگونه و از کجا اطالعات قابل اعتماد به 

دست بياورد.
 یعنی گزارشگر باید خوب ببيند، خوب گوش بدهد، پشتوانة مطالعاتي 
محکمي داشته باش��د و، مهم تر از همه،  برای دست یافتن به اطالعات 

قابل اعتماد با افراد مناسب حرف بزند.
 یکي از اصول اساس��ی روزنامه نگاری این است که بهترین گزارشگران 
فقط به اندازة ارتباطات شخصي شان خوب اند. بنابراین باید یاد بگيرید 
که چط��ور این ارتباط ها را پرورش دهي��د، و  چگونه اطالعاتی را که به 
شما ارائه مي شود ارزیابی کنيد. یعنی باید بتوانيد ارزیابی کنيد  که  چه 
کسانی قابل اعتمادند )و باید اعتمادشان را جلب کرد( و چه کسانی قابل 
اعتماد نيستند. چالش مهم این است که چگونه توضيحات متضاد از یک 

رویداِد واحد را با هم سازگار کنيم.
بسياری از سازمان های روزنامه نگاری بر"قاعدة دو منبع" تأکيد می کنند، 
یعنی هر اطالعی باید توس��ط دو منبع مستقل تأیيد شود تا بتوان آن را 

قابل اعتماد دانست.  

فصل 2 معیارهای بین المللی
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روزنامه نگاران  باید زیاد یادداشت  بردارند و در صورت امکان مصاحبه ها 
را ضبط کنند تا مطمئن شوند که گزارش تا حد امکان دقيق است. رعایت 
این اصِل به رس��ميت شناخته شده، حتي اگر صرفاً ثبت صحيِح اسامي 
باشد، همان  چيزي اس��ت که امانت داری و آبرو و اعتبار روزنامه نگاران 
را حفظ می کند. دقت مس��تلزم توجهی وسواس  گونه به جزئيات است، 
چون حتی خطایی کوچک و س��طحی اعتبار کل  گزارش را مخدوش 
می کند. و این یعنی مرور و بررس��ی چندبارة واقعيات- حتي اطالعاتي 

که همگان آن ها را پذیرفته اند- تا جایی که ممکن باشد.
شاید الزم باشد برای روشن تر کردن گزارش دوباره با منابع خود تماس 
بگيرید تا مطمئن ش��وید که حرف  هایشان درست منعکس شده است 
یا ن��ه، به ویژه اگر منابع دیگر در آن ها مناقش��ه کرده اند. این کار همان 
مرور و بررسی واقعيات است، و در برخی مطبوعات باسابقه پژوهشگر یا 
روزنامه نگار تازه کار دیگري کل مقاله را از نو گزارش می کند تا از دقت و 
صحت آن اطمينان حاصل شود، به ویژه در گزارش های خبری مفصل 
یا مجادله برانگيز. گاهی، اگر تردیدي وجود داشته باشد، اعمال این اصل 
ممکن اس��ت به معني به تأخير انداختن انتش��ار گزارش براي پرهيز از 
خطا باشد. اما اشتباه کردن می تواند به اعتبار شما در آینده لطمه بزند 
و در بدترین وضعيت پيامدهایی زیان بار، از جمله طرح دعاوی حقوقی، 

به دنبال داشته باشد.
دقت تنها راجع به واقعيات نيست، بلکه به اوضاع و احوال و زمينة گزارش 

هم مربوط می شود. اطالعات مخرب دربارة یک نامزد انتخاباتی پيش

 اصرار بر »امانت«  همواره 
مهم است و رعایت امانت بر 

سرعت ارجحیت دارد
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از برگزاری انتخابات، یا دربارة عملکرد یک شرکت، پيامدهای وخيمی 
خواهد داشت. از این رو، خواننده  باید بداند که این اطالعات از کجا آمده 
و آیا منبع اطالعات گرایش های حزبی دارد یا نه. آیا منافع پنهانی وجود 
دارد که اطالعات را به سمت و سویی خاص سوق مي دهد و گزارشگر باید 
در مورد آن ها محتاط باشد و آن ها را آشکار کند تا  مخاطب بتواند قضاوت 
منصفانه ای داشته باش��د. خيلی فرق است بين این که مصرف کننده از 
کاالی معين��ی ایراد بگيرد یا این که نمایندة ش��رکت رقيبي که کاالي 

مشابهي توليد می کند چنين کاری انجام بدهد.
بسياری از مردم شکایت مي کنند که گزارش ها گاهی"عينی" نيستند. 
این انتقاد مي تواند درست باشد، به ویژه هنگامی که روزنامه نگار دستور 
کار مش��خصي دارد. البته ممکن است این انتقاد صرفاً راه دیگری برای 

بيان این نکته باشد که گزارش ها با دید گاه های آنان تطبيق ندارد.
بيشتر روزنامه نگاران با تجربه قبول دارند که دستيابی به عينيت محض 
در گزارش خبری اگر ناممکن نباش��د، بسيار مش��کل است.  پيشينه و 
دی��دگاه روزنامه نگار مي توان��د به طرق مختلف  نح��وة  ارائة گزارش را 
تحریف کند. روزنامه نگار همواره باید نسبت به دیدگاهش خودآگاهی 

داشته باشد و بکوشد هنگام گزارش کردن بی طرف بماند.
مهم ت��ر از همه، روزنامه ن��گار متکی بر واقعيات اس��ت و آن ها را، برای 

اطمينان از اعتبارشان، محک می زند. گزارش خوب ممکن است از

دقت تنها راجع به واقعیات 
نیست، بلكه به اوضاع و 
احوال و زمینة گزارش هم 
مربوط می شود
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هيجان یا حتی  خشم روزنامه نگار سرچشمه گرفته باشد. اما روزنامه نگار 
باید صادقانه به دنبال اطالعاتی براي تأیيد گزارشش برود و بپذیرد که 
در این بين ممکن است با نتایجي خالف انتظار و شاید هم ناراحت کننده 
روبه رو شود. عينيت باید هم در ش��يوة دست یافتن به واقعيات  هم در 
گزارش کردن آن ها حفظ شود، یا برای پرهيز از  پيچيدگي می توان گفت 

که دست کم باید برای دستيابی به عينيت کوشش کرد.
3.          انصاف

رعایت انصاف در مصاحبه ها به این معناست که هم در نحوة گردآوری 
اطالعات هم در نحوة ارائة آن ها منصف باشيد. مصاحبه شوندگان حق 
دارند بدانند که مقاله یا برنامة شما دربارة چيست؛ آنان در مقاله یا برنامه  
شما چه نقشی خواهند داشت؛ اگر مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی است، 
به صورت زنده پخش می شود یا ضبط خواهد شد، و اگر ضبط می شود، 
چگونه مونتاژ خواهد ش��د. سوژه های ش��ما حق دارند بدانند که آیا از 
آن ها فيلم گرفته می ش��ود یا نه، و اگر فيلم گرفته می ش��ود، از آن فيلم 
چه استفاده ای خواهد شد. گزارش های  تحقيقي ممکن است مستلزم 
اس��تفاده از نوع متفاوتي از این فنون باشند، اما رهنمود اصلی کماکان 
عب��ارت خواهد بود از رعایت انصاف در ح��ق طرف های  درگير و نيز در 

ارائة مطلب.
فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران می گوید: "روزنامه نگار باید اخبار، 
عکس ه��ا و مدارک را صرفاً به ش��يوه هاي منصفانه به دس��ت بياورد." 
معنای این س��خن این است که در ش��رایط عادي  باید خود را به عنوان 
روزنامه نگار معرفی کنيد، و برای کسب اطالعات هرگز به تهدید یا اعمال 

زور متوسل نشوید.
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ِص��رف آگاهي از موضوعي به معنی آن نيس��ت ک��ه می توانيد از آن در 
مقالة خود اس��تفاده کني��د. تا زمانی که  منابع قاب��ل اعتماد و در اغلب 
موارد"ثبت ش��ده" اي را از راه های ش��فاف و منصفانه تأمين نکرده اید، 
اطالعات شما قابل انتشار نيست. زیرپا گذاشتن این قانون برای دست 
یافتن به اطالعات، به طور خاص، تنها در موارد بسيار نادر و موقعيت های 
کاماًل استثنایی و به خاطر منافع عمومی واالتر می تواند پذیرفته باشد.

انصاف در ارائة مطلب به این معناست که شخصی که از او انتقاد می کنيد 
مجال داش��ته باشد در همان گزارش به این انتفادها پاسخ دهد. ممکن 
اس��ت فردی از مقاله ای که درباره اش نوشته اید ناراحت باشد، اما هرگز 
نباید او را غافلگير کنيد چون گزارشگر همواره باید آن نکات انتقادی را 

پيش از انتشار با او در ميان گذاشته باشد.
اگر بحث کردن با شخصی که در گزارش تان از او انتقاد کرده اید برایتان 
راحت نيس��ت، باید از انتشار آن انتقادها هم احس��اس ناراحتی کنيد. 
)توجه: این حرف به معنای آن نيست که کل گزارش را با صداي بلند براي 
او بخوانيد، بلکه به این معناست که جوهر اشارات انتقادی خود را برایش 
توضيح دهيد.( در واقع اگر می خواهي��د از فردي  انتقاد کنيد، گزارش 
 شما زماني قوي تر خواهد بود که همة استدالل هاي مخالف وجنبه های 
مثبت آن فرد را هم مطرح کنيد. در این حالت، مقالة ش��ما متوازن تر و 

قابل اعتمادتر، و اعتبار انتقاد هایتان بيشتر خواهد بود.

ِصرف آگاهي از موضوعي به 
معنی آن نیست که می توانید 
از آن در مقالة خود استفاده 
کنید
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4.           صداقت و نزاکت

ش��يوه ای که روزنامه نگاران   از لحاظ معياره��ای اخالقی و رفتاری   در 
ارائة نتایج کارشان در پيش می گيرند، برای حفظ اعتماد عمومی حياتی 
اس��ت. وجود موازین رفتاری مطلوب، اعم از این که مکتوب باشد یا نه، 
نشانة خوبي است از این که رعایت قواعد  در زمينة  گردآوری، بررسی و 
انتشار اخبار تا چه اندازه اهميت داشته است. با توجه به پيچيدگی ها و  
تنگنا هاي اخالقِی گاه و  بی گاه  که روزنامه نگاری در عمل با آن ها مواجه 
می شود، داش��تن ش��ناخت از حد و مرزها، رهنمودها و اصول اخالقي 

شخصی نيز در سطح فردي مفيد خواهد بود.
اکثر موازین اخالق حرفه ای، عالوه بر صحت/ دقت و انصاف، بر صداقت، 
ش��فافيت و  عقل س��ليم نيز در گ��ردآوری اخبار تأکيد دارند و فش��ار 
براي بيرون کش��يدن اطالعات به هر قيمت را با مفهوم نزاکت متعادل 

مي کنند.
مثاًل گزارشگران همواره می خواهند کارگزارش خود را پيش ببرند، اما 
نباید به آزار و ارعاب متوسل ش��وند. روزنامه نگاران باید اطالعات را به 
شکل آشکار به دست بياورند و جز در موارد استثنایی )و با تأیيد صریح 
س��ردبير( نباید از وسایل ثبت و ضبِط مخفی اس��تفاده کنند. هر کس 
که در رس��انه ها مورد انتقاد قرار می گيرد، باید ح��ق منصفانه ای برای 

پاسخگویی داشته باشد.
در مکان های��ي ک��ه اف��راد دچار س��انحه یا آس��يب روحي ش��ده اند 

روزنامه نگاران
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باید از ایجاد مزاحمت  خودداری کنند و به حریم خصوصی افراد احترام 
بگذارند. با کودکان و قربانيان جرایم جنسی باید با مالحظه رفتار کرد. در 
بسياری از کشورها نام بردن یا عکس گرفتن از آن ها طبق قانون ممنوع 
است. روزنامه نگاران اقتصادی باید از تهية گزارش دربارة شرکت هایی 
که خودشان در آن ها منافع مالی دارند- مثاًل اگر سهامدار آن شرکت ها 
هس��تند- خودداری کنند و اگر چنين گزارش��ي تهيه مي کنند، باید 
ذی نفع بودن خود را اظهار کنند. بسياری از سازمان های رسانه ای قواعد 
جامعي در زمينة مالکيت و مبادلة اوراق بهادار توس��ط روزنامه نگاران 

دارند.
با این همه، با توجه به پيچيدگی مس��ائل اخالقی، بسياری از موازین و 
سياست های اخالق حرفه ای روزنامه نگاری از اعالم تعداد زیادي قاعدة 
مطلق پرهيز دارند. در موارد استثنایي، قواعد کاماًل تثبيت شده ای که 
در مورد ش��يوه های تصميم گيری در اتاق خبر وجود دارد، بعضاً باید با 
عنایت به منافع عمومی واالتر مورد بازنگری قرار گيرد. موازین رفتاری 
معموالً تصریح می کنند که روزنامه نگاران هرگز نباید  وانمود کنند که 
فرد دیگري هس��تند. اگر روزنامه نگار خودش درستکار نباشد، چگونه 
می تواند نادرس��تي را برمال کند؟ با وجود ای��ن، گاهی، به عنوان مثال، 
ممکن اس��ت تنها راه قطعی برای برمال کردن فس��اد مقامات مستلزم 
استفاده از لباس مبدل یا مخفی شدن در جایی برای به دام انداختن این 
افراد باشد. در این قبيل موارد، مشاوره با سردبير و همکاران، و پایبندي به 
اصول و موازین قومي فرد  می تواند رهنمود هاي اساسی به دست دهد.
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دیگر نکتة مهم اخالقی پرهيز از سرقت ادبی است. هر اثر  جدید در حوزة 
روزنامه نگاری  مبتني بر مطالبی است که قباًل منتشر شده اند. به مطالبی 
که از همکاران و یا حتی رقيب تان اقتباس می کنيد، استناد دهيد و هرگز 
بخش هایی از نوشته ها ی دیگران را به عنوان مطلب خود ارائه نکنيد. این 

بليتي بي بازگشت به مقصد پایان حرفة شماست )و باید هم باشد(.
 هروقت  در تنگناي اخالقی قرار مي گيرید،  از خودتان بپرسيد:

آیا راه دیگری برای به دست آوردن چنين اطالعاتی وجود دارد؟
 آیا می توانيد تصميم هاي خود را با وجدان آسوده براي کسانی که 

از آن ها زیان دیده اند توضيح دهيد؟
 اگر موقعيت مشابهی پيش بياید، آیا باز هم به همين شيوه  عمل 

خواهيد کرد؟
 اگ��ر به جای گزارش��گر س��وژة گ��زارش بودید، چه احساس��ی 

داشتيد؟
 آیا هر چه از دست تان برمي آمده برای رعایت دقت و انصاف انجام 

داده اید؟
آیا تالش کرده اید تا همة جنبه  های مهم مطلب را دریابيد؟

 آیا تصميمات ش��ما فارغ از مالحظات بيرون��ی و به ویژه عاری از  
انگيزه های شخصی بوده است؟

سرقت ادبي بلیتي 
بي بازگشت به مقصد پایان 

حرفة شماست
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5.           حفاظت از منابع خبری

 ش��يوه   نامه های اخالق حرفه ای روزنامه نگاری معم��والً بر حفاظت از 
منابع خبری تأکيد دارند، گاهی هم این تأکيد در تعارض آشکار با قانون 
است. در برخی از این شيوه نامه ها به"وظيفة اخالقِی" عدم افشای منابع 

خبری اشاره می شود.
در مؤسس��ة گزارشگري جنگ و صلح ما حفاظت از منابع خبری را حق 
بنيادی روزنامه نگار می دانيم. اما نمی  ت��وان گفت که این نوع رازداری 
به عنوان معياري بين المللی پذیرفته ش��ده اس��ت. گاهی این رازداری 
نقض می ش��ود و اغلب هم عواقب وخيمی برای روزنامه نگاران یا منابع 
خبری درگير به دنبال می آورد. س��ازمان های روزنامه نگاری، از جمله 
فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران، کميتة حمایت از روزنامه نگاران 
مستقر در آمریکا، و س��ازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، 
همه با مواردي سر و کار داشته اند که روزنامه نگاران در صدد حفظ هویت 
منابع خبری خود بوده اند و هنگامی که با فشارهای شدید براي افشاي 
نام منابع خبري خود - گاه از جانب داد گاه ها و گاه از جانب حکومت های 

سرکوبگر- روبه رو شده اند، در صدد حفظ هویت آنان برآمده اند.
از جنبة  عملی وقتی روزنامه نگار ق��ول می دهد که هویت منبع خود را 
پنهان نگه دارد و بعد نام او  را فاش می کند، پس از آن به سختی مي تواند 
اعتماد منابع خبری را جلب کند. اما هنگامی که یک خبرچين یا مخالف 

سياسی به صورت ناشناس  اظهارات تند و افشاگرانه اي را در رسانه ها
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بيان مي کند، ممکن اس��ت مقامات رس��مي بخواهند  نامش را بدانند 
تا بتوانند مجازاتش کنند و دیگران را ه��م در آینده از عواقب این گونه 

اظهارات بترسانند.
این مس��ئله اغلب در چهارچوب شرایط قانونی مطرح می شود. اگر یک 
روزنامه نگار از طریق منبع ناشناس��ي به اطالعات محرمانه ای دس��ت 
یابد، شاید حکومت با استناد به نقض قوانين مربوط به حفاظت از اسناد 

محرمانه بخواهد به اقدامی قانونی عليه او دست بزند.
این مس��ئله در عمق مباحث مرتبط با آزادی اطالعات ریش��ه دارد. با 
وجود این، بيشتر کشورها برای حق روزنامه نگاران نسبت به حفاظت از 
منابع خبری خود تضمينی قائل نيستند و گاه در ایاالت متحده، بریتانيا 
و اس��تراليا  نيز روزنامه نگاران به خاطر این مس��ائل به زندان افتاده اند. 
برخی دادگاه ها برخورد همدالنه اي دارند و به این موضوع توجه می کنند 
که آی��ا با حفاظت از منبع خبر مصلحت عمومی بهتر رعایت می ش��ود 
ی��ا نه. دادگاه هاي اروپ��ا تصميماتی اتخاذ کرده اندکه ممکن اس��ت به 

روزنامه نگاران کمک کنند.
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6 .           نکاتی که باید رعایت کرد:

 تمام جنبه های مطل��ب را بيان کنيد. اگر موضوعي مورد مجادله 
اس��ت، باید تالش کنيد با هر "دو طرف" حرف بزنيد، اما به خاطر 
داشته باش��يد که این کار هم ممکن اس��ت کافی نباشد. در یک 
جنگ"طرف های مخاصم��ه" در کارند. اما، در عين حال، ناظران 
رس��مي بين المللی یا دیپلمات ها، احزاب مس��تقل غيردولتي و 
شهروندان فارغ از وابستگي های حزبی هم وجود دارند. هيچ کس 
انحصار حقيقت را در اختيار ندارد، اما هر قدر وابستگی  فردي کمتر 

باشد، اطالعاتش  می تواند بيشتر قابل اعتماد باشد. 
در مواردی که اتهامی عليه فردي مطرح می شود، مطمئن شوید که 
این اتهام در قالبی منصفانه بيان شده است. این به معني استفاده 
از اطالعات متوازن ی��ا دیگر عناصر مهم، به وی��ژه حق برابر برای 

پاسخگویی به هر اتهامي است. 
در زمينة روند توليد مطالب ش��فاف باشيد. ش��ما روزنامه نگارید 
و نقش��ي که به عه��ده دارید در ارتباط با مردم اس��ت، و کاری که 
می کنيد باید علنی باش��د. ه��ر قدر ذهن  خودت��ان در این مورد 
روشن تر باشد، درکار به دس��ت آوردن اطالعات حساس اعتماد 

منابع خود را بيشتر جلب خواهيد کرد. 
از نزاع بر سر منافع، یا موقعيت هایی که ممکن است به این نزاع ها 
منجر ش��ود، بپرهيزید. روزنامه نگاراِن بی ط��رف مادام که به این 

حرفه

هیچ کس انحصار حقیقت را 
در اختیار ندارد
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اش��تغال دارند نباید به کارهای دولتی مشغول شوند یا در احزاب 
سياسی سمت های مهم  داشته باشند، یا در تظاهرات مردمي اي که 
می خواهند از آن گزارش تهيه کنند شرکت کنند، یا به هر صورت 
کاری انجام دهند که مردم گمان کنند گزارش��گري آن ها تحت 

تأثير اموری از این قبيل است.

 از درگيری های مالی، یا  هر چيزی که نشانة کسب درآمد شخصی 
)البته غير از حقوق ماهانه( اس��ت و انگيزه ای براي تهية گزارش 
محسوب می شود، دوری کنيد. پذیرفتن پول از هر منبعی  با هدف 
تأثيرگذاشتن برگزارش شما کاماًل غيراخالقی است. تهية گزارش 
دربارة شرکتی که روزنامه نگار در آن منافع فردی دارد قابل قبول 
نيست. در مواردی که مثاًل ناچار می شوید دعوت به صرف نوشيدنی 
یا خوردن غذا را بپذیرید، نباید چيزی اظهار کنيد که حاکي از قولی 
برای ارائة گزارشي مطلوب یا حذف گزارشي نامطلوب در ازای این 
پذیرایی باش��د. همچنين، جز در موارد بسيار استثنایی، آن هم با 

تأیيد سردبير، نباید در ازاي اطالعات چيزی پرداخت کنيد.

  روزنامه ن��گاران مجبورند س��ؤال های دش��واري مط��رح کنند. 
روزنامه نگار در خدمِت حق مردم برای دانس��تن اس��ت، از این رو 
مسئوليت کندوکاو را به عهده دارد. اما این به معنای بی نزاکتی و 

گستاخی نيست. راهنمای  تحریریة بی. بی. سی. می گوید: 
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 »جس��تجوگر،  زرنگ،  شکاک،  مطلع و نکته سنج«  باشيد، اما«از 
بی نزاکتي یا  دلبستگی  به یک طرف بحث«  حذر کنيد.

  آدم ها باید بدانند که از حرف ها و تصاویرش��ان چگونه اس��تفاده 
خواهد شد )گرچه در گزارش های مخفيانه یا تحقيقي ممکن است 
اس��تثناهاي توأم با احتياط ضروری باشد(. در مورد  قواعد اصلي 
مصاحبه ها کاماًل شفاف و روشن  عمل کنيد و برای گرفتن عکس 
یا فيلم اجازه بگيرید. این موض��وع به ویژه وقتی مي تواند اهميت 
داشته باشد که گزارش مربوط به جنگ باشد، چون در این مواقع 
ارتش ها ممکن است قواعدي را، هر قدر هم که ناخوشایند باشند، 
به اجرا بگذارند. نظر شما هر چه هست،  مهم این است که به منابع  

خود احترام بگذارید.
  از منابِع ناش��ناس با نهایت احتياط استفاده کنيد. روزنامه نگاران 
گاهی به حرف هاي "دیپلمات هاي ارش��د"، "افس��ران بلند پایه" 
یا شاهدهاي ناش��ناس دیگري اس��تناد مي کنند که درخواست 
مي کنن��د از آن ها محافظت ش��ود. اما این ام��ر آن  منابع را مجاز 
نمي کندکه اتهامات بی پایه و اساس بزنند و به روزنامه نگاران هم 
مجوز منبع تراشی )راه سریع دیگري برای نابود کردن اعتبارتان( 
نمي دهد. اگر نام منبع محفوظ است، برای نشان  دادن اعتبار او از 
نزدیک ترین توصيف ممکن استفاده کنيد. در همة موارد  روشن و 
شفاف عمل کنيد، به ویژه در ارتباط با سردبيرتان، که شاید از شما 
بخواهد منبع خود را قانع کنيد که حرف هایش ثبت ش��ود تا شما 

بتوانيد اطالعات  بسيار حساس را منتشر کنيد.

 نظر شما هر چه هست،  مهم 
این است که به منابع  خود 
احترام بگذارید
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اگر بعيد به نظر مي رس��د که اطالعات ش��ما  واقعي باشد، ممکن 
است همين طور هم باشد. به عقل سليم رجوع کنيد  و از خودتان  

بپرسيد:

آیا اطالعات خود را به ش��يوه ای قابل اعتماد و اخالقی به دس��ت 
آورده اید؟

 آیا تمام تالش خود را به کار بسته اید که تا  حد ممکن دقيق باشيد 
و بر اعتبار واقعيت هایي که مطرح کرده اید بيفزایيد؟

 آی��ا تصميم   های ش��ما فارغ از تأثي��رات غيرمنصفان��ه و عاری از 
جهت گيری است؟

  آی��ا  متعادل برخورد کرده اید و زمين��ة بحث را فراهم کرده اید، و 
به ویژه آیا حق پاسخگویی و اضهارنظر منصفانه را براي هر کسي که 

در مقالة خود مورد انتقاد قرار داده اید، محفوظ نگه داشته اید؟
آی��ا هيچ راه دیگری برای به دس��ت آوردن اطالع��ات، به ویژه در 

مواردی که پای منابع ناشناس در ميان بوده، وجود  ندارد؟
آیا منابع شما قابل اعتماد هستند و  با تمام طرف های ماجرا حرف 

زده اید؟
آیا اطالعات شما مستدل و منطقی اند؟

 و از همه مهم تر، آیا می توانيد پای مطلب تان بایستيد؟
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تمرین

در این بخش، مطالب زیر را مرور کرده اید:
مفاهيم عام و فراگيِر بی طرفی، صحت/دقت، و انصاف.

وظيفة روزنامه نگاران برای حفاظت از منابع خبری.
اصول متعارف در موازین اخالقی و رفتاری روزنامه نگاری.

نکات و م��وارد مختلفی که باید در تهيه و انتش��ار گزارش رعایت 
کرد.

تمرین 1

پلي��س" به طور خصوصي"  به ش��ما خبر داده  که قرار اس��ت  بازرگان 
خوشنامي  را که به دليل کارهاي خير و خدماتش به مردم شهرت دارد، 
دستگير کنند. می گویند قصد دارند به اتهام هاي کالهبرداري و ارتشاء 
رسيدگي کنند. غروب است و در حال حاضر دسترسي به هيچ نوع سند 

رسمي ممکن نيست.
به بازرگان مورد بحث زنگ می زنيد و او تأیيد می کند که از این اتهام ها 
باخبر اس��ت و انتظار دارد فردا بازداشت ش��ود. از دادن پاسخ صریح به 
اتهام ها طفره می رود. از ش��ما می خواهد برای انتشار این خبر یک روز 
دس��ت نگه دارید تا بتواند موض��وع را با خانواده اش در مي��ان بگذارد. 
می گوید اگر بتوانيد انتش��ار مطلب را به تعویق بيندازید، او هم"هوای 

شما را خواهد داشت".

فصل 2 معیارهای بین المللی



43

  تنگناهاي اخالقي این مثال کدام است؟
آیا مسائل رفتاری دیگری هم وجود دارد؟

آیا باید این موضوع را با کسی در ميان بگذارید؟
آیا به اطالعات بيشتری نياز دارید؟

آیا الزم است که این گزارش را تهيه کنيد؟
مي توانيد گزارش خود را بر اساس واقعيات اندکی که در این مثال 
آمده  بنویس��يد، و برای این  که موضوع را به خوبی شرح دهيد به 

چه چيزهایي نياز دارید؟

تمرین 2

ش��ما از یک جنایت جنگی گزارش تهيه کرده و مطلب مهمی منتش��ر 
کرده اید که توجه جهاني را به فاجعه اي جلب کرده اس��ت. در تهية این 
گ��زارش تمام مالحظات اخالقی معم��ول در روزنامه نگاری را مراعات 
کرده ای��د: مراع��ات حال مناب��ع خ��ود را کرده اید، با دقت یادداش��ت  
برداش��ته اید، و فق��ط مس��ائلي  را ک��ه مي توانيد تأیيد کنيد منتش��ر 

کرده اید.
 س��ال  ها بعد یک دادگاه بين المللی ش��ما را برای ادای شهادت احضار 
می کند. از شما مي خواهند یادداش��ت هایتان را در اختيار دادگاه قرار 
دهيد. مي خواهند عهد و پيمان تان را در مقام روزنامه نگار زیر پا بگذارید 
و نام منابع خود و دیگر اطالعاتی را افش��ا کنيد که در آن زمان  به عنوان 

روزنامه نگار حاضر به انتشارش نبوده اید.
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آیا به منظور حمایت از پيگرد قضایِی یک متهم به جنایت جنگي در این 
دادگاه شرکت می کنيد؟ یا  براي دفاع از موازین اخالقي روزنامه نگاری، 

حتي با مسئوليت خودتان، از شرکت در دادگاه سر باز می زنيد؟

منابعی برای مطالعه

در بسياري از وب سایت ها به  موازین ]اخالقی و رفتاری[ روزنامه نگاری 
بين المللی اشاره شده است، از جمله:

www.uta.fi/ethicnet
www.presswise.org.uk
www.ifj.org
 

همچنين نگاه کنيد به "پروژة کمال در  روزنامه نگاری":

Project for Excellence in Journalim
www.journalism.org

برای مراجعه به فهرست و لينک  هاي  بسياری از موازین اخالقي عمدة  
فردی بنگرید به:

www.asne.org/index.cfm?id=387
و نيز:

www.poynter.org/column.asp?id=32&aid=16997

براي مراجعه به نيویورک تایمز:
 

www.nytco.com/pdf/NYT_Ethical_Journalism_042904.pdf

براي مراجعه به اسوشيتد پرس:

www.apme.com/index.shtml
 و براي مراجعه به رویترز بنگرید به:

about.reuters.com/aboutus/editorial

 1 . hard-news
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ساختار گزارش 
فصل3

گزارشگران خبرِی حرفه ای معيارهای بين المللی پذیرفته شده ای را در 
مورد س��اختار گزارش رعایت می کنند که برای ارائة سرراست، موجز و 
روشن اطالعات طراحی شده اند. روزنامه نگاري در کشورهای مختلف 
س��نت های متفاوتی دارد و هيچ س��بکی لزوماً بهتر از سبک های دیگر 
نيست. اما رئوس کلی سبک خبرنویسی که در ادامه می آید معموالً در 
سطح  بين المللی، به ویژه در کش��ورهای انگليسی زبان، پذیرفته شده 

است.

اصل این است که خواننده بیشتر از هر چیز اهمیت دارد.
یعنی گزارش��گر باید با درنظر گرفتن مردمی که اطالعات او را دریافت 
خواهند کرد بنویسد. نثر باید سرراست باشد و توجه مخاطبان را جلب 
کند تا بخواهند گزارش را بخوانند. این همان چيزی است که وجه مميز 
خبرنویسی خوب محسوب می شود. خوانندگان چه چيزی را می خواهند 

-  یا نياز دارند - بدانند؟ چرا باید این گزارش را بخوانند؟
در ادبيات یا فيلم مخاطب توقع دارد سرگرم شود و مي توان او را در حالت 
تعليق و انتظار نگه داشت. نویسنده با مقدمه اي شروع می کند، یک طرح 
داس��تاني پدید مي آورد، خواننده را، به ویژه از طریق کيفيت نوشتار یا 
تصویرپردازی، در تعليق نگه می دارد، و سپس به سوی نقطة اوج می برد. 

خواننده هم برای همراه شدن با این تجربه وقت می گذارد.
 اما این موضوع در مورد خبر صادق نيست. مردم اطالعات می خواهند، 

آن هم اطالعات صریح و سرراست.

پیش از رساندن روزنامه 
به مرحلة تولید )مانند این 

تصویر در کابل(، ابتدا باید 
مطالب و گزارش ها را با 

دقت تألیف کرد
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درگيری احساس��ی مخاطب خبر امتيازي است که در اخبار تلویزیون 
می تواند مهم باشد، اما منظور اصلی انتقال اطالعات است. هيچ تضمينی 
وجود نداردکه خوانندة روزنامه و س��ایت وقت بگذارد و مطلب را تا آخر 
بخواند، یا در واقع از مقدمة گزارش جلوتر برود. بنابراین، نویسنده باید 

به ویژه چنين خوانند گانی را در نظر بگيرد .
کسی را که در حال مطالعة روزنامه  یا وب سایتی است، زیر نظر بگيرید. 
این روند با خواندن کت��اب  خيلی فرق دارد. خوانندة روزنامه نگاهي به 
 صفحه و تيترها مي ان��دازد و بعد اولين جملة مطلب��ی را مي خواند که 
توجهش را جلب کرده است. خوانند گان تصميم مي گيرند چه  چيزی 
می خواهند بخوانند و چه  مقدار می خواهند بخوانند، و، بس��ته به این 
که مطالب  تا چه حد جذبشان کرده باشد یا چقدر دربردارندة اطالعات 
خاصی باشد که به دنبالش هس��تند، صفحه ها را به آرامی یا به سرعت 
ورق می زنند. در روزنامه یا وب س��ایت  "جا"های متفاوت زیادي وجود 
دارد که خواننده می تواند به سراغ ش��ان برود، و مق��االت زیادي برای 
جلب توجه او با هم رقابت می کنند. به عالوه، روزنامه هایی  که مي توان 
خواند زیاد و متفاوت اند، و سایت هایي که مي توان به آن ها مراجعه  کرد 
حقيقتاً بي شمارند. به همين دليل اس��ت که مرور سریع تعداد زیادی 

منبع اطالعاتِی آنالین به"وبگردی"1  مشهور شده است.
در روش س��اخت گزارش  خب��ری -  یعنی س��اختار - باید این موضوع 
را در نظر گرفت. از این  رو، در س��نت روزنامه ن��گاری بين المللی نقطة 

اوج- یعنی

  در خبرنویسي منظور اصلی 
انتقال اطالعات است
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مهم ترین قس��مت مطلب - معموالً درست در آغاز یا در مقدمه می آید. 
این قس��مت"ليد"2  ]یا مقدمه[ خوانده می شود. مهم ترین واقعيات در 
موجزترین ش��کل ممکن، با حداقل توضي��ح الزم، در اولين پاراگراف 
مي آید. س��پس، در بنده��ای بعد، جزئيات یا بدنة  اصل��ی گزارش ارائه 
می ش��ود و اطالعاتی در آن مي آید که به تدریج از قدر و اهميت ش��ان 

کاسته می شود.
هرم وارونه

این شکل از نوش��تن به سبک هرم وارونه مشهور ش��ده است، زیرا اگر 
در قالب نمودار ترس��يم شود، ش��بيه هرم واژگوني است که مطالب بر 
اساس اهميت به ترتيب از باال به پایين در آن قرار  می گيرند. این شيوة 
ارائة مطالب نيازهاي خواننده و همين طور س��ردبير روزنامه را برطرف 

می کند.
 این ش��يوة خبرنویس��ي از نظر وقت براي خوانندگان مقرون  به  صرفه 
است چون با نگاهي به نخستين جمله می توانند بفهمندکه مطلب ارزش 
دنبال کردن دارد یا نه. ليد دربرگيرندة مهم ترین نکات است. ليد موفق، 
معموالً نکات اصلی گزارش را در 25 تا 40 کلمه به  دس��ت می دهد و به  
هدف جلب  نظر خواننده دست می یابد. یک راه خوب برای ارزیابي ليد 
این است که ببينيم آیا این مقدمه خودش به تنهایی خالصة خبر قابل 

فهمي به شمار مي آید یا نه.
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بعد از ليد، مطلب با شرح و توصيف اطالعات اصلی، افراد یا سازمان های 
دخيل در ماجرا و موضوعات مورد بحِث مقاله ادامه مي یابد.

  گسترش مطلب موجب جلب  توجه بيشتر می شود؛ در جزئيات بيشتري 
کندوکاو مي شود، دید گاه های اوليه عميق تر شکافته مي شود، آب وتاب 
گزارش بيشتر مي  ش��ود یا قول های مفصل تری از شرکت کنندگان در 

بحث نقل مي شود.
 در پایان بندی می توان به جمع بندي پرداخت، الیه های مختلف گزارش 
را کنارهم چيد، یا با لحني نظری تر، و اغلب با نقل قول مستقيمی از یکی 
از طرف ه��ای درگير، گزارش را به پایان برد. اما پایان بندی نباید حاوی 
اطالعات جدید باشد یا موضوع تازه و مهم یا نکتة واپسيني را مطرح کند 
که باید قباًل مطرح ش��ده باشد. پایان بندی به طورکلی اشاره اي ظریف 
اس��ت، و در بس��ياري موارد می توان به کلي از آن صرف نظر کرد، یا در 

صورت کمبود جا آن را حذف کرد. 
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ساختار گزارش: هرم وارونه

این ساختار حاکي از آن اس��ت که هدف گزارش  خبری این نيست که 
خواننده ی��ا مخاطب را در حدس و گمان نگه داری��م، بلکه مقصود این 
است که واقعيات را با سرعت، به روشنی، با دقت و به سادگی بيان کنيم. 
نکتة مهم  این  است که این سبک به ویرایش گزارش هم کمک می کند 
و این امکان را به  وجود مي آورد که بتوان مطالب را به سرعت کوتاه کرد 
تا در فضاي کوچک تري در صفحه ج��ا بگيرند و با موقعيت های متغير 

به سهولت سازگار شوند.

لید

توصیف و توضیح

 گسترش مطلب

پایان بندي
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فرض کنيد س��ردبير درب��ارة موضوع��ی یک گ��زارش 800 کلمه ای 
خواسته است، بعد واقعة مهم تری مثل ترور رهبر کشور یا انفجار بمب 
اتفاق می افتد؛ و بدیهي است که این اتفاقات ناگهانی و غيرمنتظره رخ  
می دهند. سردبير باید برای انعکاس این خبِر فوری به سرعت اقدام کند. 
به  این ترتيب، جاي کمتري برای مطالب دیگر باقی می ماند )گاهی هم 

اصاًل جایی باقی نمی ماند(.
اگر س��اختار گزارش به ش��کل هرم وارونه باش��د، کوتاه کردن و حذف 
مطالب از پایين به باال، بدون از بين رفتن اطالعات اصلی، نس��بتاً ساده  
خواهد بود. حتي ممکن است تمام مقاله تنها به یک پاراگراف ختم شود. 
اما اگر مقاله س��اختار درستی داشته  باش��د، کماکان روشن، با محتوا و 

آگاهي بخش خواهد بود.
 چنين مقاله اي به شش پرسش اساسي پاسخ خواهد داد.

روزنامه نگاری مطلوب 
اصواًل عبارت است از ارائة 
پاسخ های قانع کننده به شش 
پرسش اساسي
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شش پرسش

روزنامه نگاری مطلوب اصوالً عبارت است از ارائة پاسخ های قانع کننده 
به پرس��ش ها. چيزی از این ناراحت کننده تر نيست که گزارش خبری 
پرسش  هایی را مطرح کند بدون این که به آن ها پاسخ دهد. شاید مطرح 
 کردن همة پرس��ش ها در ليد مطلب هميش��ه هم ب��دون ایجاد به هم  
ریختگي و دشوار ساختن فهم مسائل امکان پذیر نباشد. اما این هدفي 
است که روزنامه نگاری دنبال مي کند و پرسش های اصلی قطعاً باید در 
نخستين پاراگراف ها مطرح شوند. ليد خبری خوب معموالً  از 25 تا 40 

کلمه بيشتر نيست.
چه کسی، چه چیزی، چه موقع، کجا، چرا و چگونه؟

به خاصيت اثر گذار این پرسش ها توجه کنيد. روزنامه نگاری به رویدادها 
مي پردازد، چه رویدادهای ش��گرف و مهيج چه حرکت هاي مستمر و 
طوالني. روزنامه نگاری در هر حال وقایعی را منعکس مي کند که عماًل 
در جه��ان رخ می دهند، و تالش مي کند این وقایع را به  ش��کلی موجز 
و مختصر، و با س��ادگی و صراحت به اطالع طيف وس��يعي از مخاطبان 

برساند.
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این مثال را بخوانيد:
 دولت و مخالفان یکدیگر را به قتلي متهم مي کنند  که 

مونته نگرو را تکان داد

نوشتة ندیلکو رودوویچ  در پودگوریتسا3  
بازداش��ت دو مظنون به قتِل یک روزنامه نگار برجس��ته نتوانسته جنگ لفظی 
بين دولت مونته نگرو و مخالفان را بر س��ر واقعة تيراندازِی منجر به این قتل فرو 

بنشاند.
 قتل دوسکو یووانوویچ4  در 27  ماه ِمه که به جّو ترس و ناامنی در کشور دامن زده، 

شکاف بين احزاب مخالف و دولت را عميق تر کرده است.
شب گذشته دامير ماندیچ5 ، رزمی کار مشهور، و برادرش آلمير در ارتباط با پروندة 

این قتل دستگير شدند.
یووانوویچ که 40 س��ال داشت و س��ردبير روزنامة دان در پودگوریتسا و منتقِد 
ائتالِف طرفداِر استقالل بود، حوالی نيمه شب مقابل دفتر کارش با شليک گلوله 

به قتل رسيد.
  بعد از آن که یووانوویچ سوار اتومبيلش شد، اتوموبيلي با شيشه  های دودي  نزدیک 
او توقف کرد و مرد مس��لحي از داخل آن به  سوی او آتش گشود. اتوموبيل مزبور  

سپس با سرعت به  سوی مقصدی نامعلوم حرکت کرد.
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این قتل مایة سرافکندگی نخست وزیر، ميلو ژوکانوویچ6  ، شده است زیرا مخالفان 
مدعی هس��تند که این قتل به دستور افراد نزدیک به او ��  یا حتی  اعضاي دولت 
او �� انجام شده است. در راهپيمایي مخالفان برای بزرگداشت ژوکانوویچ در 29 
ماه مه، معترضانی که در پایتخت، پودگوریتس��ا، از برابر ساختمان های دولتی 

می گذشتند، شعار "ميلو قاتل" سر می دادند.

 ائتالف حاکم  اصرار دارد که این قتل دقيقاً برای متزلزل کردن دولت انجام شده 
است.

دراگان ژورویچ7 ، وزیر کشور، برای رفع هرگونه سوءظن در مورد دخالت دولت 
در این قتل اعالم کرده است در صورتی که پروندة این قتل روشن نشود،  استعفا 
خواهد داد. او برای ارائة اطالعاتی درب��ارة آمران و عامالن این قتل یک ميليون 

یورو پاداش تعيين کرده است.

ژوکانوویچ هم گفته است که این قتل "ضربه ای به آرامش و ثبات در مونته نگروست. 
به همين دليل، بررس��ي این موضوع حائز اهميت اس��ت که چه کسانی احتماالً 

انگيزه داشته اند که با ارتکاب این عمل جنایتکارانه چنين پيامی بفرستند."

وزیر کش��ور از پليس فرانس��ه، بریتانيا، آلمان و آمریکا تقاضا کرده است تا براي 
رسيدگي به این پرونده کارشناس��انی به مونته نگرو اعزام کنند. در حال حاضر، 

کارشناسان آلمانی وارد مونته نگرو شده اند.

]در این مثال، به همين مقدار از گزارش بسنده کرده ایم.[
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این گزارش  خبرِی"س��خت" یا" فوري" نيس��ت، بلکه تحليلی خبری 
است در پي دستگيری ش��بانة دو مظنون به قتل. اما این گزارش نيز به 
ساختاري روشن نياز دارد. بگذارید قواعد هرم وارونه را در این گزارش 

بيازمایيم:
صحنه در بند اول مهيا شده است. بعد از این قسمت، گزارش گسترش 
داده می ش��ود -  به ویژه با افزودن پس زمينه، سمت ها و عناوین افرادي 
که از آن ها نام برده ش��ده ، و متوازن کردن اطالعات. با این حال، توجه 

کنيد که اساس گزارش به اختصار در ليد آن آمده است.
سایر لیدها

با این که ليد مستقيم و سرراست ساده ترین و مطمئن ترین ليدهاست، 
ممکن است گاهی بخواهيد قدری تنوع یا نوآوری به خرج دهيد.  هدف 
کماکان جذب کردن و مفتون س��اختن مخاطب اس��ت - در این حال، 
ممکن است پاسخ به آن شش سؤال کمی به تأخير بيافتد. درست است 
که ليد سخت اخبار ممکن است برای مطلبي دربارة یک رویداد هنوز در 
حال وقوع یا موضوعی بشردوس��تانه مناسب نباشد، اما زیاد هم معطل 
نکنيد واال ممکن اس��ت مخاطب خود را از دس��ت بدهيد. این تکنيک 

گاهی"سبک تأخيری" ناميده شده است.
 مثال:

مردم اسلوبسک8  5 سال است که در بيم و هراس به  سر می برند، اما دولت باالخره 
اقداماتی را براي نجات جان مردم این منطقه شروع کرده است.

فصل 3 ساختار گزارش



55

تعبي��ر "بيم و ه��راس" می تواند توجه مخاطب را جل��ب کند. اما هنوز 
باید به آن شش پرسش اصلی پاسخ داد. بنابراین جملة  بعدی می  تواند 

این طور باشد:
واحدهای وی��ژة ارتش دیروز، بع��د از تخلية 500 نفر از روس��تایيان، مين  ها و 
گلوله  هاي توپ عمل نکرده ای را که از جنگ شش ماه قبل به جا مانده بود منفجر 

کردند.

 از ليدهای نوآورانه و جذاب باید با امساک و تنها در مواردی استفاده کرد 
که واقعاً بيشتر از ليد مستقيم جذابيت یا تأثير داشته باشند.

گاهی ممکن است بخواهيد در ليد خود فضا سازی کنيد:
بوی مرگ و الیه  ای ضخيم از دود همچون بختک بر خيابان پوش��يده از آوار فرو 
افتاده بود. از گلوله باران س��نگينی که نيمه شب گذشته آغاز شده و 12 ساعت 

بی وقفه ادامه یافته بود، تنها همين نشانه باقي مانده بود.

گاهي ممکن اس��ت بخواهيد برای جلب توجه خواننده به او شوک وارد 
کنيد:

"اصاًل باورکردنی نيس��ت"، ژنرال مي خواس��ت با این جمله حيرتش را از ميزان 
تخریبی که با طلوع خورشيد آشکار شده بود بيان کند.

به ویرانه هاي شهر نگاه مي کرد که تمام  شب زیر آتش توپخانة دشمن بود؛ ده ها 
نفر کش��ته و صدها نفر مجروح شده بودند و بيشتر  س��اختمان هاي مرکز شهر 

ویران شده بود.
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در هر واقعه ای، اطالعات باید سریع و روشن ارائه شود و" ساخت" هر ليد 
تازه اي هم باید کوتاه و سرراست باشد. جاِن کالم رعایِت اختصار است.

جزئي��ات، گزارش را زن��ده و باورپذیر می کند. اما ای��ن حرف به معنی 
استفادة بيش از حد از جزئيات نيست، بلکه به این معناست که در روایت 
ماجرا بيشتر از واقعيات زنده و هيجان انگيز استفاده شود تا از صفت ها. 
استفاده از صفت ها تنها در صورتی مجاز است که واقعاً چيزي به روایت 
اضافه کنند، نه این که صرفاً تصویر زیبایی ترسيم کنند. گزارش خود را 
بيشتر با عمل روایت کنيد تا توصيف. صفت ها گاهی از عينيت و بی طرفی 

گزارش مي کاهند. 
این دو جمله را مقایسه کنيد:

تاالر پر سر و صدا به دستور رئيس خشمگين به  دليل فحاشي یکي  از نمایندگان 
ناگهان خالی شد.

 رئيس جلسه با چکش خود  روي ميز  کوبيد و دستور داد  نمایندگان  داد و فریاد 
را متوقف کنند و سریعاً از اتاق بيرون بروند. 

در جملة دوم جزئياتی از آن چه واقعاً اتفاق   افتاده    با فعل  های  معلوم   )و 
نه مجهول( بيان می شود.اگر از صفت استفاده می کنيد، از خود بپرسيد 
آیا به  جای استفاده از صفت مي توان موضوع را با جزئيات تشریح کرد، 

یا نکند این صفات فقط
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بيانگر عقاید یا مفروضات نویس��نده  اند. در اس��تفاده از جزئيات  افراط 
نکنيد. قاعده این اس��ت: فقط به  اندازه ای از جزئيات استفاده کنيد که 
گزارش شما را روشن تر، جذاب تر و حتی مهيج تر کند-  اما نه به آن اندازه 

که مخاطب اصاًل یادش برود که گزارش دربارة چيست.
اگر مردد هستيد، از همة جزئياتی که به نظرتان مطلب را بهتر می کند، 
استفاده کنيد. سردبيران همواره می توانند آن ها را حذف کنند، اما چون 

در محل حضور ندارند نمی توانند آن ها را اضافه کنند.
پس زمینه

روزنامه نگار هميش��ه باید مطمئن باشد که پس زمينة اطالعاتی کافی 
برای س��ردرآوردن از موضوع و نوش��تن دربارة آن  را دارد. به یاد داشته 
باش��يد که اگر خودتان از موضوع سر درنمی  آورید، بعيد است مخاطب 
شما هم چيزي دستگيرش شود. اگر مطمئن نيستيد، برگردید و دوباره 

سؤال کنيد.
 گزارش��گر همواره باید به  خاطر داش��ته باش��د که مخاطب به اندازة او 
از پيش��ينه  و پس زمينة  موضوع مطلع نيس��ت. پس مطمئن شوید که 

اطالعات گزارش آن قدر هست که مخاطب از موضوع سر دربياورد.

اگر مطمئن نیستید، برگردید 
و دوباره سؤال کنید
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هميش��ه از عنوان کامل اشخاص استفاده کنيد و واژه هاي اختصاری را 
در اولين کاربرد توضيح دهيد. شمایی که در کشور خود به گزارشگري 
مشغول هستيد نام نخس��ت وزیر را مي دانيد. اما خواننده ای که در آن 
سر دنيا گزارش شما را از طریق اینترنت یا، به  دليل انتشار هم زمان آن 
در رس��انه ها می خواند، ممکن است او را نشناسد. وابستگی های حزبی 
نيز ممکن است بس��يار پيچيده باش��د، بنابراین مطمئن شوید که در 
نخستين)یا در موارد خيلي استثنایي در دومين( اشاره در گزارش خود 
نام کامل حزب و رویکرد آن را به اختصار ذکر کرده اید - مثاًل جناح چپ 
یا راس��ت، مذهبی یا قومی، سوس��يال دموکرات یا محافظه کار و مانند 

این ها.
بد نيس��ت مخاطب مثاًل بداند که علی بيگ خياطي اس��ت در خيابان 
اصلي در مرکز تجاری فالن منطقه و نه در حومة شهر، و این که صاحب 
خياطی اس��ت یا آن جا کار مي کند. سنش چقدر است؟ خانواده دارد یا 
نه؟ آیا این اطالعات به گزارش مربوط مي شود و به درک بهتر خواننده 

کمک  مي کند؟ 
ش��اید الزم باش��د نکاتی را دربارة یک شخصيت مش��هور به مخاطبان 
یادآور ش��وید- مثاًل  این که فالن بازیکن بسکتبال به  خاطر شوت های 
دست  چپش مشهور اس��ت ... یا بهمان نمایندة مجلس که همين یک 
سال پيش از زندان آزاد شده، به  دليل کتک  زدن یک پليس محکوم به 
حبس شده بوده ... و از این قبيل. سعي کنيد پيش دستی کنيد و مسائل 
بغرنج را روشن کنيد. اگر نام  خانوادگي دو نفر در گزارش  شما یکي است، 

مشخص کنيد که  با هم
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نسبت  دارند یا نه. اگر واقعه ای در روس��تایي رخ  داده، در فرصتي ذکر 
کنيد که این روستا تا پایتخت چقدر فاصله دارد، و در شمال واقع شده  
است یا در شرق، جنوب یا غرب. اگر حزب مخالفي بيانيه اي می دهد، به 
خواننده یادآور ش��وید که این حزب یک تشکل بزرگ و بانفوذ است که 

احتمال دارد زمانی به قدرت برسد یا یک گروه کوچک است .
 گاهی ممکن است الزم باشد تعبيراتی مثل"شهری در منطقة بيابانی" 
را به نوش��تة خود اضافه کنيد چون شاید خيلي ها ندانند که  آن شهر در 
بيابان واقع است، یا شاید الزم باشد ذکر کنيد "حومة صنعتی" یا "شهر 

جنوبی".
اصل این است: چگونه می توانم موضوع را برای مخاطب روشن تر کنم؟ از 
جزئيات مالل آور یا بی ربط بپرهيزید و این امکان را براي خوانندة ناآشنا با 
موضوع فراهم کنيد که گزارش را دنبال کند. دقيقاً همان اطالعاتی را به 
خواننده بدهيد که به درک و فهم او کمک می کند، نه بيشتر، نه کمتر.

تمرین
نگاهی به ليد مطالب روزنامه ها  بياندازید و به پرس��ش های زیر دربارة 

مطالب مختلف پاسخ دهيد:
روزنامه نگار براي سروس��امان دادن به گزارش خود چند کلمه یا 

پاراگراف الزم دارد؟

 اصل این است:
 چگونه می توانم موضوع را 
برای مخاطب روشن تر کنم؟
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ليدها به شکل ليد های معمول در سخت اخبار تنظيم شده اند یا به 
شکل های دیگر، مثاًل با استفاده از فضا سازی یا دیگر رویکردها؟

آیا ليدها به شش سؤال اصلی پاسخ می دهند؟
روزنامه یا صفحة اینترنتی را که مطالعه مي کنيد بررس��ی کنيد. سعی 
کنيد بفهميد چه چيزی باعث می شود مطالب مختلف را بخوانيد. چه 
چيزی در یک مقاله توجه شما را آن قدر "جلب" می کند که آن را تا آخر 
بخوانيد و چه چيزی باعث می ش��ود مطلبی را کنار بگذارید و به سراغ 
مطلب دیگری بروید؟ چه ميزان جزئيات باعث جذابيت مطلب است و 

چه ميزان جزئيات مالل آور مي شود؟
نتيجه گيری های خود را با همکاران تان در ميان بگذارید و ببينيد آیا به 

نتایج مشابهی مي رسيد.

فصل 3 ساختار گزارش
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منابعی برای مطالعه

وب سایت مؤسسة پوینتر چند"صفحة راهنما" دربارة شيو ه های نوشتن، 
ساخت مطالب و ویرایش آن ها دارد:

www.poynter.org/subject.asp?id=2

 1 . surfing
  2. lead
  3. Nedjelco Rudovic
  4. Dusko Jovanovic
  5. Damir Mandic
 6 . Millo Djukanovic
 7 . Dragan Djurovic
 8 . Oslobsk
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منابع، مواد و مصالح ساختمان گزارش شما هستند. اگر منابع خود را به 
درستی مهيا کنيد، گزارش به سهولت نوشته می شود. از دست دادن یک 
منبع مهم، گزارش ش��ما را- به رغم  نثر شيوا، اهميت موضوع، یا تالش   

فراوان شما-  غيرقابل چاپ می کند.
در ارزیابی منابع خود جدي باشيد و آن ها را با دید انتقادي بررسی کنيد. 
آیا در موقعيتی هستند که  از اطالعاتی که در اختيار شما قرار می دهند 
باخبر باش��ند، و آیا قابل اعتمادند یا صرفاً شایعات را نقل می کنند؟ آیا 
گزارش شما تاب ایستادگي در مقابل بررسی جدي واقعيات یا هر بررسي 
دقيق و مس��تقل دیگري را دارد؟ آیا منابعي که حرف یکدیگر را تأیيد 
مي کنند، واقعاً از همدیگر مس��تقل اند؟ اگ��ر مدرکي را مبناي گزارش 
خود قرار می دهيد، آیا آن مدرک در اختيار شماس��ت یا فقط خبرش را 

شنيده اید؟
در روزنامه نگاری مطلوب، عالوه بر منبع یابی قوی، باید از شفافيت منابع 
نيز مطمئن شد. گزارش خبری قابل اعتماد به مخاطب امکان می دهد بر 
مبنای اعتبار و دقِت منابع خبري اش به قضاوت بپردازد. درگزارش هاي 
مربوط به جنگ یا درگيري یا هر موضوع مورد اختالفي، مشخص کردن 
هویت منابع خبری به روش��نی هرچه تمام تر ضروری اس��ت. این کار 
حفاظت روزنامه نگار از خود در برابر اتهام هاي جهت گيری یا طرفداری 

به شمار می رود و بر اعتبار گزارش مي افزاید. 

منبع یابی
فصل4

 اگر منابع خود را به درستی 
مهیا کنید، گزارش به سهولت 
نوشته می شود
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منبع یابی مستلزم استناد روش��ن است و به این پرسش راجع می شود 
که "از کجا می دانيم؟"  از  طریق کس��ي با خبر می شویم که "12 نفر در 
درگيری کشته ش��ده اند"، یا شخصاً اجساد را شمارش کرده ایم. اما اگر 
منبع این خبر رهبر یک گروه چریکی باش��د، از کجا بدانيم که او راست 
می گوید؟ ممکن است، بر اساس اطالعية دولت، مطلع شده باشيم که 
امسال توليد پس��ته افزایش یافته است. اما آیا به اطالعية دولت اعتماد 
داریم؟ آیا الزم نيست صحت و سقم این خبر را از دیگران هم جویا شویم؟ 
مهم این است که هویت منبع خبری را با صراحت هرچه تمام تر مشخص 

کنيد تا خواننده خود بتواند نتيجه گيری کند.

طراحی  گزارش

نخس��تين گام برای تهية هر گزارشي ترس��يم منابع و طراحی گزارش 
برمبنای آن هاس��ت. ایدة گ��زارش را تا حد س��اده ترین  اجزاِء آن ُخرد 
کنيد، و نم��وداری از منابع انس��انی ضروري و مطلوب، و نيز اس��ناد و 
مدارک، ش��اهدان یا س��ایر منابعی که برای تهية گ��زارش الزم دارید، 

ترسيم کنيد.
یافتن منابع عمدتاً براساس عقل سليم و موازین اصلي صورت مي  گيرد، 
اما نکتة قابل توجه این است که این مباني-  با در نظر گرفتن زمان، منابع، 

یا فشارهای دیگر -  در بسياري موارد نادیده گرفته مي شوند:

مهم این است که هویت 
منبع خبری را با صراحت 

هرچه تمام تر مشخص کنید 
تا خواننده خود بتواند 

نتیجه گیری کند
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 اگر مي خواهيد شرح حال مختصر فردي را بنویسيد-  به ویژه اگر 
این شرح حال انتقادی باشد -  بی چون وچرا باید با خود آن فرد هم 
حرف بزنيد یا دست کم تا جایی که می توانيد برای حرف زدن با او 
تالش کنيد. اگر نتوانستيد با او حرف بزنيد، یا آن شخص از صحبت 

خودداری کرد، این موضوع را در گزارش خود ذکر کنيد.
  اگر دربارة جنگ و درگيري می نویسيد، هر طور شده با هر دو طرف 
حرف بزنيد، و منبعی مس��تقل از هر دو آن ها پيدا کنيد که بتواند 

مدعيات طرفين را ارزیابی کند.
  اگر واقعه یا رویدادي را منعکس می کنيد- مثاًل یک رویداد مهم 
در س��طح ملي- عالوه بر متخصصان، با اف��راد مختلف در کوچه و 

خيابان هم  گفت و گو کنيد.
  اگر از مکان معينی گ��زارش تهيه می کنيد، با بيان جزئيات قابل 
توجه و  افزودن رنگ و بوي انساني از طریق مشاهدات عيني خود، 
خوانن��ده را به آن جا ببرید. برای خواننده مش��خص کنيد که این 

شمای روزنامه نگار هستيد که در محل حضور داشته اید.
   اگر مقالة شما بر پایة یک سند یا گزارش است، تا  حد ممکن تالش 
کنيد به اصل آن مدرک دسترسي پيدا کنيد و تأیيد منابع خود را 
دربارة درس��تی و صحت آن بگيرید. صراحت داشته باشيد و مثاًل 
به خواننده بگویيد: "بر اساس سندي كه گزارشگر رؤيت كرده" یا 

"بر اساس سندی که به این روزنامه رسيده".

فصل 4 منبع یابی
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به خاطر بسپرید که اصول  اساسی روزنامه نگاری بين المللی عبارت اند 
از بی طرفی، انصاف و صحت/دقت. این اصول جز با انتخاب دقيق منابع 

محقق نخواهند شد.
 یک نکتة دیگر. عالوه بر منابع خود، زمان را هم تنظيم کنيد. داش��تن 
آمادگ��ِی  کامل قب��ل از انجام مصاحبه ب��ا منبع بس��يار اهميت دارد. 
اما مصاحب��ه با مهم ترین منب��ع را خيلی به تأخي��ر نياندازید. کابوس 
گزارش��گران این اس��ت که ضرورت ایجاب کند در آخری��ن مرحله از 
منبعي بخواهند اطالعاتي را تأیي��د کند یا با اظهار  نظر خود گزارش را 
متوازن کند، ولی به او دسترسی نداشته باشند. دشواری  ها و تغييراتی 
را که ممکن است در تماس با افراد پيش بياید، در زمان بندی خود لحاظ 

کنيد. 
قاعدة دو منبع

قانون طالیی منبع یابی این اس��ت که برای این که خبري قابل انتش��ار 
شود، الزم است دست کم به تأیيد دو منبع قابل اعتماد و مستقل برسد. 
این حرف به این معناس��ت که یکي از دو منب��ع  اطالعات را از  دیگري 
نگرفته یا منبع هر دو آن ها مشترک نبوده است . به طورکلی نباید هيچ 
موضوعي را به  صورت قطعی بيان کرد، مگر  آن که از آزموِن«دو منبع«  
موفق بيرون آمده باشد. اگر  در مورد جزئيات معينی فقط یک منبع در 

اختيار دارید ولي احساس می کنيد گزارش

 اصول  اساسی 
روزنامه نگاری بین المللی 

عبارت اند از بی طرفی، 
انصاف و صحت/دقت
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 کردنش اهميت دارد، یا دليل خوب��ي دارید که فکر کنيد این جزئيات 
واقعيت دارد، بنویسيد"منبع الف می گوید" یا"منبع الف مدعی است". 
در مواردی که می دانيد موضوعی محل مناقشه است، پيچيدگي قضيه 
را پنهان نکنيد، بلکه به وضوح نشان بدهيد که افراد مختلف دربارة این 

مسئله نظرهای متفاوتی دارند.
 در این موارد، اس��تفاده از یک منبع بستگی به ارزیابی شما از اعتبار او و 
احتمال درست بودن اطالعات دارد. در چنين مواردي، نام منبع تقریباً 
هميشه باید مشخص باشد. البته گاهی فقط یک منبع می تواند دربارة 
موضوعی خاص اطالعات داشته باشد، اما مطمئن شوید که مورد شما 
هم از همان قبيل اس��ت. بهترین حالت همواره وجود دو منبع یا بيشتر 

است.

مشخص کردن هویت منابع

هنگام مش��خص کردن هویت منابع خود جزئيات مربوط را در اختيار 
خوانن��ده قرار دهيد ت��ا بتواند در مورد  اعتبار آن اش��خاص به ش��کل 
منصفانه ای قضاوت کند. این امر به معنای آن اس��ت که تخصص منبع 
خود و  مخالفت یا جانبداري   احتمالی  او را به روشنی توضيح دهيد. هر 
قدر در این زمينه وس��واس بيش��تری به خرج دهيد، گزارش شما قابل 
اعتماد تر به نظر خواهد رسيد. برای آن که موضوع براي خواننده روشن 
شود، شایدالزم باشد سوابق او را با جملة کوتاهی تشریح کنيد. مثال باید 
توضيح بدهيد که منبع شما در ارتباط با موضوع گزارش منافع مالی یا 

فصل4 منبع یابی
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حرفه ای دارد، یا با فردي که از او انتقاد مي کند س��ابقة اختالف دارد، یا 
مشکل شخصي دیگري دارد.

مثاًل وقتی می خواهيد نظ��ري انتقادي را دربارة سياس��ت دولت نقل 
کنيد، اگر بنویسيد: "به گفتة مفسري به نام حسن علی"، آن قدر دقيق 
نيست که بنویسيد: "به گفتة حسن  علی، ستون نویس روزنامة تریبون، 
روزنامة مهم مخال��ف دولت". یا مثاًل وقتی  نظری را در حمایت از دولت 
نقل می کني��د، گمراه کننده خواهد بود اگر بنویس��يد: "به گفتة رندل 
بِریت ِویت1 ، کارشناس مستقل امور منطقه، " بلکه بهتر است بنویسيد: 
"به گفتة رندل بِریت ِویت، مش��اوری که معموالً به دولت دربارة  مسائل 

منطقه مشورت می دهد".
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منابع  معتبر

منبع خوب همواره شخصي اس��ت صاحب نظر که به سبب موقعيتش 
منبعي موثق به حس��اب می آید. روشن اس��ت که وزیر دفاع در مسائل 
مربوط به سياس��ت دفاعی منبع معتبري به شمار می رود، همين طور 
یک مقام ارشد وزارت دفاع، به ویژه اگر بتوان نامش را ذکر کرد. اما چنين 
فردي ش��اید در امور دیگر، مانند مسائل اقتصادی یا سياست  خارجی، 
بهترین منبع نباش��د. تا جایی که امکان دارد هميش��ه نام و مقام کامل 

منبع خود را ذکر کنيد، مثل استنلی اسميت، وزیر دفاع.
به این نکته هم توجه داشته باشيد که بيانيه های رسمی ممکن است همة 
واقعيت هاي مرتبط با موضوع را در برنگيرند؛ در واقع ممکن اس��ت این 
بيانيه ها برای پنهان نگه داش��تن برخی واقعيت ها طراحي شده باشند. 
ِصرف این که چيزی موضع رس��می است، معنایش این نيست که دیگر 
نباید آن را بررسی کرد یا براي رعایت انصاف و جلب  اعتماد خواننده به 
دنب��ال نظرها و دید گاه  های مخالف رفت. این موضوع به خصوص وقتی 
مصداق پيدا می کند که مثاًل از وزیر دفاع دربارة جزئيات   پيش��روِي در 
یک نبرد نظامی جاری س��ؤال می کنيد، ح��ال آن که او خود یک طرف 
قضيه محسوب می شود و به ویژه به همين دليل ممکن است قابل اعتماد 
نباشد. او ممکن اس��ت به رغم، یا در واقع به دليِل، موقعيتش در موضع  
قدرت راست نگوید یا ممکن است"پيازداغ" حرف هایش را در حمایت 

از دولت زیاد کند تا تصویر مطلوبی از اوضاع ترسيم کند.

ِصرف این که چیزی موضع 
رسمی است، معنایش این 
نیست که دیگر نباید آن را 
بررسی کرد

فصل 4 منبع یابی
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گزارشگر یا شاهد عینی

البته خود گزارشگر هم یک منبع قوی،  یا شاهد عينی دیگری است که 
آن چه را توصيف مي شود مي شنود و مي بيند.

 در متن گزارش همواره باید معلوم باش��د که گزارش��گر خود ش��خصاً 
شاهد عينی اتفاقات بوده است. در غير این  صورت، منبع باید ذکر شود: 
" گزارش��گر مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح تقریباً بيست دقيقه پس 
از انفجار به صحنه رسيد. به گزارش خبرنگار ما، سيد جمال، پنج جسد 
روی زمي��ن افتاده بود و ده ها مأمور پليس ت��الش می کردند مردم را از 

صحنه دور کنند."

فقدان منبع

در مواردی که کسی دربارة اطالعات مناقشه نمی کند، یافتن منبع ویژه 
ضروری نيس��ت، مثل وقتی که یک واقعيت تاریخی مسلّم از این دست 
را بازنویسی می کنيد که"ميتالستان در 1654 یک جمهوری مستقل 
شد". اما به خاطر داشته باشيد که بسياری از"واقعيات" تاریخی موضوع 

مناقشه اند، پس دقت کنيد.
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منابع  رسمي

منبع رسمي به شخصی اطالق می شود که به واسطة شغلش به اطالعات 
دسترسی دارد ، هرچند لزوماً مسئول کار نباشد. ممکن است یک افسر 
پليس در مورد گزارشي امنيتی منبع رسمي محسوب شود، همين طور 
یک مقام اداری  در مورد سياس��ت  دولت در ح��وزة کاری وی، و یکی از 
کارکنان س��ازمان ملل یا یک س��ازمان مردم نهاد در مورد موضوعات 
بشر دوستانه ای که درحوزة کار آنان است، و الی آخر. هميشه سعی کنيد 
در ص��ورت امکان نام کامل و مقام منبع خود را ذکر کنيد، گرچه گاهی 
ممکن است اطالعات را به این شرط به دست بياورید که نام منبع ذکر 

نشود. با این حال، هميشه مطمئن شوید که گمراه تان نکرده اند.
در همة موارد، مهم  این است که روشن کنيد آیا منبع شما در موقعيتي 

قرار دارد که از اطالعاتی که در اختيار شما می گذارد مطلع باشد.
مثاًل بهتر اس��ت بگویيد: "به گفتة عبدالباصر محمدی، یکي از معاونان 
وزارت اقتصاد،  قيمت ها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 20 درصد 

کاهش یافته است،"  تا این که بگویيد: " به گفتة یک  مقام رسمي  ..."
در مواردی که نام منبع ذکر نمی شود، تا حد امکان مقام او را شرح دهيد. 
مثاًل در همين نمون��ة قبل اگر معاون وزیر اقتصاد اجازه نمي داد  نامش 
را ذک��ر کنيد، باز هم بهتر بود از او به عنوان "یک مقام ارش��د در وزارت 

اقتصاد" یاد کنيد تا این که صرفاً او را  "یک مقام  رسمي" بخوانيد.
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اگر منبع یک نفر است، از به کار بردن صيغة جمع خودداری کنيد. یک 
پليس، "یک پليس" اس��ت، "منابع ادارة پليس" نيست. اگر دیپلماتی 
چيزی می گوید، منبع "یک دیپلمات" اس��ت، نه "منابع دیپلماتيک". 
در همه ح��ال از تعابير غيردقي��ق مثل "مقام��ات دیپلماتيک غربی" 

بپرهيزید.
پرهیز از منابع مجهول

نباید از منابع به شکل مجهول نام برد. تعبيراتی  از قبيل " از قرار اطالع"، 
یا "اعتقاد بر این است که" تناس��بی با روزنامه نگاری بين المللی ندارد. 
این ش��کل از معرفی منابع فاقد صراحت و منفعالنه اس��ت. گزارش��گر 
باید بگوید چه کس��ی "اطالع داده" یا چه کسی "معتقد است". عبارت 
"گزارش شده اس��ت" به ویژه ناراحت کننده است، زیرا گزارش کردن 
کاري اس��ت که قرار است شما انجام بدهيد. این موضوع در مورد تعبير 
رایِج  "بنا بر گزارش ها" نيز صادق اس��ت. اما اگر منبع ش��ما رادیو کابل 
است، مي توانيد بگویيد "به گزارش رادیو کابل".  تعبيِر "همه می دانند" 

به هيچ وجه منبع معتبری به حساب نمی آید.
جای منبع در مطلب

منابع باید به شروع هر گزارشي نزدیک باشند. جای دقيق منبع به ميزان 
بحث انگيز بودن موضوع بس��تگی دارد. اگر گزارش مثاًل دربارة س��فر 
رسمی آتي رئيس جمهور کشوري است، احتماالً واقعيت انکارناپذیري 

خواهد 
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بود )مگر این که سفر او محرمانه باشد(. در این حال، الزم نيست منبع در 
نخستين بند گزارش ذکر شود. در صورتی که این سفر محرمانه باشد، در 
همان آغاز گزارش باید قيد شود که گزارشگر چگونه از این موضوع مطلع 

شده است و این کار مستلزم  ذکر منابع  قابل اعتماد است.
 اگر س��فر واقعاً انجام مي شود و همه می توانند ش��اهد آن باشند، دیگر 
شاید حتي ذکر یک منبع خاص هم الزم نباشد. البته  آن چه در این سفر 
اتفاق می افتد نيازمند منابع روشن است. هر واقعيتی که ممکن است به 
چالش کشيده شود و  مورد مخالفت قرار گيرد، یا محل تردید باشد، به 
منبع��ي نزدیک به محل ذکر آن واقعيت نياز دارد. به ویژه وقتی ادعایی 

مطرح می شود، منبع معموالً باید در آغاز بياید.

زمینه

هميشه به خوانندة خود بگویيد که اطالعات تان چگونه و از چه منبعی 
به دست آمده است. مثاًل بگویيد: "در یک کنفرانس خبری گفته شد"، 
"در اظهاراتي خطاب به خبرنگاران" یا "در مصاحبه اي با  این روزنامه" . 

از تعبير فخرفروشانه و مستعمل  "مصاحبة اختصاصی" بپرهيزید.
 اگر نقل قول ها از یک منبع برگرفته از گزارش یا سند یا بيانيه اي است که 
قباًل منتشر شده، و سایر نقل قول  های همان مقاله مربوط به یک مصاحبة 

مستقيم است، آن ها را به روشنی از هم متمایز کنيد.

همیشه به خوانندة خود 
بگویید که اطالعات تان 
چگونه و از چه منبعی به 
دست آمده است
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 اظهارنظر منابع

اگر گزارش حاوی مناقشه ای بين دو یا چند طرف است، و تنها یک طرف  
این مناقشه به فوریت در دسترس است، از منبع برای اشاره به واقعيت ها 
استفاده کنيد نه برای اظهار نظر، و اطمينان حاصل کنيد که در گزارش 
به خوبی روش��ن شده که منبع آن فقط یکی از طرف   های موضوع مورد 

مناقشه است.
به هر حال، اظهار  نظر، در صورتی که به موضوع مورد مناقش��ه مربوط 
باشد، می تواند اهميت داشته باشد. مثاًل شاید ذکر این نکته در گزارش 
مناسب باش��د که "امروز یک دیپلمات ميتالستانی ساخستان را به در  
پيش گرفتن سياست های شریرانه متهم کرد"، زیرا متهم کردن آشکارا 

بيانگر عاملي مرتبط با منازعة بين طرفين است.
اما منبع اظهار نظر هميشه باید روشن باشد. در این قبيل موارد تا جایي 
که می توانيد از اس��تفاده از  منابع ناش��ناس خودداری کنيد. اگر کسی 
می خواهد مطلب تندی بگوید، باید پای آن هم بایستد و اسمش را پای 

حرفش بگذارد.
سرانجام این که به قواعد بی طرفی و توازن توجه داشته باشيد. گزارش 
شما نباید در موضوع مورد مجادله جانب یک طرف را بگيرد، و حواس تان 
باید جمع باشد که اظهارنظر ها را به  عنوان دیدگاه و عقيدة افراد مطرح 
کنيد، نه به عنوان واقعيات. اگر گزارش انتقادی می نویسيد، باید به طرف 

دیگر هم فرصت منصفانه ای برای پاسخگویی بدهيد.

منبع اظهار نظر همیشه باید 
روشن باشد
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تشریح اصول اساسی در مورد منابع

تش��ریح دقيق اصول اساس��ی روزنامه نگاری و رعایت موبه موی آن ها 
ضروری است. این موضوع به ویژه در ارتباط با آن دسته از مردم که با راه  
و رسم کار رسانه ای آشنایی ندارند ضرورت دارد. سزاوار است مردمی که 
پذیرای شما شده اند بدانند چه بر سر حرف هایشان خواهد آمد. بنابراین 
اگر قرار اس��ت حرف های آنان را نقل کنيد، در برخورد با آن ها صراحت 
داشته باشيد. مقام هاي رسمي و  شخصيت هاي مشهور معموالً بيشتر با 
رسانه ها سروکار دارند، اما  بهتر است هميشه، پيش از شروع مصاحبه، 

این قواعد اساسی روزنامه نگاری را توضيح دهيد:
 برای انتش��ار 2: یعنی روزنامه نگار می تواند از این اطالعات به  طور 
کامل اس��تفاده کند، و نام فردی را که با او صحبت کرده ذکر کند. 
هميشه باید رضایت مصاحبه شونده را جلب کنيد تا بر این اساس 
صحبت کند، مثاًل مي توانيد به او بگویيد  که مردم به اظهار نظرهای 

او عالقه مندند.
  بدون ذکر نام3  : این قاعده یعنی این که اطالعات و صحبت ها ممکن 
است مورد استفاده قرار بگيرد، اما نام مصاحبه شونده باید محفوظ 
بماند. روزنامه نگار باید این موضوع را بپذیرد که مصاحبه ش��ونده 
 می خواهد خود را چگونه معرفی کند، اما برای این که این معرفی تا 
حد امکان مشخص باشد باید با مصاحبه شونده گفت وگو کند)مثاًل 

"عضو ستاد فرماندهی" به مراتب از "یک افسر" بهتر است(.
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 صرفاً جهت اطالع4 : این قاعده به این معناست که نه نام منبع و نه 
اطالعاتي که بيان مي کند نمی تواند مورد اس��تفاده قرار گيرد. بنا 
بر این قاعده، اطالعاتی که در اختيار روزنامه نگار قرار می گيرد  به 
او در تهية گزارش کمک خواهد کرد، اما فقط وقتی می تواند مورد 

استفاده قرار گيرد که به  طور  مستقل تأیيد شود.
در مورد عکس گرفتن یا ضبط کردن صدا نيز پيش از اس��تفاده از 
دوربين یا دیگر وسایل اجازه بگيرید و اگر قصد انتشار عکس کسي 

را دارید، این موضوع را با صراحت بيان کنيد.

روزنامه نگار هرگز نباید تعهدش را نسبت به این قواعد زیر پا بگذارد، 
و اگر حين گفت و گو تغييری در این اصول اساسی ایجاد شد، باید 
این نکته را به وضوح در یادداش��ت هایش ذکر کند. گاهی ممکن 
اس��ت اطالعاتي را که "صرفاً جهت اطالع"  بوده در گفت و گوهاي 
بعدي براي انتشار محسوب کرد، و مثاًل توضيح داد که منابع دیگر 
نيز این اطالعات را تأیيد کرده اند، اما تنها به شرطي که موافقت و 
رضایت طرف مصاحبه با صراحت جلب شود. توجه داشته باشيد 
که"غير قابل انتش��ار"5   اصطالحي رایج است، اما ممکن است به 
معنای"بدون ذکر نام" یا "صرفاٌ جهت اطالع" تلقي شود، و از این رو 

کاربرد آن باید روشن شود.

اصول اساسي روزنامه نگاري 
را با دقت توضیح دهید و با 

وسواس رعایت کنید
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منابع ناشناس

اگر منبعی مایل به ذکر نامش نيس��ت، مطمئن ش��وید که به او مجوز 
دروغ پردازی یا شایعه پراکنی نمي دهيد. کسانی که نمی خواهند نام شان 
ذکر شود، ممکن اس��ت دالیل موجهي از قبيل ترس از انتقام به  خاطر 
حرف زدن داش��ته باشند. اما اگر حاضر نيس��تند نام شان را پای  آن چه 
گفته  ان��د بگذارند، خوب فکر کنيد و ببينيد آی��ا مایليد این حرف ها در 

گزارشي که نام شما باالیش نوشته شده بياید.
در سال هاي اخير در روزنامة نيویورک تایمز چند رسوایي اتفاق افتاده 
است، اما این روزنامه در ضمن یکی از مفصل ترین شيوه  نامه های رفتاری 
را در حرفة روزنامه نگاری دارد. همان طور که در وب سایت پروژة کمال 
در روزنامه نگاری آمده، جوزف لِلی ولد 6، س��ردبير س��ابق این روزنامه، 
آزمون  ساده اي شامل دو س��ؤال درست کرده بود که قبل از استفاده از 

منابع ناشناس به کار می بُرد:
1.  منبع مورد بحث دربارة این رویداد چه مقدار اطالعات دس��ت اول و 

بی واسطه  دارد؟
2.  آی��ا این منبع اص��والً  انگيزه ای دارد که ما را گم��راه کند، گزارش را 
"تحریف" کند، یا واقعيت هاي مهمي را که ممکن است نظر ما را دربارة 

اطالعات تغيير دهد مخفي کند؟ 
نيوی��ورک تایمز تنها زماني از منبع اس��تفاده مي کرد که پاس��خ های 
قانع کننده اي به این دو پرسش داده می شد. پس از این مرحله، روزنامه 
تا حد ممکن به این موضوع مي پرداخت که منبع مورد بحث چگونه در 

 اگر منبعی مایل به ذکر 
نامش نیست، مطمئن شوید 
که به او مجوز دروغ پردازی 
یا شایعه پراکنی نمي دهید
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موقعيتی قرار گرفته که بتواند از اطالعاتی که می دهد مطلع باشد 
)مثاًل »منبعي که سندی را دیده«(، و احتماالً چه منافع خاصي دارد 

)مثاًل »منبعی که در  دفتر ستاد فرماندهی کار می کند«(.

تمرین

پيدا کردن منبع برای گزارش غالباً روزنامه نگاران را با  انتخاب های دشوار 
حرفه ای و اخالقی روبه رو می کند. نگاهی به مثال ها و پرسش های زیر 

بيندازید و نظرات خود را با همکاران در ميان بگذارید:

1. منبعی چکيدة یک سند محرمانة دولتی دربارة مشکالت ایمني 
جدي راکتورهای هس��ته ای کشور را براي شما خوانده و شما این 
متن را یادداشت کرده اید. منبع مورد بحث می داند که شما قصد 
دارید این اطالعات را مبناي گزارش خود قرار دهيد و به شما اجازه 

داده از او با عنوان "منبع نزدیک به دولت" نام ببرید.
 چه مش��کالت بالقوه اي ممکن اس��ت در این مورد وجود داشته 

باشد؟
 آی��ا تالش می کني��د این گ��زارش را به تأیيد منب��ع دیگری هم 

برسانيد؟
  اگر نتوانيد تأیيد گزارش را از منبع دیگري بگيرید، باز هم آن چه 

را به دست آورده اید منتشر خواهيد کرد؟
 آیا منابع دیگری هم هستند که بخواهيد با آن ها صحبت کنيد؟

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



78

2. همي��ن منبع ناگهان برای جواب دادن به یک تلفن اضطراری از اتاق 
خارج می شود.

آیا  صبورانه منتظر می نش��ينيد، یا به س��رعت به  س��راغ گزارش 
محرمانه که روی ميز او باز مانده می روید؟

3.  اتومبيل بمب گذاری شده اي در مرکز بغداد منفجر شده و خبرهایي به 
مطبوعات درز کرده که تعداد زیادی از افراد غيرنظامي کشته و مجروح 
شده اند. گویا بمب بيرون هتلی منفجر شده که محل اقامت خبرنگاران 
خارجي اس��ت، اما ورود به آن منطقه ممنوع شده و کسی نمی تواند به 

آن جا نزدیک شود.
  به چه کس��ی  می توانيد زنگ بزنيد تا اطالع��ات بگيرید؟ به همة 
منابعي که می توان براي به دست آوردن اطالعات با آن ها تماس 
گرفت فکر کنيد، از اطالعات عينی دربارة تعداد کشته ش��دگان و 

مجروحان گرفته تا توصيف جزئيات صحنه .
4. عبارت های زیر چه اشکالی دارند:

  مطمئناً می دانيم که ...
مردم می گویند که ...

در پایتخت شایع است که ...
کاماًل بدیهي بود که ...
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منابع برای مطالعه

کمک براي یافتن متخصصان:
www.ibiblio.org/slanews/internet/experts.html

یک سایت بي طرف برای لينک های مربوط به مسائل سياست گذاری:
www.policy.com

رهنمودهای مؤسسة پوینتر دربارة ارزیابی ارزش منابع:
www.poynter.org/content/content_view.asp?id=4634

از موتورهای جس��ت وجوی مفيدی که در » وب سایت پروژة کمال در 
روزنامه نگاری« وجود دارد برای یافتن رهنمودها و بحث هاي مختلف 
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فنون مصاحبه
فصل5

غالباً روش��ن است که  اطالعاتي که برای تهية گزارش تان نياز دارید در 
اختيار چه کسي است. این شخص ممکن است قربانی یک حمله باشد، 
یا افسری باشد که کس��ی را دستگير کرده است، یا مقامی که سازماني 

را می گرداند.
اما دس��ت یافتن به اطالعاتي که آنان می توانند به شما بدهند، ممکن 

است در عمل به مراتب دشوارتر باشد.
دالیل زیادی وجود دارد که مردم نخواهند اطالعات ش��ان را با شما در 

ميان بگذارند:

قربانی فاجعه ممکن است از نظر روحی آسيب دیده باشد.
   مأمور پليس ممکن اس��ت گرفتار باش��د یا صرفاً از حرف زدن با 

روزنامه نگاران خسته شده باشد.
مردم محلی ممکن است به  طور کلی نسبت به مطبوعات بي اعتماد 
باشند، یا در ارتباط با مطبوعات تجربة بدی داشته باشند، یا حوصلة 

دنگ وفنگ مصاحبه را نداشته باشند.
خبرچين احتمالی ممکن است وحشت داشته باشد که خودش را 

با حرف زدن به خطر بياندازد یا کارش به مخاطره بيافتد.
بسياری از منابع ممکن است زیاد مایل به همکاري نباشند چون 

چيزهایی دارند که می خواهند مخفی نگه دارند.

دست یافتن به اطالعاتی که 
افراد می توانند به شما بدهند، 
ممكن است بسیار دشوار 
باشد
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رویکرد اصولی این است که به نقش خود درجامعه به  عنوان روزنامه نگار 
اطمينان داشته باش��يد. شما به مس��ائلی مي پردازید که براي جامعه 
اهميت دارد، و حق و مسئوليت شما در زمينة به دست آوردن اطالعات 
از مؤلفه ه��ای اصلی ه��ر جامعة دموکراتيک به  ش��مار می رود. ش��ما 
نمی خواهي��د به موضوعات ش��اخ  و برگ بدهيد، ام��ا در جهت منافع 
عمومی کار می کنيد، و این موضوع باید براي ادامة کار به ش��ما اعتماد 

به نفس بدهد.
 گذش��ته از این، هر روزنامه نگاری برای به حرف درآوردن آدم ها روش  
خاص خود را به کار می بندد. برخی گزارش��گران ممکن اس��ت تندخو 
باشند، و برای گرفتن پاسخ صریح و قطعی با منبع خود از در مجادله وارد 
شوند؛ برخی دیگر ممکن است بيشتر اهل گفت و گو باشند و اطالعات را 

آرام آرام با چرب زبانی از زیر زبان منبع خود بيرون بکشند.
 به طورکلی بهترین روش این است که آدم ها را از نگراني بيرون بياورید، با 
احترام و دلسوزي با آن ها رفتار کنيد، و  صادق و جدی و روراست باشيد. 
هيچ کس نمی خواهد با کسی حرف بزند که احساس می کند نمی شود 

به او اعتماد کرد.
بس��يار مهم اس��ت که بادقت برای مصاحب��ه آماده ش��وید. اطالعات 
مقدماتي را که مي توانيد از جاي دیگري به دست بياورید از منبع گرفتار 
و پرمشغله نپرسيد. اذیت کردن منبع یا سر بردن حوصلة او فکر خوبی 
نيست. ابراز اطالع و آگاهی از موضوع -   البته نه با حرف زدن مدام، بلکه 
با طرح پرس��ش های فکورانه و حاکی از اطالع- موجب احترام متقابل  

می شود.

بهترین روش براي به حرف 
در آوردن منابع این است که 
مردم را راحت بگذارید، به 

آنها احترام بگذارید و توجه 
کنید، وبا آنها صادق و جّدی 

و روراست باشید.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



82

مهم این اس��ت که بدانيد چه چيزهایی می خواهيد بپرس��يد؛ پس به 
پرسش هاتان سروسامان بدهيد و آن ها را به  شکل منظم مطرح کنيد. 
دنبال  کردن رویداد براس��اس ترتيِب زمانی سرراس��ت ترین و معموالً 
بهترین روش است. در بسياری موارد، به ویژه در مطالب خبری کوتاه، 
بای��د بدانيد به  دنبال چه نوع حرف ها یا پاس��خ هایی برای قرار دادن در 
مطلب خود هستيد. اما اگر از مصاحبه این طور برمي آید که قضيه دارد 
س��مت وسوي دیگری پيدا مي کند، س��عی نکنيد آن  را به زور در قالب 

مفروضات پيشين خود جاي دهيد.
اگر الزم اس��ت در طول مصاحبه پرسش های دش��واری مطرح کنيد، 
معموالً بهتر است مصاحبه را با سؤاالت دوستانه تر شروع کنيد، و پيش 
از آن که به مباحث دش��وارتر بپردازید، ابتدا اعتماد طرف را جلب کنيد 
و فضای راحت و آرامی فراهم کنيد. اگر درصدد هستيد با سؤاالت خود 
تناقض گویي مصاحبه شونده را نشان بدهيد، ابتدا سعي کنيد او را وادار 
کنيد که نظرش را بگوید، سپس آن تناقض را تشریح کنيد. اگر از آغاز با 

او بی پرده حرف بزنيد، ممکن است در صدد انکار برآید.
 اطالعات ش��ما باید همواره کاماًل مستند باشد، به ویژه اگر می خواهيد 
پرسش های انتقادی مطرح کنيد. "تير انداختن در تاریکی" با توسل به 
مقدار زیادي اظهارات تأیيدنشده نه  تنها روش بدی است، بلکه فرصت 
به دست آوردن اطالعات باارزش یا دست کم قابل استفاده را هم از شما 
سلب می کند. منبع شما قادر خواهد بود به سادگی از زیر بار اتهام شانه 

خالی کند و ممکن است مصاحبه را هم  به سرعت ختم کند.

معمواًل بهتر است مصاحبه 
را با سؤاالت دوستانه  شروع 
کنید، و پیش از آن که به 
مباحث دشوارتر بپردازید، 
ابتدا اعتماد طرف را جلب 
کنید
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رعایت منش های ممتازی از قبيل دقت و شفافيت در برخورد با افرادی 
که با آن ها مصاحبه می کنيد، بسيار مهم است. این حرف به این معناست 
که زمان دقيق هر گفت و گو را یادداش��ت کنيد و همة مکالمات، پيام ها 
و فکس هایی را که برای طرف مصاحبه ارس��ال کرده اید، ثبت  و ضبط 
کنيد )البته ایميل ها خودش��ان ضبط می شوند(. این موضوع به ویژه از 
این جهت اهميت دارد که- به خصوص هنگامي که پاي دعاوي حقوقي 
در ميان باش��د-  به ش��ما امکان مي دهد که اثبات کنيد پيش از انتشار 
مقالة انتقادي برای به دست آوردن نظرات منصفانه در حد معقول تالش 
کرده اید. اگر منبع شما حرف ها یا اطالعاتی را که از او نقل کرده اید انکار 

کند، شاید سردبير بخواهد یادداشت هایتان را ببيند.
به  خاطر داشته باشيد که بسياري از منابع نه  تنها برای دادن اطالعات، 
بلکه همچنين برای به دست آوردن آن با روزنامه نگاران حرف می زنند. 
آن ها به  شرطي به انتقال اطالعات به شما تمایل نشان خواهند داد که 
احساس کنند در ازای اطالعاتی که به شما می دهند، اطالعات تازه ای 
به دست خواهند  آورد-  و ش��اید عالقه داشته باشند که بدانند شما چه 
اطالعاتي را از چه کسانی به دس��ت آورده اید. مادام که اطمينان سایر 
منابع از شما سلب نشود، و صرفاً اطالعاتی را با مصاحبه شونده در ميان 
بگذارید که قصد دارید به هر حال منتش��ر کنيد، این کار لزوماً ایرادي 
نخواهد داش��ت. اما نباید اجازه بدهيد که منابع از ش��ما سوءاس��تفاده 

کنند.
در واقع، اگر مطلب انتقادی دقيقي تهيه کنيد، سوژة گزارش تان مجبور 

خواهد بود و تمایل خواهد داشت با شما صحبت کند. اگر واقعيات را
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به  نحو مس��ئوالنه و معتبري جمع آوري کنيد، و نشان بدهيد که قابل 
اعتمادید، حتی منبعي که قصد دارید در مطلب خود از او انتقاد کنيد، از 
این فرصت استقبال خواهد کرد که ابتدا استدالل ها و اطالعات شما را 
بشنود، و سپس به انکار و تکذیب  بپردازد. اما این تنها در صورتی است که 
مطمئن باشد با او صادقانه رفتار می کنيد و در گزارش خود دیدگاه هایش 

را به شکل منصفانه منعکس مي کنيد.
حتی اگر منبعی به ارائة اطالعات تمایل دارد، گزارش��گر باید دقت او را 
بسنجد. معنایش این است که بادقت گوش کنيد. اما نباید هر چيزی را 
هم به  عنوان واقعيت بپذیرید. شاید افرادی بخواهند شما را گمراه کنند، 
ش��اید وانمود کنند از چيزی اطالع دارند که ندارند، یا شاید شنيده ها و 
شایعات را به عنوان واقعيت ارائه دهند. گاهی ممکن است سعي کنند 

مسائلي را به شما بگویند که فکر می کنند شما دوست دارید بشنوید.
ش��ک و تردیِد بجا یکی از بهترین ابزارهای گزارش��گر اس��ت و باید به 
طبيعت ثانوی او بدل شود. اما کارتان را با اتهام  زدن پيش نبرید. به نقش 
جست وجوگری درآیيد که به  دنبال درک بهتر موضوع است. این پرسش 
 که"ش��ما از کجا  این را می دانيد؟" می  تواند حالت اتهام آميزی داشته 
باشد. شاید بهتر باشد از لحن همدالنه تری استفاده کنيد تا آن شخص 
تمایل پيدا کند اطالعاتش را با شما در ميان بگذارد. به فضل و دانش منبع 
خود عالقه نش��ان بدهيد و بپرسيد چطور توانسته این همه اطالعات را 
به دست بياورد. از ترساندن منبع ها بپرهيزید، در این صورت احتمالش 

بيشتر است که توضيح بدهند آیا اطالعات شان از دانسته هاي 

شك و تردیِد بجا یكی از 
بهترین ابزارهای گزارشگر 
است و باید به طبیعت ثانوی 
او بدل شود
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خودش��ان سرچش��مه مي گيرد یا از منبع دیگری به دست آمده است. 
اگر می خواهيد با سوژة خود جدل کنيد، از واقعيت ها استفاده کنيد نه 

از عقيده و نظر.

 اگر گزارش ها یا منابع دیگر به علت ها یا عوامل دیگری اشاره می کنند، 
از شخص مورد بحث بخواهيد توضيح دهد چطور چنين اتفاقی افتاده 
است. در این حال، احتماالً آن شخص احساس اهميت بيشتری خواهد 
کرد. توجه داشته باشيد که امکان دارد افراد مختلف دربارة یک رویداد 
واحد نظرهاي متفاوتي داشته باشند، بنابراین شاید الزم باشد جایگاه 
افراد را روشن کنيد. ممکن است یک نفر بگوید بال چپ هواپيما به زمين 
اصابت کرد، و دیگری بگوید هواپيما با بال راست به زمين خورد. بستگی  

دارد که جلوی هواپيما بوده اند یا عقب آن.

این را هم به یاد داشته باشيد که حتی یک فرد راستگو هم ممکن است 
واقعيت هاي مربوط به ماجرا و جزئيات ظاهراً کوچکی را که به روش��ن 
شدن اطالعات کمک می کند، از قلم بيندازد یا فراموش کند. این مسئله 
)و همچنين تعدد منابع( دليل دیگری براي لزوم تشریح و روشن کردن 

موضوع است.

بادقت گوش دادن همچنين به شما کمک می کند که تشخيص بدهيد 
ش��خص مورد بحث رویدادها را از خودش می س��ازد یا نه. از منبع خود 
بخواهيد ک��ه از ابتداي ماجرا آغاز کند و س��ير رویداده��ا را به ترتيب 
برایتان بگوید. س��ؤاالتي سرراس��ت و مبتني بر واقعي��ت مطرح کنيد 
و مانع پاس��خ هاي او نش��وید. چند لحظه س��کوت غالباً منبع را به  فکر 
کردن وامي دارد و موجب مي ش��ود با صداقت بيشتری پاسخ دهد. اگر 

موضوعي 

 اگر می خواهید با سوژة خود 
جدل کنید، از واقعیت ها 

استفاده کنید نه از عقیده و 
نظر
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به نظرتان مبهم یا نادرست است، در طول مصاحبه باز هم به آن بپردازید 
و دوباره همان سؤال ساده را با سوژه در ميان بگذارید.

از همه مهم تر، کنجکاوي و دید باز برای تشخيص اطالعات نادرست در 
ميان مسائل مبهم الزم است. سریع نتيجه گيری نکنيد. زندگی خيلی 

پيچيده تر و جذاب تر از این هاست.

استراتژی های مصاحبه

  پرس��ش های خودتان را مط��رح کنيد و بگذاری��د منبع خبری 
حرف هایش را بزند. ش��ما حي��ن حرف زدن  اطالعی به دس��ت 

نمی آورید.
  توجه شما باعث می شود منبع  بيشتر احساس ارزش و اهميت کند، 
 احساسی که همه دوست دارند. به جای رفتار خشک و تصنعی، به 

آن ها توجه نشان بدهيد.
  بدون آن که به اعتبار خود لطمه بزنيد، همدلی تان را نشان بدهيد. 
حتی اگر با فرد مورد بحث موافق نيستيد، نشان بدهيد که وضعيت 

او را درک می کنيد.
  بعضی ها هرگز فرصتي براي بيان حرف هایش��ان پيدا نکرده اند،  
همواره طرد ش��ده اند، وجودشان را نادیده گرفته و به نظرات شان 
اهميتی نداده اند. با این آدم ها با دلسوزی تمام رفتار کنيد. در این  
صورت، ممکن است اطالعات ش��ان را در اختيارتان بگذارند و به 

شما کمک کنند.
روزنامه نگاری مستلزم دقت است. توجه کامل به کسی که با او

  کنجكاوي و دید باز برای 
تشخیص اطالعات نادرست 
در میان مسائل مبهم الزم 
است
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مصاحبه می کنيد، باعث می ش��ود از اشتباه مصون بمانيد. بدون 
هيچ تردیدي نکات مبهم را با منبع خ��ود در ميان بگذارید. بهتر 
اس��ت اذعان کنيد که نمی توانيد دست خط خودتان را بخوانيد تا 

این که اطالعات خود را اشتباه نقل کنيد.
حواس تان به تناقض ها و اطالعات مهم باشد. شاید دیگر فرصتي 

براي کنترل کردن آن ها دست ندهد.
اگر منبعی  حاضر نيس��ت با ش��ما صحبت کند، استراتژی مناسب این 
اس��ت که زمان کوتاهی قبل از انتشار مطلب فهرستی از پرسش ها را به 
صورت مکتوب به او ارائه کنيد تا ماهيت گزارش شما برایش روشن شود. 
با صراحت برایش توضيح بدهيد که می  خواهيد نظرات او را بش��نوید و 
یک مهلت قطعی برایش تعيين کنيد. در اغلب موارد، وقتی سوژة مقاله 
با اطالعاتي که شما افشا کرده اید مواجه مي شود، احساس می کند براي 

آن که روایت خودش را از ماجرا بيان کند باید به شما جواب بدهد.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



88

تمرین
 مروري بر آن چه در این فصل آموختيد:

منابع هم انسان اند، و براي صحبت نکردن دالیل زیادی دارند.
 هميشه شک و تردید داشته باشيد، اما از  اتهام  زدن و عيب جویي 

پرهيز کنيد.
با شنيدن بيشتر یاد می گيرید تا با حرف زدن.

همدلی نشان بدهيد، اما طرفداری نکنيد.
با پرسش های دوستانه ش��روع کنيد تا خيال آدم ها راحت شود و 

بعد به سراغ سؤاالت سخت بروید.
در پاس��خ ها به  دنبال تفاوت هاي ظریف و تناقض ها باش��يد، و ته 

وتوی آن ها را دربياورید.
ب��رای مح��ک زدن واقعيت از حواس خ��ود- به ویژه از چش��م و 

گوش تان- استفاده کنيد.
تحقيق کنيد وپرسش های خود را بادقت آماده کنيد؛ منبع خود 

را به خوبی بشناسيد.
پرس��ش ها را کوتاه و بدون حاش��يه روی مطرح کنيد، اما به افراد 

فرصت فکر کردن بدهيد.
به پاسخ ها گوش بدهيد، مصاحبه شونده را آزار ندهيد، و هميشه 

آمادة شنيدن نظرات تازه باشيد.

فصل 5 فنون مصاحبه
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به مثال های زیر توجه کنيد و در مورد این که چطور درقبال آن ها واکنش 
نشان خواهيد داد با همکاران تان به بحث بپردازید:

1. در مثالی در فصل چهار، یک مقام دولتی بخشی از یک گزارش 
رسمی را دربارة مش��کالت ایمنی یکي از راکتورهای اتمی کشور 
فاش کرده بود. شما در تحقيقات خود موفق شده اید مدیر ارشد یک 
نيروگاه اتمی را پيدا  کنيد که حاضر است در این مورد"افشاگری" 
کند و جزئيات ماجرایي را مطرح کند که مدعی است دسيسه ای 
گس��ترده برای سرپوش گذاش��تن بر موضوع با هدف پنهان نگاه 

داشتن خطر از مردم است .
فرد افشاکننده قبول می کند که براي مصاحبه در هتلي با شما مالقات 

کند، اما چهار پيش شرط می گذارد:
الف( شما تنها بيایيد. 

ب( مکالمات را ضبط نکنيد و یادداشت هم برندارید.
ج( تضمين بدهيد که هرگز نام او را فاش نخواهيد کرد، حتی اگر 

حکومت شما را تحت پيگرد قانوني  قرار دهد.
د( در صورتی که  ش��غلش را به  خاطر این گزارش از دست بدهد، 

مؤسسة خبری شما به او غرامت بپردازد.
او بسيار مضطرب است و در مکالمة تلفنی به شما می گوید نگران است 
که او را تعقيب  کنند، و ممکن است به خاطر افشای اسرار دولتی به زندان 

بيفتد و شکنجه شود.
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آیا با پيش شرط هاي او موافقيد؟
  آیا مخاطرات این گزارش بالقوه با منافعش متناسب است؟

  قبل از ش��روع کار، با چه کس��ی در مؤسس��ة خبری خود حرف 
مي زنيد؟

2.  مقام دون پایه اي در یک مؤسس��ة امداد به مستمندان به  شما 
تلفن می زند و مي گوید که می خواهد"ماجرای واقعِی" ارتشاء در 
آن مؤسسه را برایتان تعریف کند و بگوید چطور کمک کشورهای 
غربی به جيب مقامات فاس��د دولتی مي رود. می گوید این ماجرا 
معرکه است و شما باید در ازاي آن 10,000 دالر به او بدهيد، چون 
هفتة گذشته از کارش اخراج شده و مجبور است شکم زن و بچه اش 
را سير کند. اگر با تقاضایش موافقت کنيد، حاضر است براي انجام 

مصاحبه با شما مالقات کند.
 چه کار خواهيد ک��رد؟ آیا با او مصاحبه می کنيد و ش��رایطش را 

می پذیرید؟
  مشکالت بالقوة این کار چيست؟

  اگر فکر  می کنيد این ماجرا ارزش دنبال کردن دارد، چه راه های 
دیگری می توانيد در پيش بگيرید؟

فصل 5 فنون مصاحبه



91

منابعی برای مطالعه

Violence – A Guide to Ethical Reporting about Victims & 
Trauma, by William Cote & Roger Simpson, published by 
Columbia University Press.

"از مصاحب��ة خ��ود بيش��ترین به��ره  را ببری��د"، از پ��روژة  کمال در 
روزنامه نگاری:

www.journalism.org/resources / tools/reporting/ 
interviewing/themost.asp
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مقدار مناس��بی از جزئيات ضروری است. جزئيات مثل عدسِي زوم در 
دوربين عم��ل می کنند. اگر دوربين را بيش  از  ح��د به جلو زوم کنيد، 
جزئيات زیادی را مشاهده خواهيد کرد، اما درک گسترده تری از تصویر 
نخواهيد داشت و نمی دانيد این جزئيات چه ارتباطی به موضوع دارند. 
اگر هم بيش از حد به عقب زوم کنيد، با این که گسترة وسيعی را مشاهده 
خواهيد کرد، اما جزئياتی را که ممکن است در عکس واقعاً جالب باشند 

از دست خواهيد داد.
البته بخش اصلی اطالعاِت گزارش شما خبر است ��  خبِر انتخاب شدن 
یک سياس��تمدار، اجراي  یک پروژة عمرانی،  تعداد افرادي که کشته یا 
مجروح شده اند. اما فقط از جزئياتي استفاده کنيد که به موضوع مربوط 
مي شوند و ارزش خبری دارند: آیا این نخستين درگيری خشونت بار در 
منطقه است؟ آیا پيروزی مخالفان در این انتخابات محلی اهميت دارد 
و هش��داري است به دولت برای انتخابات عمومی آینده؟ آیا گام مهمي 

در استراتژی توسعة غرب برداشته شده است ؟
در هر یک از این مثال  ها آن چه اهميت دارد انتقال خبر اس��ت و این که 
بگویيد این موضوع چرا خبر اس��ت. هميشه مطمئن شوید گزارش تان 
از آزمون روزنامه نگاراني که می گویند"خوب که چی؟" سربلند بيرون 

برمی آید. 
جزئيات تکميلی الزم است، چون به خواننده کمک می کند گزارش را 
دنبال کند و دائماً به سد سؤاالت ساده �� از قبيل نام و جهت گيری فالن 
حزب سياسی،  موقعيت جغرافيایی بهمان شهر، یا سوابق یک رهبر- 

کاربرد جزئیات
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همیشه مطمئن شوید 
گزارش تان از آزمون 
روزنامه نگاراني که 
می گویند»خوب که چی؟« 
سربلند بیرون برمی آید
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برخورد نکند. وظيفة گزارش��گر فراهم کردن اطالعات است نه گرفتن 
آزمون خبرِي چهارجوابی از خواننده.

با این هم��ه وقتی می  خواهي��د این جزئيات را مطرح کنيد، کوش��ش 
کنيد اطالعات را با ایجاز و ظرافت درگزارش خود بگنجانيد، بي آن که 
در جریان  اطالعات خللی ایجاد ش��ود. ش��اید الزم باشد جزئيات را در 
پاراگراف ه��ای مختلف جا دهي��د. مثاًل یک ليد تن��د و تيز در گزارش 
می تواند پيروزی  "حزب اصلی مخالف" را برجس��ته کند، اما نام کامل 
آن حزب را تا پاراگراف دوم یا سوم مشخص نکنيد تا خبرهاي اصلي در 
ابتداي گزارش بياید. در این جا منظور این اس��ت که ابتداي گزارش با 

جزئيات زیاد و زودهنگام شلوغ نشود.
توجه داشته باش��يد که زبان انگليس��ی به ویژه برای این منظور بسيار 
مناس��ب اس��ت و این امکان را فراهم مي کند که عبارت هاي تکميلي 
به س��هولت مابين دو ویرگول یا پس از یک خ��ط تيره یا در قالب جملة 
معترضه ای بسيار کوتاه و پر از اطالع مطرح شود. ممکن است این روال 

در سایر زبان ها هميشه به این سادگی نباشد.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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معرفی  مقدماتي

اصل بر این اس��ت که اطالع��ات مقدماتي را براي معرف��ي همة افراد و 
س��ازمان هایی که در گزارش خود به آن ها اشاره مي کنيد فراهم کنيد. 

فکر نکنيد خوانندة شما پيشاپيش همه چيز را مي داند.
 در نخستين اشاره به افراد، نام کامل و عنوان یا سمت آن  ها را ذکر کنيد 
-  مثاًل  تيمسار جرج جکسن، نه ژنرال جکسن؛ مارتين اسميت، معاون 

نخست وزیر، نه مارتين اسميت.
 اطالعات جغرافيایی اوليه را هم ارائه کنيد: تِتووو1 ، ش��هری با جمعيت 
اکثراً آلبانيای��ی در غرب پایتخ��ت؛ نخجوان، جمه��وري خودمختار 
آذری نش��ين در غرب ارمنستان؛ هوئن  والد، ش��هرکی در 100 مایلی 

نَشویل، مرکز ایالت تنسي.
نام کامل احزاب یا س��ازمان های سياس��ی را در نخس��تين ارجاع ذکر 
 .MDC کنيد- جنبش تغيير دموکراتيک، نه صرفاً حروف اختصارِی
حزب مورد بحث را به اختصار معرفي کنيد، مگر آن که کاماًل ش��ناخته 
شده باشد- حزب اقدام دموکراتيک )SDA(، حزب اصلی مسلمانان.

سازمان های مهم بين المللی و سایر واژه هاي اختصاري خيلي رایج نياز 
 EU،UN، U.S.به توضيح ندارند، ولي خيلي احتياط کنيد. مواردی مثل

و NATO به همين شکل قابل قبول اند، اما نام

  فكر نكنید خوانندة شما 
پیشاپیش همه چیز را مي داند
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کامل س��ازمان هایی از قبيل دفتر نمایندگی عالی )OHR( یا دیوان 
کيفری بين المللی براي یوگوسالوی سابق )ICTY( را باید ذکر کنيد. 
)توجه داشته باشيد که در شيوة نگارش اسوشيتدپرس بين حروِف واژة 
اختصاري ایاالت متحده].U.S[ نقط��ه می گذارند تا از ضمير جمِع ما 

]us[ متمایز شود.(
 بهتر است همواره از استفادة بيش از حد از واژه هاي اختصاري خودداری 
کنيد. اولين بار که به چنين نام هایی اشاره مي کنيد، واژة اختصاري را، 
مانند نمونه  هاي باال، بالفاصله پس از نام مورد نظر در پرانتز قرار دهيد. 
اما فقط در مواردی به این ش��کل عمل کنيد که حروف اختصاري را در 
ادامة گزارش خود به کار خواهيد برد، یا چنان چه واژة اختصاري رایج از 
زبان محلي گرفته شده و در ترجمه چندان مفهوم نيست و مي خواهيد 
این موضوع در گزارش شما روشن باشد-   مثل حزب اقدام دموکراتيک 

.)SDA(
در مقاالت مفصل، به ویژه در مواردی که تعداد نام ها زیاد است، اگر نام 
شخص یا منبعي با فاصلة زیاد از اشارة قبلی می آید، یک یادآوري کوتاه 
برای معرفي دوبارة او بد نيس��ت، مثاًل به این شکل: "دکتر فيضل، رهبر 

مخالفان..."
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جزئیات مربوط به پیشینة افراد

در این م��ورد هم، مانند مناب��ع، ارائة جزئيات کاف��ي- فراتر از معرفي 
مقدماتي- مهم اس��ت؛ به این ترتيب، مشخص مي شود که هر فرد چه 
ارتباطی با موضوع گزارش دارد. این هم بخشي از همان آزمون "خوب 

که چی؟" است و نشان مي دهد چرا فردي مهم یا قابل اعتماد است.
مثاًل اگر شما گزارشي دربارة وضعيت دشوار زندگی در کابل می نویسيد 
و با فروش��نده ای دوره گرد مصاحبه می کنيد، نباید او را صرفاً "عبداهلل، 
یکی از س��اکنان کابل"، معرفی کنيد، بلکه بهتر است بگویيد: "عبداهلل 
کریمی، 43 س��اله، که در ميکروراین2  زندگ��ی می کند و برای گذران 
زندگی همسر و 10 فرزندش در بازار سی دی می فروشد". این معرفی به 
خواننده امکان می دهد دربارة عبداهلل داوری درست  تری داشته باشد. 

عالوه بر این، جذاب تر هم هست!
به همين ترتي��ب، اگر دربارة ی��ک حادثة بمب گذاری گ��زارش تهيه 
مي کنيد و می خواهيد صحنه را با اس��تفاده از نق��ل قولی از یک پليس 
تشریح کنيد، بهتر است بنویسيد: "به گفتة پی یر دوپون، افسر پليسی 
که کمي پس از انفجار به محل حادثه رسيده است ..."  تا این که بگویيد: 

"به گفتة یک  مأمور پليس ..."

 ارائة جزئیات کافي مهم 
است؛ به این ترتیب، 
مشخص مي شود که هر 
فرد چه ارتباطی با موضوع 
گزارش دارد

فصل 6 کاربرد جزئیات
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جزئیات مربوط به زمینه

هميشه در نظر بگيرید که آیا مخاطب شما برای سر درآوردن از این که 
فالن شخص کيس��ت و چه کاره است، به اطالعات زمينه ای نياز دارد یا 
نه. مقدار الزم اطالعات مربوط به زمينه، بسته به مخاطب، فرق می کند، 

اما برخی از این اطالعات تقریباً هميشه ضروری است.
مثاًل الزم نيس��ت برای مخاطِب صرب توضيح بدهيد که زوران ژینژیچ  
چه کسي بود و کافي است بنویسيد: "زوران ژینژیچ، نخست وزیر فقيد". 
اما اگر برای مخاطب بين المللی می نویس��يد، شاید الزم باشد جزئيات 
بيش��تری اضافه کنيد، مثاًل از این دست : "زوران ژینژیچ3، نخست وزیر 

صربستان، که در مارس 2003 به قتل رسيد".
مکان ه��ا نيز ممک��ن اس��ت نيازمن��د اف��زودن اطالع��ات زمينه ای 
باشند: "بدخش��ان، ایالتی در تاجيکس��تان،" کافي نيست؛ بهتر است 
بگویيد:"بدخشان، ایالت مرتفِع دورافتادة تاجيکستان، واقع در مرزهای 

جنوب شرقی این کشور با افغانستان و چين".
به این نکته توجه داشته باش��يد که آیا مي توان اطالعاتي را به گزارش 
افزود که به آن ارتباط داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در گزارشي دربارة 
توليد تریاک به اس��تان هلمند در افغانستان اش��اره شده، این نکته که 
این اس��تان بزرگ ترین توليد کنندة مواد مخدر در افغانستان محسوب 
می شود به موضوع مربوط است. بنابراین به جای این که صرفاً  بگویيد: 

"نيروهای نظامی افغانستان برای از بين بردن مزارع خشخاش وارد 
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هلمند ش��دند«، می توانيد بنویسيد: » نيروهای دولتی افغانستان وارد 
هلمند، بزرگ ترین منطقة توليد تریاک در این کش��ور، شدند تا مزارع 

خشخاش را از بين ببرند«.
اگر در مقام گزارشگر در مورد ميزان مناسب جزئياتی که باید ارائه شود 
تردید دارید، بهتر است جزئيات بيشتري ارائه دهيد تا کمتر. این شيوه به 
سردبير امکان می دهد که بتواند تصميم بگيرد آیا همة جزئيات گزارش 
ش��ما باقی بماند یا نه. اگر جزئيات مربوط به صحنة اتفاقات یا افرادی را 
که با آن  ها مصاحبه کرده اید حذف کنيد، سردبير  نمی تواند بعداً آن ها 

را اضافه کند.
رنگ و صدا

فراموش نکنيد که  برای انتق��ال مطلب به خواننده از همة حواس خود 
استفاده کنيد. قاعدة مرس��وم در داستان نویسی �� همان  که می گوید 
نشان دادن یک رویداد بهتر از باز گفتن آن است  ��  در باب روزنامه نگاری 
هم صادق است. معنایش این است که رنگ ها، صداهای انساني و دیگر 

جزئياتی را بيان کنيد که صحنه را زنده می کنند.
بهترین روزنامه نگار کس��ی است که بتواند با جمالتی کوتاه جزئياتی را 
وصف کند که صحنه را زنده می کنند: سر و صدای خيابان، بویی که در 
هوا پيچيده، قطرة عرقی که از گونة سربازی که خبردار ایستاده می چکد. 
به عنوان گزارشگر تالش کنيد نقل قولی بيابيد تا بتوانيد گزارش خود را 

با حرف هاي یک فرد محلِی دخيل در موضوع ختم کنيد.

 اگر در مقام گزارشگر در 
مورد میزان مناسب جزئیاتی 
که باید ارائه شود تردید 
دارید، بهتر است جزئیات 
بیشتري ارائه دهید تا کمتر
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استفاده از نقل قول، که در فصل هفتم به تفصيل دربارة آن بحث مي شود، 
فقط براي انتقال اطالعات نيس��ت ؛ نقل قول این احساس را به خواننده 
منتقل می کند که گویی در بطن رویداد ها و احساس��ات افراد اس��ت، و 

گزارش شما را ملموس تر می کند.
گزارش هاي خب��ري، به ویژه در روزنامه  های آمری��کا، اغلب با توصيف 
صحنة  کوچکی از زمينة  ماجرا آغاز می شوند تا به مسئله اي مهم  تر ابعاد 

انساني ببخشند. این سبک را هم"سبک تأخيری" می نامند.
 مثاًل مطلبی درباره ُکندی ارسال کمک های بشر دوستانه ممکن است با 
توصيف مختصری از تالش و تقالی روزانة پناهندگاِن یک اردوگاه برای 
زنده ماندن آغاز ش��ود که موضوع گسترده تری را مطرح  می کند. زنده 
کردن مطلب با این ش��يوه می تواند یک مقالة احتماالً خشک سياسی 
یا اداری را به گزارشی  اضطراري و انس��اني بدل کند که عالیق انسانی 

خواننده را درگير می کند.
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تمرین

مروري بر آن چه در این فصل آموختيد:

جزئيات در فهم این  موضوع که چرا مطلبي در واقع"خبر" به حساب 
می آید، و نيز در پاس��خ دادن به آزموِن"خوب که چی؟" خيلي به 

خواننده کمک مي کند.
گزارش را از واژه هاي اختصاري پ��ر نکنيد؛ تنها در صورتی از این 
واژه ها استفاده کنيدکه الزم باشد در ادامة گزارش بارها به سازماني 

اشاره کنيد که نامي طوالنی و پيچيده دارد.
اطالعات مربوط به زمين��ه  اهميت دارند، اما، بس��ته به نيازهاي 
خوانن��دگان مختلف، ف��رق مي کنند. هر مورد را باید بر اس��اس 

امتيازات خودش ارزیابی کرد.
رن��گ می  تواند گزارش را زنده کند، اما در اس��تفاده از آن محتاط 

باشيد و با مهارت عمل کنيد.
مثال های  زیر و راه های ممکن برای طرح ریزی گزارش را با همکاران به 

بحث بگذارید:
شما گزارشگری هستيد که در سودان کار می کنيد، جایی که آشوب های 
داخلی باعث شده کمک های بشر دوس��تانه به دست مردم قحطی زده 
نرسد. وضعيت اردوگاه  هاي امداد وخيم است و شما به تازگی از یکي از
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این اردوگاه ها برگشته اید و ارزیابي عينی شما از این بحران نگران کننده  
است. وقتي به پایتخت برمي گردید و در این فکر هستيد که گزارش خود 
را چگونه بنویسيد، یک مقام صليب سرخ به شما تلفن می کند و پيشنهاد 
مي کند نسخه اي از یک گزارش دربارة وضعيت موجود را که تا به حال 
منتشر نشده در اختيارتان بگذارد. در این گزارش از نحوة  توزیع کمک ها 
به شدت انتقاد شده و پيشنهاد های مشخصی برای بهبود وضعيت ارائه 
شده است. شما اکنون اطالعات دس��ت اولي از وضعيت اردوگاه و یک 

گزارش اختصاصی در اختيار دارید.

گزارش تان را چگونه طرح ریزی می کنيد؟
بين توصيف اوضاع و"س��خت اخباِر" گزارش خود چگونه تعادل 

برقرار می کنيد؟
یک روایت از گزارش ش��ما در روزنامه اي در آفریقا منتشر خواهد 
ش��د و روایت دیگری از آن را به سفارش مطبوعات ایاالت متحده 
تهيه کرده اید. این دو گزارش از نظر تش��ریح جزئيات چه تفاوتی 

خواهند داشت؟
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منابعی برای مطالعه

رهنمود های سایت مؤسسة پوینتر در  زمينة نوشتن و ویرایش:
 

www.poynter.org/content/content_view.
asp?id=31907&sid=2

On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction ,by 
William Zinsser )HarperCollins)

1. Tetovo
2. Microrayon
3. Zoran Djindjic
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نقل قول ها مثل چاش��نی غذا هس��تند: همان طور که چاشنی ها  به غذا 
طعم و مزه می دهند، نقل قول ها هم احساِس حضور در متن قضایا را به 
خواننده القا مي کنند. اما در این مورد نيز مخاطراتی وجود دارد. نقل قول ِ 
بيش از حد گزارش ش��ما را به آش ش��له قلمکاري از صداهای غير قابل 

تشخيص بدل می کند.

نقل قول بر دو نوع است: مستقيم و غيرمستقيم.

نقل قول مستقیم

نقل قول مستقيِم مناسب، نظر و دیدگاهي را به شکل مستقيم و با قوت 
منتقل می کند، و نسبت به نقل قول غيرمستقيم تأثير بيشتری دارد.

ب��ه گفت��ة چن��د ت��ن از ش��اهدان عين��ی مس��تقل، بارب��ارا ب��راون، یکی از 
نمایندگان]قربانيان[، پرسيد: "آقای اس��ميت، چرا این همه انسان را کشتيد؟ 

چرا به دختران و خواهران ما تجاوز کردید؟ دیگر بس است".

تردیدي نيست که نقل قول مستقيِم باال به مراتب از نقل قول غيرمستقيم 
ز یر قوي تر است: 

 به گفتة شاهدان عينی مستقل، باربارا براون از آقای اسميت پرسيد چرا این همه 
آدم را به قتل رسانده و به این همه زن تجاوز کرده است.

نقل قول
فصل7

نقل قول ها احساِس حضور 
در متن قضایا را به خواننده 

القا مي کنند
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مزیت نقل قول غيرمستقيم این است که معموالً کوتاه تر است و می توان 
آن را فشرده کرد تا نکتة مورد نظر را بهتر برساند. در مواردی که نقل قول 
مستقيم طوالنی است، نقل قول غيرمستقيم این امکان را فراهم مي کند 
که آن را خالصه کنيم. بنابراین، جز در مواردی که جنبة مهيج یا خاصي 
مورد نظر است، نقل قول غيرمستقيم ��  که گاهي گزارش گفتار ناميده 

می شود  �� بهتر است.
قاعدة اساسی این است که در نقل قول مستقيم به هيچ وجه نباید دست 
بُرد. آن چه داخل گيومه مي آید، دقيقاً باید همان باشد که گوینده گفته 
است. وقتی از نقل قول مستقيم استفاده می کنيد، به خواننده می گویيد 

که این ها دقيقاً همان کلماتي هستند که بيان شده اند.
تغييردادن کلمات نقل قول مستقيم جعل و تحریف است. اگر از آن چه 
فردي بيان کرده دقيقاً یادداشت برنداشته اید،  یا حرف هاي او را درست 
ضبط نکرده اید، نمی توانيد از نقل قول مستقيم استفاده کنيد. تخطی 
از این قاعده نقض اصول رفتار و اخالق مطلوِب ]روزنامه نگاری[ است، و 
کاماًل محتمل است که در آینده از توانایي شما برای مصاحبه گرفتن از 

آن منبع یا سایر منابع بکاهد.
نقل قول مستقيم باید برای انتقال اطالعات مهيج یا غيرمعمول استفاده 
شود، نه برای اطالعات عادی و پيش پاافتاده. برای نقل  سخنان مقامات به 
صرف بلندپایه بودن آن ها  یا براي خوشایند ایشان از نقل قول مستقيم

 قاعدة اساسی این است 
که در نقل قول مستقیم به 
هیچ وجه نباید دست بُرد

فصل7 نقل قول



105

اس��تفاده نکنيد. در مواردی که الزم است به یک گفتة طوالنی استناد 
کنيد، بهتر اس��ت ترکيبی از نقل قول مس��تقيم و غيرمستقيم را به کار 
ببرید، یعنی نکته های اصلی را خالصه کنيد و کلمات یا جمله های مهم 
را براي تأثيرگذاري به  ش��کل مس��تقيم نقل کنيد. توجه داشته باشيد 
در مواردی که فحواي کالم تغيير کرده از نقل قول مس��تقيم اس��تفاده 

نکنيد. 

نقل قول غیرمستقیم

منظور از نقل قول غيرمس��تقيم یا گزارش گفتار فش��رده کردن مقدار 
زیادی اطالعات در حجمی اندک است. برخالف نقل قول مستقيم، در 
این مورد گزارشگر اختيار دارد سخنان گوینده را به منظور ارائة ترتيبی 
متفاوت، یا برای تأکيد بيشتر بر بخش خاصی از آن ها  پس  و پيش کند. 
این کار غالباً به  لحاظ ارائة س��اختي منطقي تر، پاکيزه تر و روش��ن تر از 
ساختي که گوینده به کار برده اهميت دارد. اما از این روش تنها باید براي 
ایجاد وضوح و ایجاز بيش��تر استفاده کرد، و معنایی که منتقل می  شود 

نباید تغيير کند یا تحریف شود.
 در زیر، نقل قول مس��تقيم یک گفتار را با ارائة به مراتب موجزتر همان 
اطالعات در قالب نقل قولي غيرمس��تقيم که پس از آن آمده مقایس��ه 

کنيد.
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نقل قول مستقیم – محمدی گفت: "بسياری از متخصصان ما تجربة 
کار در خارج از کش��ور دارند. پانزده درص��د از این 300 ميليون دالر به 
صندوقی اختصاص داده شده که سرمایة اولية کار در زمينة راه وترابری–  
ادارة پمپ بنزین ، تعمير ماشين آالت و غيره - را تأمين می کند. به عالوه، 
کس��انی که این منابع مالي را در اختيار صندوق گذاش��ته اند، ضمانت 
می کنند که اگر پروژه  هایی موفق به کسب منابع مالی از"کميتة  فرعی 
فناوري" شوند، در دسترس��ی به دیگر منابع مالی برای سرمایه گذاری 
در بخش خصوصی اولویت خواهند داشت. متخصصان ميتالستانی که 
برای ادار ة این پروژه ]به کش��ور[ بازگردند، خود به  خود واجد ش��رایط 
استفاده از این منابع مالي خواهند بود. ما می خواهيم به کمک این پروژه 
ترتيبي بدهيم که صدها نفر از متخصصان ميتالی همراه با خانواده هاشان 
برگردند و شش ماه تا یک س��ال روی این پروژه کار کنند و بعد شرکت 
خود را راه بيندازند. ما 37 پروژه را به طور رسمي تصویب کرده ایم و فکر 

می کنم شش تا از این پروژه ها هم اکنون در دست اجرا هستند."
نقل قول غیر مستقیم – محمدی گفت که یک صندوق سرمایه گذاری 
با 45 ميليون دالر سرمایه  به این برنامه اختصاص یافته و تاکنون 37 کار 
مشترک با اتباع ميتالستانی را براي شرکت هاي مرتبط با برنامه هاي راه و 
ترابری، از قبيل تأسيس پمپ  بنزین و تعميرگاه، تأیيد کرده است. از این 

تعداد، هم اکنون شش شرکت تأسيس شده اند و مشغول فعاليت اند.
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روایِت کوتاه تر و غيرمس��تقيم، به مراتب صریح تر و روش��ن تر از روایِت 
مستقيِم طوالنی، پيچيده و خسته کننده است. در نقل قول غير مستقيم 
فوق فقط از 54 کلمه استفاده شده است. تعداد کلمات  نقل قول مستقيم 
سه برابر کلمات نقل قول غيرمستقيم است. در ضمن، افراط در استفاده 
از نقل قول  های مستقيم و طوالني  این احساس را به وجود مي آورد که 
روزنامه نگار واقعاً مس��تقل یا حرفه ای نيست و شاید سعی دارد گوینده 
را تح��ت تأثير قرار دهد یا نظر مواف��ق او را جلب کند. همچنين ممکن 
است این احساس به سردبير دست بدهد که شما فقط دارید صفحه پر 
می کنيد یا نمی  خواهيد به خودتان زحم��ت بدهيد و از واقعيت ماجرا 

سر دربياورید.

 بازبیني و ویرایش نقل قول ها

هنگام ویرایش نقل قول ها به منظور تطبيق دادن آن ها با گزارش مفهوم 
را تغيير ندهيد و معنا را تحریف نکنيد. در مواردی که نمي توان به راحتي 
نقل قولی را ب��دون تغيير معنای آن با گزارش تطبي��ق داد، از نقل قول 
غيرمستقيم یا گزارش  گفتار استفاده کنيد. تنها عين کلماتي که منبع 

بر زبان آورده است باید داخل گيومه بياید.
در مواردی که تردی��د دارید، نقل قول را دوباره ب��ا منبع خود در ميان 
بگذارید. بازبيني نقل قول ها می تواند دردس��ر س��از باش��د، زیرا وقتی 
نقل قول را به طور کامل برای منبع مي خوانيد، ممکن اس��ت وسوس��ه 
ش��ود که در اظهارات اوليه اش دس��ت ببرد یا آن ها را ان��کار کند، و در 
این حال روزنامه نگار در موقعيت دش��واری قرار خواهد گرفت. بهترین 

رویکرد این 

تنها عین کلماتي که منبع بر 
زبان آورده است باید داخل 

گیومه بیاید
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است که براي او توضيح بدهيد که بر اساس سياست روزنامه نقل قول ها 
کلمه به کلمه برای منبع خوانده نمی شود، بلکه فقط مضمون  اظهاراتش 
را برای بازبينی با او در ميان مي گذارید. در هر حال، منبع ش��ما باید از 

دقت شما در مورد صحت اظهاراتش سپاسگزار باشد.
معم��والً پس از کنفرانس مطبوعاتی مش��اهده می ش��ود که عده ای از 
روزنامه ن��گاران یادداشت هایش��ان را با هم مقایس��ه می کنند و از هم 
می پرس��ند که فالنی"دقيق��اً چی گف��ت؟" اما این کار ممکن اس��ت 
مخاطراتي داشته باشد. این قبيل عادت هاي منفعالنة گزارشگران ممکن 
است موجب شود که خطای یک گزارشگر از طریق رسانه های دیگر تکرار 
و تکثير شود. اما روزنامه نگاران اغلب به این شيوه به کمک هم می آیند، 
و بد نيست یک یا دو همکاِر بس��يار قابل اعتماد را شناسایي کنيد تا در 
صورت لزوم بتوانيد یادداشت هایتان را با هم مطابقت بدهيد. با این همه، 
دقت کنيد و به  یاد داشته باشيد که شما خود مسئول گزارش تان هستيد! 
البته ضبط ک��ردن کنفرانس مطبوعاتی )مراجعه کنيد به اواخر همين 

فصل( می تواند از بسياري از این مشکالت جلوگيری کند.
اگر امکان تغيير دادن کلمات نقل قول مستقيم وجود ندارد، مي توان آن 

 را با استفاده از نقطه چين، کروشه، یا سایر انواع تقطيع، کوتاه کرد.
س��ه نقطه نشان می دهد که برخی از کلمات جمله حذف شده اند، مثل 

این مورد: »دادستان اعالم کرد حکم صادره با جنایتی که رخ داده

مقایسة یادداشت ها با 
همكاران ممكن است 
مخاطراتي داشته باشد: به یاد 
داشته باشید که شما خود 
مسئول گزارش تان هستید
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تناسبی ندارد. متهم . . . دست کم مستحق 20 سال زندان است." توجه 
داشته باشيد که بين نقطه ها فقط باید یک فاصله وجود داشته باشد )از 

کليِد  سه نقطة اتوماتيِک مایکروسافت استفاده نکنيد(.
چهار نقطه نش��ان می دهد که یک یا چند جمله حذف شده است، مثل 
این مورد: کالين پاول، وزیر امور خارجه، خطاب  به کميتة کنگره اعالم 
کرد که"دو چالش  بزرگي که امروز پيش روی ما قرار دارد یکی بازسازی 
عراق اس��ت و دیگری بازسازی افغانس��تان. . . . اما هنوز کارهای زیادی 
باقی مانده است که باید انجام شود." توجه داشته باشيد که از این چهار 
نقطه، نقطة اول نقطة پایان جمله اس��ت، و فاصلة آن با پایان جمله باید 

بر همين اساس رعایت شود.
کروش��ه برای نش��ان دادن افزوده  های ویرایش��ی اس��ت، و تنها براي 
روش��ن کردن موضوع  باید از آن اس��تفاده کرد. مثل این مورد: آلکسی 
باریش��نيکوف، تحليلگر مقيم مس��کو، می گوید: "غرب، به  رغم سابقة 
وحشتناِک ]ِشپی[ مارتنس]رئيس جمهور ميتالستان[ در زمينة حقوق 

بشر، همچنان از او حمایت می کند." 
اس��تفاده از )کذا( به خواننده اط��الع می دهد که ای��ن عبارت پردازِي 
نامناسب یا جملة از نظر دستوری نادرست عيناً در گفتار شفاهی یا کتبی 

گوینده به کار رفته و خطای ویرایشی یا حروف نگاری نيست.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



110

برای پرهيز از به کار بردن نقطه چي��ن مي توان بين دو بخش نقل قول 
فاصله انداخت، مثل این مورد: "متهم"، به  گفتة دادس��تان، "دست کم 
مستحق 20 سال زندان است."1  اما از این روش تنها زماني باید استفاده 
کردکه برای حفظ روانی نثر ضروری باشد، و مطلب نقل شده در هر حال 

نباید تحریف یا قلب شود.

ضبظ کردن و یادداشت برداشتن

اس��تفاده از وس��ایل ضبط صدا ممکن اس��ت صميمي��ت گفت و گوي 
خصوصي را مختل کن��د، اما برای پوش��ش کنفرانس های مطبوعاتی 

مي تواند بسيار ارزشمند باشد.
به همين س��ياق، روند یادداش��ت برداش��تن هم ممکن است حواس 
روزنامه نگار را از خود مصاحبه پرت کند یا موجب مکث و وقفه در صحبت 
مصاحبه ش��ونده ش��ود. هيچ چيز مثل هيجان ناگهاني در  یادداش��ت 
برداش��تن منبع را دچار اضطراب نمي کند که ش��اید دارد زیاده گویی 
می کن��د. با وجود این، دقت، به ویژه در ارائة نقل قول مس��تقيم، ایجاب 

می کند که مکالمات به دقت ثبت شود.
روزنامه ن��گاران به ش��يوه هاي مختلف ای��ن معضل را از س��ر راه خود 
برمي دارند. یک ش��يوة کارآمْد یاد گرفتن تندنویسی است. تندنویسی 
ابزاری ارزش��مند و هميشگي اس��ت و مختصری مهارت در این زمينه 

فایده هاي زیادي دارد. تيالین2  و پيتمن3  دو شيوة بسيار کارآمد 
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تندنویسی در زبان انگليسی اس��ت. کتاب های خودآموز تندنویسی را 
می توان از طریق اینترنت خرید و با جس��ت وجوی اینترنتی مي توان از 

دوره های آموزش تندنویسي از راه دور مطلع شد4.
یک روش ساده شده، که از تندنویسی اخذ شده، حذف حروف صدادار 
هنگام نوشتن است. این روش سرعت نوشتن شما را افزایش می دهد و، 

در عين حال،   نوشتة شما کماکان برایتان قابل فهم خواهد بود. 
 از هر روش��ی که اس��تفاده می کنيد، مهم این است که بالفاصله پس از 
مصاحبه یادداشت هایتان را مرور کنيد تا جاافتادگي ها، یا قسمت هاي 

ناخواناي یادداشت هایتان را به  خاطر بياورید.
اما در همة موارد، در صورتی که منبع ش��ما اجازه بدهد، بهترین روش 
استفاده از وسایل ضبط صداس��ت. به مصاحبه شونده یادآور شوید که 
این کار صرفاً براي اطمينان از رعای��ت امانت و گزارش حرف هاي او به 

طور کامل است. دقت به نفع هر دو نفر شماست.
بس��ياری از روزنامه نگاران، حتی هنگامي که از ضبط صوت اس��تفاده 
می کنند، باز هم یادداش��ت  برمی دارند یا دس��ت کم حرف هاي مهم را 
به سرعت می نویس��ند. وارسی مجدد وس��ایل ضبط صدا، ميکروفون، 
باتری ها، نوارها و سي دي ها قبل از ش��روع مصاحبه ضروری است، اما 
بي نظمي و آشفتگي هميشه پيش می آید. هيچ احساسي وحشتناک تر 
از این نيس��ت که پس از انجام یک مصاحبة بی نظير متوجه ش��وید که 

ضبط صوت خراب بوده است. 

 از هر روشی که استفاده 
می کنید، مهم این است که 
بالفاصله پس از مصاحبه 
یادداشت هایتان را مرور 

کنید تا جاافتادگي ها، 
یا قسمت هاي ناخواناي 

یادداشت هایتان را به خاطر 
بیاورید
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مالقات با منبع در کافی ش��اپ یا سایر مکان های عمومی امری مرسوم 
است. اما ممکن است این مکان ها آزادی او را هنگام حرف زدن محدود 
 کنند، خصوصاً اگر بخواهيد یادداش��ت هم بردارید یا مصاحبه را ضبط 
کنيد. اگر در رستوران یا کافه مصاحبه می کنيد، حواس تان را حسابی 
جمع کنيد چون صدای قاش��ق و چنگال و کاس��ه و بش��قاب و س��ایر 
صداهای پس زمينه ممکن است حرف هاي مصاحبه شونده را نامفهوم 
کند. بنابراین حتماً ميکروفون یا ضبط  صوت را تا حد امکان نزدیک به 

او  قرار دهيد.
در مصاحبه  های مهم پياده  کردن کل مصاحبه بس��يار ارزشمند است. 
پي��اده  کردن متن کار زیادی می برد، اما مت��ن کامِل بحث  و حرف هاي 
طوالني غالباً خيلی مفيد تر از  آن است که احتماالً در ابتدا تصور کرده اید. 
نگهداری متن پياده ش��دة مصاحبه و مراجعه به آن در موارد بعدی نيز 

بسيار آسان تر از یک دسته نوار قدیمِي بدون برچسب است.

قبل از ذخيره کردن متن های پياده ش��ده و یادداش��ت هایتان، حتماً 
آن ها را تاریخ بزنيد. اگر در ارتباط با گزارش��ي مشکلی پيش بياید، و در 
بد ترین حالت یک دعوای حقوقی مطرح ش��ود، نياز خواهيد داشت به 
یادداشت های اولية خود رجوع کنيد. بس��ياري از مؤسسات رسانه ای 

غربی توصيه می کنند که یادداشت ها مدت سه سال نگهداري شوند.
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تمرین

دربارة مثال های زیر و معضالتی که گاهی در ارتباط با منابع پيش می آید 
با همکاران خود بحث کنيد:

1. شما با مدیرعامل یک مؤسسة توسعه  و عمران مصاحبة مفصلي 
انجام داده اید که قرار است منتشر شود. او نکات متعددی را بی پرده 
بيان کرده و مدیران محلی مؤسسه را به فساد و گرفتن رشوه متهم 
کرده است. شما هم بر مبنای بهترین حرف هاي او مطلب صریح و 
بي پرده اي نوشته اید، اما پيش از انتشار آن، مدیرعامل مورد بحث 
با تشویش و اضطراب فراوان به شما تلفن می کند. او می گوید یقين 
دارد که این مصاحبه موجب خواهد شد شغلش را از دست بدهد و 
از آن بيم دارد که حتی جانش را به خطر بيندازد. از شما می خواهد 

با همکاری همدیگر نقل قول ها را مالیم تر کنيد.
  این موضوع را با چه کسی درميان خواهيد گذاشت؟

چه دالیلي له  و عليه موافقت با درخواست او وجود دارد؟
2.  شما یک مصاحبة اختصاصی با نخس��ت وزیر کشورتان انجام 
داده اید که قرار است منتشر ش��ود. او در این مصاحبه با قاطعيت 
از سياست های  برخی از وزرایش انتقاد کرده و آنان را متهم کرده 

که
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به دولت وفادار نيس��تند و اقتصاد کشور را به مخاطره انداخته اند. 
هنوز به محل کارتان برنگش��ته اید که  معاون مطبوعاتي او با شما 
تم��اس می گيرد و می گوید نخس��ت وزیر در م��ورد حرف  هایش 
تجدید نظر کرده  اس��ت و مصاحبه دیگر قابل انتشار نيست. او به 
طور غيررس��می به  شما می گوید که   نخست وزیر نگران است که 

این گزارش دولت ائتالفی او را ساقط کند.
  چه واکنش��ي به درخواست معاون مطبوعاتي نخست وزیر نشان 

خواهيد داد؟
  این موضوع را با چه کسی در ميان خواهيد گذاشت؟

 چه دالیلي له و عليه موافقت با درخواست او وجود دارد؟ 

منابعي برای مطالعه

سایت مؤسسة پوینتر در زمينة شسته ورفته کردن نقل قول ها:
www.poynter.org/column.asp?id=1&aid=2912

سياست  روزنامة واشنگتن پست در مورد نقل قول  ها:
www.poynter.org/column.asp?id=45&aid=61190 

دربارة ضبط کردن یا ضبط نکردن:
www.poynter.org/column.asp?id=52&aid=15200 

1 . در زبان فارسی جداسازی مورد نظر در این مثال تصنعی به نظر می رسد. این شيوة جداسازي در زبان انگليسي مرسوم است. اصل 
جملة انگليسی این است :

”The accused,” said the prosecutor, ”deserved no less than 20 years’ imprisonment”

2. Teeline
3. Pitman
 4  . بدیهي است که روش حذف حروف صدادار در مورد خط فارسي صدق نمي کند و باید از روش هاي دیگري براي تندنویسي استفاده 

کرد.
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تشخیص خبر، و انواع مطلب
فصل8

ارائة تعریفي دقيق از"خبر" کار دشواری است. اما شاید مهم ترین مهارت 
روزنامه نگار اطالع از نحوة تش��خيص مطلبی باشد که باید به  دنبالش 
رفت. این فصل به بررسی مبحث تشخيص خبر مي پردازد و انواع مطالبي 

را که استفاده از آن ها رایج است مطرح مي کند.
اکثر روزنامه نگاران بر این نظرند که کليشة "سگ یک نفر را گاز گرفت" 
خبر نيست، اما "یک نفر س��گی را گاز گرفت" خبر است. اما چرا؟ دليل 
ساده اش این است که مورد نخست هميشه اتفاق می افتد، اما مورد دوم 

رویدادي نامعمول، اگر نگویيم عجيب و غریب، است.

اما برای درک این که موضوعي ارزش تبدیل شدن به مطلب را دارد یا نه، 
راه های عملی تری هم وجود دارد. ]خبر[  تازه1 ، در ساده ترین معنایش، 
اتفاقي است که رخ  داده است؛ می تواند یک حادثه باشد یا یک جریان، 
چيزی  که ناگهان اتفاق افتاده یا چيزی  که جریان داشته است. یک نفر 
برنده ش��ده، یا باخته است. جنگی شعله ور شده یا به مصالحه انجاميده 
است. چيزی ساخته یا ویران شده. کسی ناکام شده و کسانی به موفقيت 

دست یافته اند. 
مطلب خوب آغازی دارد و ميانه ای و پایانی. چنين مطلبی باید به شش 
سؤالی که در فصل سوم مطرح ش��د پاسخ دهد: چه  کسی، چه چيزی، 
چه موقع، کجا، چرا و چگونه؟ فراموش نکنيد که به فکر خواننده باشيد و 
یادتان باشد چه  چيزی او را وامی دارد که مقالة شما را بخواند: آیا اتفاقی 

افتاده؟ آیا این اتفاق تازگي دارد؟ جالب  است؟

شاید مهم ترین مهارت 
روزنامه نگار اطالع از نحوة 

تشخیص مطلبی باشد که 
باید به  دنبالش رفت
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مطلب و موضوع

یکی از بزرگ ترین دشوار ی ها، به ویژه برای روزنامه نگاران جوان، متمایز 
کردن مطلب از موضوع است. مطلب ممکن است دربارة موضوعی باشد. 

اما موضوع به خودي خود مطلب به حساب نمی آید.
بسياري از گزارشگران، هنگام صحبت دربارة ایده هاي مطلب، می گویند 
فکرشان درگير موضوعی در جامعة خودشان است و می خواهند دربارة 
آن بنویس��ند. این امر بسيار مثبت است، اما کافی نيست. فقر، آموزش، 

امنيت، همه، موضوع اند نه مطلب.
روزنامه نگار باید بيش��تر کندوکاو کند تا حادثه، تحول یا شاید جریاني 

بيابد و بتواند روایتی بسازد که در آن اتفاق متفاوتی روي مي دهد.

دنبال کردن  خبرهاي داغ

یکی دیگر از مؤلفه هاي اصلي در انتخاِب مطلب قرار داشتن در جریان 
اخبار است. احاطه داشتن بر  اخبار بهترین راه برای تشخيص این موضوع 

است که ایدة مطلب شما تازه است یا نه.
تهية مطلب دربارة موضوعي که رسانه ها قباًل به تفصيل به آن پرداخته اند، 
ارزش چنداني ندارد. یک مطلب خبری کوتاه، یا یک مقالة گزارشی، باید 

تازگي داشته باشد و موضوع هاي تازه اي را مطرح کند. 

 احاطه داشتن بر  اخبار 
بهترین راه برای تشخیص 
این موضوع است که ایدة 
مطلب شما تازه است یا نه
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یعنی باید اتفاق تازه ای رخ داده باشد. معنای دیگرش نيز می تواند این 
باش��د که زاویه دید جدید یا منبع تازه ای دربارة آن موضوع دارید که بر 

اطالعاتی که تا کنون منتشر شده چيزی اضافه می کند.
"خبر داغ" مفهومی است پيچيده و ناظر به مسائلي که جذابيت خبری 
دارند یا موضوع بحث  خاصی در یک مقطع زمانی هستند. سردبير شما، 
همان طور که درب��ارة موضوعی که روزنامه قباًل ب��ه آن پرداخته مقاله 
نمی خواه��د، به موضوعاتی ک��ه به هيچ وجه جنبة خب��ری ندارند نيز 

عالقه اي نخواهد داشت.
داغ بودن خبر هميشه معيار مش��خصی ندارد و سردبيران مختلف در 
این زمينه نظ��رات متفاوتی دارند. برخی روزنامه ن��گاران به  طور کلي 
از مفهوم خبر داغ ناراضی اند و آن  را رویکردي بس��يار محدود کننده و 
تحميلی نسبت به رسانه ها می دانند. آنان می گویند این حق هر مؤسسة 
رس��انه ای است که تعيين کند خبر چيست، نه این که کورکورانه وقایع 
را دنبال کند. اما هنگامی که ماجراي مهمي مطرح می شود، قدرت خبر 

داغ  قابل انکار نيست.
تعقي��ب خبرهای داغ به معني دنبال کردن مطالبی اس��ت که با وقایع 
و مباح��ث مهم در هر مقطع زمانی مرتبط اس��ت. ای��ن امر می تواند به 
معنای مطلبي در ارتباط مستقيم با یک موضوع خبری مهم-   مثل ترور 

نخست وزیر-  باشد. یا می تواند به معني مطلبی خنثی باشد که به 

هنگامی که ماجراي مهمي 
مطرح می شود، قدرت خبر 

داغ  قابل انكار نیست
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موضوعی- مثل رواج خش��ونت یا فرهنگ حمل و نگهداری اسلحه در 
جامعه- می پردازد. بس��ياری اوقات می توان  مقاله را با ویرایش ليد  آن 
به موضوعی داغ ربط داد. اما توجه داش��ته باش��يد که اگر خبرهاي داغ 
خيلي س��ریع تغيير کنند، احتمال دارد آن نوشته ها نيز اهميت خود را 

از دست بدهند.
در هر حال هميش��ه بای��د از اخبار مهم مطلع باش��يد. این امر تأکيدی 
است بر مهم ترین وظيفة روزنامه نگاران یعني"خورة خبر" بودن. هرچه 
مي توانيد بخوانيد. هم روزنامة خودت��ان را بخوانيد، هم روزنامة رقيب 
را، هم روزنامه هایی را که با دید گاه ش��ان س��خت مخالفيد. سعی کنيد 
روزنامه های کش��ورهای دیگر را هم بخوانيد و چرخي هم در اینترنت 
بزنيد. مجموعه ای از رسانه ها را برای دنبال کردن انتخاب کنيد و به طور 
منظم آن ها را مرور کنيد. در این ميان، رس��انه های الکترونيک، به ویژه 

بخش های خبری اصلی صبح و شب آن ها را هم دنبال کنيد.

 عالئق متفاوت

از کجا می دانيد مردم به چه نوع مطالبی عالقه مندند؟ پاس��خ این است 
که افراد مختلف، بسته به  پيشينه ، شغل یا محل زندگی خود، به مطالب 

متفاوتی عالقه دارند.

  هم روزنامة خودتان را 
بخوانید، هم روزنامة رقیب 
را، هم روزنامه هایی را که با 
دید گاه شان سخت مخالفید
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 پس نخستين قاعده این است که مخاطب خود را در نظر داشته باشيد. آیا 
این مطلبی است که به آن عالقه مند هستند؟ آیا الزم است از این مطلب 
مطلع شوند؟ مثاًل مخاطب بين المللی به یک سانحة رانندگی معمولی 
که طی آن دو نفر در یک جادة داخلی کشته  شده اند، عالقه ای نخواهد 
داشت مگر این که آن  افراد خارجی باشند یا شهرت جهاني داشته باشند. 

اما مخاطب داخلی به این مطلب عالقه مند خواهد بود.
به همين ترتيب، ممکن است مطلبی به دليل غيرمعمول بودنش براي 
مخاطب بين المللي جذاب باشد، اما مخاطب داخلی آن  را بدیهی بداند. 
مثل ش��کار نهنگ در جزایر فارو؛ اقامتگاهي مناسب براي گردشگران؛ 

مجموعة جالبي از اشيای باستانی یا یک جشنوارة محلی شاد.
اگر خبر سانحة رانندگی تأکيدی باشد بر خرابی جاده  ها یا عدم تعمير 
و نگهداری درست آن ها، و نشان بدهد که حادثة اخير توجه عموم را به 
لزوم اقدامات بيشتر در مورد جاده ها یا سایر اقدامات ایمنی جلب کرده 
است، حتی ممکن است گزارش هایی هم درپی داشته باشد. در اطراف ما   
موضوع بالقوه براي گزارش فراوان است و به همين دليل جست وجو براي 
یافتن آن ها به زحمتش مي ارزد. روزنامه نگار خوب براي تهية گزارش از 

چشم و گوش و همة اطالعاتي که به دست آورده استفاده مي کند.
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انواع مطالب

بس��ياری از مؤسس��ات خبری مطالب را به چهار دس��تة اصلي تقسيم 
می کنند. مؤسس��ة گزارشگري جنگ  و صلح هم از همين روش پيروی 
می کند. بنابراین هنگام انتخاب مطلب خود باید بدانيد که قصد دارید 

چه نوع مطلبی بنویسيد:
خبر – گزارشی است  از یک اتفاق یا جریان. خبر باید مؤثر، متوازن 

و نسبتاً کوتاه باشد.
گ�زارش – روایتی اس��ت مفصل که ام��کان کندوکاو بيش��تر 
در ی��ک اتفاق، یک جری��ان، یک م��کان  یا ش��خصيت را فراهم 

می کند)گاهي»شرح ماجرا« نيز خوانده مي شود(.
تحلی�ل – تحليِل ی��ک رویداد خبري ی��ا جریان غالباً ش��امل 
نقل قول  های طيفي از افراد دخيل در موضوع و متخصصان. تحليل 
می تواند بيانگر یک دید گاه باشد، اما باید عقاید متفاوت را با رعایت 

اعتدال و توازن مطرح کند.
تفسیر – نظري جانبدارانه، بيانگر دیدگاه شخصی و غالباً همراه 
با اس��تداللي محکم، از جمله توصيه  هایی برای حل  و  فصل یک 

مشکل.
هنگام انتخاب مطلب الزم است برای خودتان هم روشن باشد که چه نوع 

مطلبي مي خواهيد بنویسيد و با سردبير نيز در این مورد صریح
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 باش��يد. بيشتر مطالب مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح  خبر، گزارش 
و تحليل اس��ت. این مطالب گاهی شامل تفس��ير هم مي شود که غالباً 
محدود به متخصصان شناخته ش��ده یا روزنامه نگارانی است که اسم و 

رسمی دارند.
 برای حفظ اصل بی طرفی باید بين انواع مختلف مطلب تمایز قائل شوید، 

و به ویژه خبر و تفسير را از هم تفکيک کنيد.

مطالب خبری

مطالب خبری را می توان به دو نوع متفاوت تقسيم کرد: اخبار ناگهاني یا 
اخبار فوري، و اخبار از پيش برنامه ریزي شده. دستة دوم را گاهی"وقایع 
اتفاقيه" هم می گویند، چون مسئوالن مؤسسة خبری می دانند که یک 
رویداد بخصوص چه زمانی واقع خواهد شد و پيشاپيش آن را در دستور 

کار روزانة خود قرار داده اند.
1. اخبار فوري – اخبار فوري خبرهایي هستند که اکثر مردم آن ها 
را جدي ترین ش��کل خبر می دانند. خبِر روی��دادي که تازه اتفاق 
افتاده: سقوط یک هواپيما، ترور یک مقام سياسی به  دست فردي 
مسلح، توفان شدیدی که خانه  ها را ویران کرده، شعله ور شدن آتش 
جنگ، زلزله ای که یک منطقه را به لرزه درآورده، آتشفش��انی که 
فوران کرده و مانند آن ها. شبکه های خبرِی 24 ساعتة تلویزیونی 
این خبرها را "خبر فوری" می نامند و برای جلب توجه بينندگان 

آن ها را روی نواری پایين صفحة تلویزیون نمایش می دهند.

 خبر دربارة رویدادي است 
که تازه اتفاق افتاده: سقوط 
یك هواپیما، ترور یك مقام 
سیاسی، شعله ور شدن آتش 

جنگ
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2. اخبار رویدادهای از پيش برنامه ریزي ش��ده– این دسته اخبار 
معموالً قابل پيش بينی هستند )چنان که پيش تر گفته شد، این نوع 
اخبار اغلب در دستور کار روزانة موسسات خبری قرار گرفته اند(. 
این اخبار حول رویدادهاي از قبل برنامه ریزی ش��ده می چرخند، 
مثل نطق مهم رئيس جمهور یک کشور، یا اعالم بيالن مالی سال 
گذشتة یک ش��رکت. س��الگرد ها نيز گاهی دليل مناسبی برای 
نوشتن مقاله محسوب می شوند، مثاًل دربارة یک رویداد تاریخي، 
ارزیابی استقالل کشوري پس از گذشت10 سال، یا یک دهه پس 

از وقوع فاجعه.
شاید عاقالنه باش��د که سوابق مطلب را پيش��اپيش آماده کنيد. اما در 
نظر داشته باشيد که وقایع غيرمنتظره غالباً رخ می دهند: اخبار فوري 
ممکن اس��ت خبرهاي از پيش برنامه ریزي ش��ده را تحت الشعاع قرار 
دهن��د- اخباري مثل تيران��دازی به رئيس جمهور حين س��خنرانی یا 
هو ش��دن او یا زمين خوردنش؛ یا این که ممکن است سخنران مطالب 
از قبل نوشته ش��ده اش را کنار بگذارد. بنابراین، روزنامه نگار باید برای 
ای��ن موارد آماده باش��د. گزارش��گرانی که اخبار رویداده��ای از پيش 
برنامه ریزي ش��ده را پيش��اپيش و بدون در نظر گرفتن آن چه در عمل 
اتفاق افتاده نوش��ته اند، بعضي اوقات به دردس��ر افتاده اند و- گاهي از 
طریق رقباي خود- فهميده اند که سير وقایع بسيار متفاوت بوده است. 
این شيوة گزارشگری اشتباه اس��ت، و گزارشگر خوب باید حواسش به 

رویدادهاي غيرمترقبه باشد.
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گزارش

1. گزارش تحقيقي– گاهی خبر به خودي  خود همان مطلب است. 
دليلش این است که، اگرچه اتفاق خاصی رخ نداده و حادثه ای به 
وقوع نپيوسته، پژوهش تحقيقي اطالعاتی را در مقاله افشا  می کند 
که درک ما را از حوادثی که پيش ت��ر اتفاق افتاده یا در حال وقوع 

است، تغيير می دهد.
پس از یک جنگ بزرگ، روزنامه نگاران براس��اس اطالعات دست اول 
طرف ه��اي درگير، یعنی- سياس��تمداران، دیپلمات ه��ا، فرماندهان 
نظامي- کتاب ها و مقاالت مفصل می نویس��ند. با این که جنگ مدت ها 
پيش پایان گرفته، این قبيل گزارش  ها جریان وقایع را به شکلی تشریح 

می کنند که پيش تر از آن آگاه نبوده ایم.
مي توان ب��ه نمونه های دیگري ازگزارش های تحقيقي اش��اره کرد که 
ممکن اس��ت وضعيت یک محيط کاری، مسائل یک گروه اقليت، یک 
بحران زیست محيطی رو به گسترش، یا شاید پيشرفت های مثبت نظام 
آموزشی را نشان بدهند. شور و هيجان این دست مطالب تأثيري مداوم 
و فزاینده دارد، و روزنامه نگار ب��ا واکاوِی اطالعات، آن ها را بدل به خبر 

می کند.
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2. گزارش  های ش��اد و مردم پس��ند– این دس��ته گزارش ها که 
می توانند بس��يار مفرح باشند، مس��لّماً فرصت هاي زیادي براي 
نوش��تن خالقانه در اختي��ار روزنامه نگار ق��رار می دهند. چنين 
گزارش هایی الزم نيست مربوط به"سخت اخبار" باشند. می توانند، 
در عين آموزنده بودن، س��رگرم کننده هم باش��ند، مثل گزارش  
دربارة یک رهبر سياس��ی. مس��افرت، غذا، ورزش و تفریحات از 
دیگر موضوع هاي این قبيل گزارش ها هس��تند. این  ها را معموالً 
گزارش ه��ای "مردم پس��ند" می نامن��د. گذش��ته از این ها، یک 
نشریة خوب نباید سراسر آکنده از مطالب سنگين و جدی باشد. 
مهم ترین عوامل در گزارش  نویسي، در وهلة اول ایدة  خوب و پس 
از آن پژوهش خوب اس��ت. اطالعات باید قبل از نوش��تن گلچين 
ش��وند و سپس به شکلی جالب و جذاب مونتاژ شوند. این  کار نياز 

به ساختاري منطقی و یک پایان بندی گيرا دارد.
براي نوشتن گزارش  معموالً مي توانيد با یک موضوع یا جریان یا مسئلة 

خاص شروع  کنيد تا مسائلی عام تر را روشن کنيد.
 مثاًل وقتی دربارة مهاجرت مردم از روستا به شهر مي نویسيد، روستایی 
خاص و چند نفر از مردمانش را پيدا کنيد و از داستان زندگي آن ها برای 
نشان دادن مشکالت و موفقيت ها استفاده کنيد. در نظر داشته باشيد 

که مردم معموالً به سرگذشت آدم های دیگر عالقه دارند. 
اگر می خواهيد دربارة یک پروژه مطلبی بنویس��يد، سعی کنيد آن  را از 
نگاه مردمی بنویسيد که این پروژه بر زندگی آ ن ها تأثير گذاشته است. 

تالش کنيد مسائل را از جنبة مردمی مطرح کنيد. بعداً می توانيد

 در نظر داشته باشید که مردم 
معمواًل به سرگذشت آدم های 
دیگر عالقه دارند

فصل8 تشخیص خبر، و انواع مطلب



125

مطلب تان را ب��ا آمار و ارق��ام و اطالعات مفصل تکمي��ل کنيد، اما اگر 
نتوانيد نش��ان بدهيد که این آمار و ارقام براي مردم چه معنایي دارند، 

خسته کننده خواهند بود.

تحلیل

تحليل خبر باید خواننده را از یک مطل��ب خبری "داغ" معمولي فراتر 
ببرد و، در مقایس��ه با  محدودیت هاي نوشتن یک مطلب خبري جدي 
و فوري که هنوز در حال تحول است، علی القاعده  به جزئيات بيشتري 
مي پردازد و توضيحات بيشتری مي دهد. هنگام نوشتن مطالب خبري 
فوري  ممکن اس��ت هم برای گردآوری اطالعات هم براي مسلط بودن 
بر وقایعی که به سرعت دستخوش تغييرند )مثل افزایش مستمر تعداد 
کشته ش��دگان یک بمب گذاری( تحت فش��ار زیادي باشيد. این قبيل 
مطالب خبری فوری باید   زمينه اي داشته باشند تاخواننده بتواند علت 
اهمي��ت آن ها را بفهمد  )باز هم همان آزموِن "خوب که چی؟"(. اما این 
قبيل مطالب خبري فوري را نمی توان با تحليل هایی که مانع از دریافت 

اطالعات اولية مهم می شوند، شلوغ و آشفته کرد. 
وقتی گرد و غبار فرو نشست و خبر داغ و تازه به  طور کامل پوشش داده 
 شد، ش��اید زمان آن باش��د که از آن موقعيت فاصله بگيریم و تحليلی 
جداگانه بنویسيم. مشکل آن جا پيدا می شود که حجم »تحليل« کمی 

بيشتر از مطلب خبری خواهد بود و چند پاراگراِف طوالني تر و مقدار
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بيش��تري زمينه نياز خواهد داش��ت. برای تحليل درست الزم است از 
افراد مختلف مانند سياستمداران، فرماندهان نظامی، امداد رسانان یا 
دیپلمات ها نظر بخواهيم تا دید گاه های آنان در مورد اتفاقی که رخ داده، 
دالیل این اتفاق، و مهم تر از همه پيامدهایش در زمان حال و آینده مطرح 

شود. تالش کنيد تا تحليل جامعي ارائه دهيد.
تفسیر 

مؤسسات خبری غالباً تفسيرهایي منتشر می کنند، اما خيلي مراقب اند 
که این مقاالت به وضوح  ذیل عنوان تفسير منتشر شوند. این کار براي 
اطمينان از آن اس��ت که خواننده مي داند آن چه می خواند خبر صرف 
و بی طرفانه یا گزارش��ي از اطالعات خبری نيس��ت، بلکه، در واقع، نظر 
یک فرد اس��ت دربارة اتفاقي که افتاده یا، غالباً، اتفاقي که به نظر او باید 

بيفتد.  
تفس��ير را هم روزنامه نگاران می توانند بنویس��ند هم افرادي خارج از 
مؤسس��ة خبری، مانند متخصصان، دیپلمات ها یا سياس��تمداران. در 
مواردی که روزنامه نگاران این تفسيرها را مي نویسند، برخی روزنامه ها 
که تعداد کارکنان شان زیاد است مي توانند حد فاصل محکمی را رعایت 
کنند تا  کارکنان بخش خبری اصلي از گروه تهيه کنندة تفسيرها کاماًل 

جدا باشند.
بسياری از مؤسس��ات خبری غربی همچنين سعي مي کنند از اعتدال 
تفسير طي یک دورة زماني مطمئن شوند. مثاًل اگر در دوران انتخابات

فصل8 تشخیص خبر، و انواع مطلب
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یک کشور سياستمداري از یک حزب در روزنامه اي تفسيري بنویسد، 
پي��ش از رأي گيري همان اندازه فضا در اختي��ار احزاب اصلی دیگر نيز 
ق��رار خواهد گرفت. برخی از مجریان رادیو-تلویزیونی قواعد س��فت و 
س��ختی دارند که  اختصاص زمان مس��اوی به  احزاب سياسی اصلی را 

تضمين مي کند.

باید بدانيم که فراهم کردن مجالی برای این که افراد بتوانند نظرات خود 
را بنویسند، مجوز انتشار مطالب افترا آميز )که ممکن است به خاطر آن ها 
کار نش��ریه - و نه فقط نویسنده - به دادگاه بکشد(، یا اظهارات بی پروا و 
اهانت های نژادی نيست. این وظيفة سردبيران است که مطمئن شوند 

تفسير  از حدود متعارف روزنامه نگاری مطلوب تجاوز نمی کند.

 فراهم کردن مجالی برای 
این که افراد بتوانند نظرات 

خود را بنویسند، مجوز 
انتشار مطالب افترا آمیز یا 

اظهارات بی پروا و اهانت های 
نژادی نیست
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قطعات زیر را بخوانيد و مش��خص کنيد کدام قسمت آن ها خبر است و 
گزارشگر برای پرورش این خبرها باید چه کاری انجام بدهد. شما با این 

قطعات چه نوع مطلبی خواهيد نوشت؟
1. بسياری از کودکان هنگام تولد جان خود را از دست می دهند، 
زیرا هيچ گونه تسهيالت درماني برای مادران آن ها وجود ندارد. این 

امر به ویژه در خارج از پایتخت و شهرهای بزرگ صادق است.
2. دولت به  منظور حفاظت از راه های تجاری مهم و دس��تگيری 
قاچاقچيانی که بدون پرداخت عوارض گمرکی اقدام به وارد کردن 
کاال از آن س��وي مرز می کنند، س��ربازان را به این مناطق گسيل 

کرده است.
3. وزیر آموزش و پروش از طریق درخواست اعانه از مردم ده ميليون 

دالر جمع آوری کرده است.

4. بس��ياری از مهاجران سابق که امسال به کش��ور بازگشته اند، 
زندگی سختی دارند.

5. تعدادی از مهاجرانی که امسال به پایتخت برگشته اند، به  دليل 
ش��لوغی و ازدحام محل زندگي خود در برابر شهرداری دست به 

اعتراض زدند.

فصل8 تشخیص خبر، و انواع مطلب
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 لينک ه��ای مرتب��ط ب��ا تحقي��ق و آم��وزش روزنامه ن��گاران
 ب��ا مش��ارکت نش��ریة نق��د و بررس��ي روزنامه ن��گاري کلمبي��ا
Columbia Journalism Review :
www.powerreporting.com

 راهنمایی در زمينة گزارشگری به کمک کامپيوتر:
www.nicar.org  

1 . »تازه« در این جمله، ترجمة new است و چنان که می دانيم آن چه در فارسی امروز خبر )به معنای مصطلح آن( ناميده می شود، 
ترجمه ای است از کلمة news به معنای لغوِی »تازه ها«. بنابراین در این جمله، »تازه« در واقع جانشين حالت مفرد اخبار )تازه ها( و 

مترادف با »خبر« است.
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شيوة نگارش عبارت است از قواعد زباني و دستور ي مختص هر روزنامه، 
وب سایت، نشریه یا سازمان رادیو - تلویزیونی که براي ایجاد هماهنگي 

دروني در همة گزارش ها و از جانب همة نویسندگان رعایت می شود.
از آن جا که مس��ئلة اصلي هر نشریه ای انتقال هرچه روشن تر اطالعات 
با حداقل زحمت است، شيوة نگارش یکس��ان یکي از ابزارهای نيل به 
این مقصود به ش��مار مي رود. هدف از این کار هم س��ان کردن سبک ها 
و لحن  های مختلف نيس��ت - واضح است که هر نویسنده اي در نگارْش 
س��بکی مخصوص به خود دارد- بلک��ه غرض پرهي��ز از ناهماهنگی، 
ناهم ریختی و اغتشاشی است که ممکن است خواننده یا شنونده را پس 
بزند. ممکن اس��ت مخاطب هميشه انتظار داشته باشد که اطالعات به 
همان شيوة هماهنگ در اختيار او قرار بگيرد، و نشریه ای که "با یک لحن 

سخن می گوید" اعتبارش بيشتر مي شود.
گاهی این ش��يوة نگارش و لحن  بخش��ی از هویت نشریه است و بادقت 
پرورش یافته است. مثاًل در بریتانيا، روزنامه های  مردم  پسند1  عنوان  ها 
و جمالتی با ساختار بسيار کوتاه به کار می برند. اکونوميست هم لحنی 
خاص خود دارد که در تمام قسمت هاي این مجله، صرف نظر از محتوای 

مطالب، یکسان  است.
رعای��ت مجموعة قواعد مش��خص از نظر زماني نيز مق��رون  به  صرفه 

است،

شیوة نگارش 
فصل9 

هدف پرهیز از ناهماهنگی  
یا اغتشاشی است که ممكن 
است خواننده یا شنونده را 
پس بزند

بهترین روزنامه نگاران به 
دلیل دقت و استحكام 

کارشان مشهور می شوند، و 
عكس این موضوع صادق 

نیست



131

چون به نویس��ندگان کمک می کند تا مطلبی ارائه کنند که به خواستة 
دبيران س��رویس ها نزدیک تر اس��ت و به دبيران سرویس ها نيز کمک 
می کند تا به پرس��ش هایی که معموالً در زمينة امالی کلمات، دستور 

زبان و مانند آن ها مطرح مي شود، پاسخ دهند.
اگ��ر زباني که از آن اس��تفاده مي کنيد گویش ها ی��ا امالهاي متفاوتي 
داشته باشد، روزنامه تصميم می گيرد که از کدام  یک باید استفاده کرد 
و هميشه همان را به کار مي برد. اسامی خاص نيز با الفباهاي دیگر معموالً 
با امالهاي متفاوتي حرف نگاري مي ش��وند و در این مورد هم باید برای 

حفظ هماهنگی و وضوح دست به انتخاب زد.
گاه این گونه تصميمات با خود مباحث سياسی به همراه می آورد ��  مثاًل 
آیا باید از "کوُزُوو" )Kosovo(  به زبان صربی استفاده کرد یا از"کوُزووا" 
)Kosova( به زبان آلبانيایی؟ سردبير، هم برای رعایت هماهنگی هم 
براي دوری  جستن از این دست مباحث، کار را به تأخير مي اندازد، و ناچار 

است دست به انتخاب بزند.

به  خاطر همة ای��ن دالیل، تقریباً تمام نش��ریات چاپي، خبرگزاری ها 
و مؤسس��ات رادی��و�  تلویزیونی برای خود ش��يوه هاي ن��گارش دقيقاً 

تعریف شده ای دارند. 

معموالً سردبيران برای تصميم گرفتن ابتدا به شيوه نامة   اختصاصی خود 
مراجعه می کنند؛ این تصميم سپس با مراجعه به شيوه نامه اي جامع تر 
و عمومي تکميل مي شود )مثاًل هم اسوش��يتدپرس  هم  اکونوميست 
شيوه نامه هاي معروفي دارند که در س��طح وسيعي مورد استفاده قرار 
می گيرن��د( و نهایتاً، در صورت لزوم، به فرهن��گ  مورد توافقي مراجعه 

مي شود.
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نمونه هایی از شیوة نگارش

یک نمونة ساده از لزوم وجود شيوة نگارش مورد توافق به چگونگی درج 
تاریخ مربوط مي ش��ود. بيشتر کش��ورها از تقویم خورشيدی استفاده 
می کنند. اما مسلمانان، مسيحياِن ارتدوکس  ، و یهودیان از تقویم های 
مختلفی اس��تفاده می کنند که مبتنی بر دوره ه��اي متفاوتي در تاریخ 

خودشان  است.

براي مسلمانانی که از تقویم قمری سنتي خود استفاده می کنند، تاریِخ 
س��ال با تقویم  غربی  که رواج بين المللی دارد، ف��رق می کند. مخاطب 
ش��ما با کدام  یک از این ش��يوه ها راحت تر است؟ کدام یک  برای نشریة 
شما مناسب تر است؟ در چه مواردی الزم است از هر دو تاریخ استفاده 

شود؟
 وقتي تقویم غربی س��ال 2003 را نش��ان می دهد، تقویم مس��لمانان 

حکایت از سال 22-1421 هجری ]قمری[ دارد.
 در غرب عموماً از عبارت هاي پيش از ميالد مسيح )BC( و پس از ميالد 
مسيح )AD( به عنوان مبدأ تاریخ استفاده می شود. آن دسته از مورخان 
غربی که مي خواهند بی طرفی را رعایت کنند، هنگام استفاده از تقویم 
غربی ممکن اس��ت از عبارت "پيش از دوران حاضر" )BCE( و"دوران 
حاضر" )CE( اس��تفاده کنند؛ و به این ترتيب از اس��تفاده از نمادهای 

مسيحی خودداری می کنند. 

نشریة شما از چه تقویمی استفاده می کند؟ اگر فردي که از او نقل قول 
مي کنيد از تقویمی متفاوت با تقویم معمول در نش��ریة ش��ما استفاده 

می کند، می توان تاریخ ها را تبدیل کرد یا این نکته را توضيح داد.

فصل9 شیوة نگارش 
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واژه های خارجی نيز ممکن است نيازمند قواعد نگارشي خاصي باشند، 
به وی��ژه در مواردی که  احتمال دارد کاربرد خاصی داش��ته یا واژه های 
جدید، و شاید علمی، باش��ند. آیا این واژگان باید ترجمه شوند یا عيناً، 
با توضيحات یا بدون آن، مورد اس��تفاده قرار گيرند؟ این ها از آن دست 
مقوالتی هستند که باید بر اساس ش��يوة نگارش  دربارة آن ها تصميم 

گرفت.
مش��کل دیگر وقتی پيش می آید که قرار است نشریه اي انگليسی زبان 
هم در بریتانيا هم در ایاالت متحده توزیع ش��ود. امال و شيوة نگارش در 
روزنامه نگارِي "انگليس��ی" و "آمریکایی" بسيار متفاوت  است و برخی 
مؤسسات سرانجام ناگزیر مي شوند دو روایت از مطلب تهيه کنند تا براي 

هر دو  دسته مخاطب قابل قبول باشد.
برخی مؤسسات رس��انه ای از به  کار بردن کلمات و عباراتی که ممکن 
اس��ت به  طور مش��خص معضالتی ایجاد کنند، پرهي��ز می کنند. مثاًل 
رویترز در مواردی که حرفي را به  شکل غيرمستقيم نقل می کند، از به  
کار بردن کلماتی از قبيل “threaten” )تهدید کردن/ محتمل بودن( 
یا “promise” )قول دادن/ نوید دادن( پرهيز دارد. هر دو این کلمات 
بارهاي معنایي متفاوتي دارند-  یک بار معنایي مثبت و یک بار معنایي 
منفی- که دیدگاه خاصي را به نقل قول نس��بت مي دهند. هدِف شيوة 

نگارش رویترز این است که مطالبش عينی و بی طرفانه تلقي شوند.
رویترز همچنين از به  کار بردن واژه  های »تروریس��ت« و »تروریسم« 
خودداری می کند؛ این سياستی است که مؤسسة گزارشگري جنگ  و

 واژه  های »تروریست« 
و«تروریسم« غیردقیق و 
تهییج کننده اند و معمواًل 

می توان آن ها را با تعبیراتی 
دقیق تر و توصیفی تر 

جایگزین کرد
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 صلح نيز از آن پيروی می کند. این مفاهيم غيردقيق و تهييج کننده اند و 
معموالً می توان آن ها را با تعبيراتی دقيق تر و توصيفی تر جایگزین کرد. 
این قاعدة نگارش به  نظر برخي افراد بسيار بحث انگيز است و رعایت آن، 
با توجه به رواج گستردة این تعبيرات، برایشان تا حدودي سخت است. 
مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح نيز جز در نقل قول هاي مستقيم از به  

کار بردن این مفاهيم پرهيز دارد.
شيوة نگارش شامل نقطه گذاری هم مي شود. ممکن است شيوة نگارش 
دو نش��ریه مثاًل در مورد عالئم نقل قول مس��تقيم فرق داشته باشد، و 
یکي از آن ها از »“« و دیگری از »‘« اس��تفاده کند. نشریات بریتانيایي 
و آمریکایی در مورد محل نقطة پایان نق��ل قول با هم تفاوت دارند؛ در 
نشریات بریتانيایی نقطه را معموالً بعد از عالمت نقل قول می گذارند و 
ویراستاران نشریات آمریکایی تمایل دارند نقطه را  قبل از عالمت نقل 

قول بگذارند.
نش��ریة اکونوميس��ت برای توصيف اف��رادی که درباره ش��ان مطلبي 
می نویس��د، از الفاظ احترام آميزي مانند آقا یا خانم اس��تفاده می کند. 
برخی نشریات هيچ گاه چنين القابي را به کار نمي برند یا صرفاً  نخستين 

بار که نام فرد ذکر می شود از آن ها استفاده می کنند.
برخی نشریات هميش��ه اس��م کتاب و مجله را با حروف خوابيده درج 
می کنن��د. برخی دیگر آن  را در گيومه قرار می دهند  و برخی هيچ کدام 

از این قواعد را رعایت نمي کنند. 
 بيشتر این ها به پسند و انتخاب بس��تگي دارد. اما بعد از آن که انتخابی 
صورت گرفت، نشریه و کارکنانش باید براي حفظ هماهنگی هميشه از 

یک شيوة نگارش واحد استفاده کنند.

فصل9 شیوة نگارش 
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درباره برخي مسائل شيوة نگارش با همکاران خود بحث کنيد:

1- آیا نشریة شما شيوة نگارش خاصي دارد؟
2- آیا می توانيد نمونه هایي از نشریة خود ذکر کنيد که الزم است 
با یک ش��يوة نگارش هماهنگ تعدیل ش��وند؟ آیا در نشریة شما 

ناهماهنگی هایی وجود دارد؟
3- وقتی به انگليسی می نویسيد، از امالي انگليسی کلمات استفاده  

می کنيد یا از امالي آمریکایی آن ها؟ مثاًل می نویسيد 
labour یا labor، homogenise یا homogenize?

4-  نمونه های��ی از تعبيرات جنجال برانگيز را در نظر بگيرید که با 
شيوة نگارش بی طرفانه و عينِی گزارش خبري سازگار نيستند.

5- سه نشریه را انتخاب کنيد و ببينيد آیا بين  شيوة نگارش آن ها 
تفاوتي تشخيص مي دهيد؟

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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برای اطالعات بيشتر دربارة ش��يوة نگارش مؤسسة گزارشگري جنگ 
وصلح مراجعه کنيد به:

www.iwpr.net/index.pl?development/resources/training_
styleguide.html

فرهنگ لغت خوب بس��يار مهم اس��ت. فرهنگ انگليس��ی بين المللی 
 )The Cambridge Dictionary of International English( کيمبریج

به صورت آنالین در دسترس است:
dictionary.cambridge.org

در فضای رس��انه ای ایاالت متحده، ش��يوه نامة اسوش��يتدپرس غالباً 
شيوه نامة معيار محسوب مي شود:

www.ap.org/pages/order.html

شيوه نامة اکونوميست:
www.economist.com/research/StyleGuide/index.cfm

آمازون نسخة کامپيوتري ش��يوه نامة نگارش  و  کاربرد  زبان  نيویورک 
تایمز   را می فروش��د. این ش��يوه نامه  به  ش��کل فرهنگ  تنظيم شده و 

استفاده از آن آسان است.
یکی از معتبرترین متون عمومی دربارة شيوة  نگارش در زبان انگليسی 
کتاب عناصر سبک )The Elements of Style( نوشتة ویليام استرانک 
)William Strunk Jr.( و ای. بی. وایت )E.B. White( است. نسخة روزآمدشدة 
این کتاب، با مقدمه و افزوده هاي وایت، نيز بسيار ارزشمند است. نسخة 

اوليه نيز به قلم استرانک در نشاني زیر در دسترس است:
www.bartleby.com/141

1. tabloid
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مقدمه ای در باب افترا
فصل10

حق اساس��ی آزادی بيان را التزام روزنامه نگاران به استفادة مسئوالنه 
از این حق متعادل مي کند-  و این خطر که اگر س��وژه های گزارش های 
رس��انه ای فکر کنند به آن ها افترا زده اند، ممکن اس��ت به اقدام قانونی 

متوسل شوند.
 قوانين مربوط به تهمت و افترا از کش��وری به کش��ور دیگر تفاوت های 
بسيار دارند، از این  رو ضروری است از قوانين کشور خود در زمينة افترا 

و رعایت حریم خصوصی به خوبی مطلع باشيد.
احتمال دارد رژیم های س��رکوبگر از قوانين مربوط به افترا برای ساکت 
کردن منتقدان خود استفاده کنند و چنين استدالل کنند که در فالن 
گزارش، صرف نظر از صحتش، به آن ها افترا زده ش��ده است. این قبيل 
دعاوي، در غياب قوة قضایية مستقل، موجب محکوميت روزنامه نگاران 

به زندان های طویل المدت شده اند.
انگلستان که یکی از سخت گيرانه ترین قوانين مربوط به افترا را در جهان 
دارد، حق افراد را در مورد"حسن شهرِت" خود محفوظ می داند و دست 
ش��اکي را در تعریف تهمت و افترا به ميزان زیادي باز مي گذارد. اما این 
حق را مجموعه اي از تدابير دفاعی که در اختيار روزنامه نگاران قرار دارد، 
متقاباًل متعادل مي کند، گو این که وظيفة اثبات بي گناهي  روزنامه نگاران 
اساساً بر دوش خودشان است. دعاوي کيفري مربوط به ایراد افترا اندک 
اس��ت، با این حال بار مجازات هاي مالِی محکوميت در دعاوي حقوقی 

می تواند خانمان برانداز باشد.
براساس قوانين مربوط به افترا در ایاالت متحده وظيفة اثبات ادعا براي 
مدعي احتمالي، به ویژه ش��خصيت هاي مش��هور، بسيار سنگين است 

)این

حق اساسی آزادی بیان 
را التزام روزنامه نگاران به 

استفادة مسئوالنه از این حق 
متعادل مي کند
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قانون در مورد افراد عادی متفاوت اس��ت(. شخصيت مشهوري که در 
ایاالت متحده دعوایي حقوق��ي در مورد ایراد افترا مطرح می کند، باید 
ثابت کند که گزارشگر نه تنها اطالعات نادرست منتشر کرده، بلکه در 
این زمينه عجوالنه و مغرضانه عمل کرده و برای روشن کردن صحت و 
سقم موضوع تالش نکرده است. در واقع، باید قصد و نيتي وجود داشته 

باشد.
بهترین تدبیر حفاظتي: روزنامه نگاری  مطمئن

روزنامه ن��گاران باید قوانين مربوط به افت��را و حفظ حریم خصوصی را 
به درس��تی رعایت کنند زیرا آنان باید از حق "حس��ن شهرت" افراد و 
حق شهروندان برای پرداختن به زندگی خصوصِی خود فارغ از هرگونه 

تعدی حمایت کنند.
ب��ا این وصف، باید به تعادل و توازنی دس��ت یافت. روزنامه نگاران نباید 
اجازه دهند که دغدغه های قانونی مانع ازانجام وظيفة وجدانی آنان در 
جهت مصلحت عمومی شود. رفتار درست روزنامه نگارانه بهترین تدبير 
حفاظتي در قبال مسئلة افتراست: گزارشگری کامل، درست و متوازن، 

ویرایش دقيق و وسواس آميز، و ارائة بي طرفانه و منصفانة  اطالعات.
از آن جا که قوانين و نحوة اجرای آن ها بسيار تفاوت دارد، روزنامه نگاران 
همواره باید به رفتار درست در کشور خود و در کشورهایی که عمدتاً در 

آن ها گزارش تهيه مي کنند، توجه داشته باشند.

رفتار درست روزنامه نگارانه 
بهترین تدبیر حفاظتي در قبال 
مسئلة افتراست
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 معن��ای عملی این حرف این اس��ت که مث��اًل اگر گزارش ه��ا به زبان 
انگليسی منتشر می شوند، روزنامه نگاران باید از قوانين مربوط به افترا 
در انگلستان و ایاالت متحده آگاه باشند. قانون سفت وسخت انگلستان 
گاه به س��هولت اجرا می ش��ود. در این فصل، به تفصيل به این موضوع 

خواهيم پرداخت.
 خریدن تریبون

روزبه روز دعاوي بيش��تري در زمينة افترا در دادگاه ها مطرح مي شود 
و طرح این دعاوي خارج از روالي اس��ت که شاید به طور معمول حيطة 
صالحيت عمومي این دادگاه ها محسوب مي شد. نشریات چاپی نه در 
کشورهاي محل انتشارش��ان و نه حتي در کشور محل کار روزنامه نگار 
مورد بحث، بلکه در کشورهایي که این نشریات در آن ها توزیع مي شوند 
و به فروش مي روند کارشان به دادگاه کشيده است. با گسترش اینترنت 
تعداد این قبيل پرونده های "فرامرزی" افزایش هم یافته اس��ت، و این 
امکان وجود دارد که مقاله اي که شما براي مؤسسة گزارشگري جنگ  
و صلح نوش��ته اید، موضوع طرح دع��وا در زمينة افت��را در دادگاه های 

کشورهای دیگر شود.
این پدیده به "خریدن تریبون" مشهور ش��ده است، یعنی مواردی که 
ش��اکی به دنبال اقامة دعوی در کشوری است که فکر مي کند احتمال 

برنده شدنش در پروندة افترا در آن جا بيشتر است.
یکی از نمونه های اخير و شاید مهم از مسائل قضایی فرامرزی در سطح 
جهانی، پروندة ش��کایت گاتنيک1  عليه ش��رکت داو جونز و شرکا2 در 

استرالياست. در دهم دسامبر 2002 دادگاه عالی استراليا به  خاطر

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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مقال��ه ای که در بارونز آنالین3 ، وب س��ایت داو جونز مس��تقر در خاک 
ایاالت متحده، منتشر شده بود، حکم به پيگرد قضایی داو جونز در ایالت 
ویکتوریای استراليا داد. با این که برخی مؤسسات مانند رویترز و آمازون 
دات کام در دادگاه از داو جون��ز حمایت کردن��د، دادگاه رأي داد که،  با 
وجود آن که سایت ميزبان در آمریکا مستقر است، ولي محل وقوع افترا 

به شاکی، جوزف گاتنيک، ایالت ویکتوریا بوده است.
ظاهراً این افترا در  همه جای دیگر هم به وقوع پيوسته بود. حکم قاضي 
از این قرار بود: "من  شخصاً هيچ دليل محکمي نمی بينم که اگر شخصي 
در بيش از یک محل مورد افتر قرار گرفته باشد، در صورتی که مصلحت 
بداند نتواند شکایت خود را در هر یک از این محل ها مطرح و درخواست 

پيگرد قضایی کند."
حکم��ی که در مورد این پرونده صادرش��د می توان��د راه را براي موارد 
معتنابهی از شکایت هایی از این دس��ت در استراليا و سایر کشورها باز 

کند.
 افت��راي اینترنتی، درواقع، هيچ فرقي با تهمت و افترای معمولی ندارد. 
اگر به شخصی افترا زده باشيد، و دادگاه بتواند اثبات کند که دست کم 
یک نفر در کشور معيني آن را دیده، ممکن است به جرم ایراد افترا در آن 
کشور تحت پيگرد قضایی قرار بگيرید. اگر مطالب خود را آنالین منتشر 
می کنيد، خوانندگان در بسياری کشورها آن ها را خواهند دید، و ممکن 

است در هر یک از این کشورها از شما شکایت شود.

 اگر مطالب خود را آنالین 
منتشر می کنید، خوانندگان 
در بسیاری کشورها آن ها را 
خواهند دید و ممكن است 
در هر یك از این کشورها از 
شما شكایت شود
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به این ترتيب، مؤسس��ات رس��انه ای با چش��م انداز دلهره آوري روبه رو 
هس��تند و ناچارن��د از قوانين مربوط ب��ه تهمت و افترا در بس��ياری از 
کشورها مطلع باشند. مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح شرایط متغير 
پرونده های چندمليتي و بين المللي در زمينة ایراد افترا را به دقت دنبال 
می کند و س��ردبيران و نویس��ندگان را در جریان آخرین تحوالت مهم 

قرار می دهد.
در حال حاضر، توصيه ها در زمينة مصادیق تهمت و افترا در کشور ثالث 

از این قرارند:
 از قوانين کشور خود مطلع باشيد.

 از قوانين انگلستان اطالع داشته باشيد.
 فرض را براین بگذارید که قوانين همة کش��ورهاي ثالث در زمينة 

ایراد افترا به اندازة قوانين انگلستان سختگيرانه است.
رویکرد عرفی

پيش از بررس��ي و مطالع��ة جزئيات دقيق قوانين مختلف، الزم اس��ت 
رویکردي عرفی به این مسائل  داشته باشيد:

  به شکایت هایی که در زمينة  کذب یا ناعادالنه بودن مطالب مطرح 
می شود، توجه داشته باشيد و خطاها را بی درنگ اصالح کنيد. اگر 
با یک خوانندة عصبانی به انصاف رفتار شود و ببيند که شما قصد 
دارید اشتباهات را اصالح کنيد، شاید دیگر تمایل چنداني به انجام 
اقدامات بعدی نداشته باشد. به هنگام رسيدگی قضایی نيز اصالح 

سریع خطاها در ردیف علل مخففه قرار می گيرد.
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تهدید به اقدامات قانونی را هرگ��ز نادیده نگيرید. حتماً در اولين 
فرصت ممک��ن این موضوع را با یکی از دبيرس��رویس ها در ميان 
بگذارید. به این اميد نباشيد که مس��ئله خودبه خود حل خواهد 

شد. 
ترتيبي اتخاذ کنيد که دبيرسرویس ها حتماً پيش از انتشار مقاالِت 
حساس امکان بررسی آن ها را داشته باشند. تصميماتی که ممکن 
اس��ت نيازمند مشاورة حقوقی باش��ند، نباید چند دقيقه پيش از 
آخرین مهلِت انتش��ار و آن هم توسط معاون س��ردبير به تنهایي 
اتخاذ ش��وند-  مثاًل این که آیا در مقابل شخصی که ممکن است از 
شما شکایت کند حمایتي وجود دارد، یا حمایت از اظهاراتي تند 

به دليل شرایط امکان پذیر هست یا نه.
 روزنامه ن��گاری مطلوب گاهي به این معناس��ت که به اس��تقبال 
مخاطرات برویم، اما این کار  همواره باید دالیل خوب و سنجيده اي 
داشته باش��د. در نظر گرفتن توصيه های حقوقی مستدل و لحاظ 
کردن مس��ائل مربوط به تهمت و افترا غالباً به ارزیابی مخاطرات 

مربوط مي شود.
برخی کش��ورها افترا را جرمی کيفری قلمداد می کنند، و به این اعتبار 
متهم ممکن اس��ت به زندان بيفتد. برخی کش��ورها ه��م آن را جرمی 
مدنی/حقوقی مي دانند، اما محکوميت در ای��ن دادگاه ها نيز  می تواند 
خس��ارت های سنگين مالی در پی داشته باش��د. بعضی شاکيان هم از 

قوانين کيفری و هم از قوانين  مدني استفاده مي کنند.
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در بعضی از کش��ورها، اهانت یا حتي انتقاد ش��دید ب��ه وزیر یا مقامات 
حکومتی ممکن اس��ت تهمت و افترا یا حتی جرم کيفری قلمداد شود. 
در کشورهای دیگر انتقاد از مقامات دولتی، به  خاطر مصلحت عمومي و 
دموکراسي، از مجالی گسترده  برخوردار است. از آن جا که توافق عامی 
در این زمينه وجود ندارد، روزنامه ن��گاران باید با قوانين داخلی و نحوة  

اجرای آن ها آشنا باشند.
س��ازمان ماده 19 که مقر آن در لن��دن و کارش حمایت از آزادي بيان 
رسانه هاس��ت، این پيشنهاد را مطرح می کند که می توان رهنمودهاي 
عامی را از قوانين بين المللی، معيارهای ملی مختلف و موازین حقوقِی 
عموماً پذیرفته شده استخراج کرد. این رهنمودها "بين حق انسان براي 
برخورداري از آزادی بيان ... و  ضرورت رعایت حسن شهرت افراد توازن 

برقرار می کند."

 چند تعریف کلي

تا زمانی که این پيش��نهاد عملی نشده، هيچ رهنمودي وجود ندارد که 
قبول عام یافته باشد. اما برخی عناصر مشترک در ارتباط با موضوع افترا 
و حریم خصوصی  هس��ت که روزنامه نگاران باید از آن ها اطالع داشته 

باشند.

در بعضی از کشورها، اهانت 
یا حتي انتقاد شدید به وزیر 
یا مقامات حكومتی ممكن 
است تهمت و افترا یا حتی 

جرم کیفری قلمداد شود

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



144

قبل از هر چيز ببينيم افترا )libel(چيست؟ تعریف متعارف آن عبارت 
است از مطالب کذبی که دربارة شخصی منتشر شده باشد و به حيثيت یا 
شغل او لطمه وارد کند یا او را مورد استهزاء یا نفرت مردم قرار دهد. تهمت 
)slander( نيز به همين معناس��ت با این تفاوت که تهمت گذراست و 
شفاهی، نه مکتوب. ولي توجه داشته باشيد که در انگلستان مطالبی که 

از رادیو و تلویزیون پخش می شود، مشمول افتراست نه تهمت.
در بس��ياری از کشورها، حقيقت دفاعيه ای است در برابر افترا. اما شاید 
ناچار شوید اثبات کنيد که مطالب مورد ادعا حقيقت دارند و اگر نتوانيد 
این موضوع را ثابت کنيد، یا اگر معلوم ش��ود ش��ما آن مطالب را بدون 
بررس��ی صحت شان منتشر کرده اید، آن وقت مس��ئوليت متوجه شما 
خواهد بود، به ویژه اگر آن مطالب نادرس��ت از کار دربيایند. شاید شما 
از صحت خبري مطمئن باش��يد، اما باید بتواني��د آن را اثبات کنيد. در 
برخی کشورها��  که تعدادشان زیاد هم نيست �� ممکن است شخصی 
که دعوِی ایراد افترا اقامه می کند، مجبور باشد ثابت کند که مطلب مورد 
ادعا صحت ندارد و کذب است. اما اگر آن چه را که شخص دیگری گفته 
گزارش کنيد، و صحت ادعاي او به  طور مس��تقل بررس��ی نشده باشد، 
هرقدر هم که به منبع خود اعتماد داش��ته باشيد، دفاعية شما مسموع 

نخواهد بود.
حتی یادداشتی که به چند نفري داده می شود، یا خالصه ای از یک مقاله 
یا برنامة رادیو-تلویزیونی که در جلس��ة س��ردبيران براي برنامه ریزي 

نشریه اي مورد استفاده قرار گرفته، می تواند مصداق "انتشار" باشد.
در بس��ياری از کشورها افترا ناظر به یک فرد یا گروه کوچک و مشخص 

از

  اگر آن چه را که شخص 
دیگری گفته گزارش کنید، 
و صحت ادعاي او به  طور 
مستقل بررسی نشده باشد، 
دفاعیة شما مسموع نخواهد 
بود
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مردم است، و معموالً شامل مؤسسات یا گروه هاي بزرگ مردم نمی شود، 
 مگر آن که نام شان ذکر شده باشد . این مسئلة غالباً به واقعيت و استحکام 
آن بستگي دارد. ولي در برخی کشورها اظهارات مغایر با اظهارات رهبر،  
وزیر یا مقامات دولتی ممکن است پيگرد قضایی یا حتي زندان به  دنبال 
داشته باشد. برعکس، در کش��ورهای دیگر که بحث و گفت وگو دربارة 
مصالح عمومی در جهت مصلحت بيش��تر جامعه تشویق می شود، این 

نوع انتقادات شاید مطلوب قلمداد شوند.
ش��اید صحبت دربارة گروه های مل��ی، قومی، مذهبی ی��ا مانند آن ها 
افتراآميز نباش��د، اما مشمول  قوانين ممنوعيِت دامن زدن به خصومت 
یا اس��تفاده از زبان خصومت آميز باشد. برخی کشورها انتقاد از رهبران 

کشورهای دوست یا حتی خود آن کشورها را هم قدغن می کنند.
 توجه داش��ته باش��يد که ممکن اس��ت بتوان در یک مقال��ه عده ای را 
شناسایي کرد حتي اگر نام شان به طور مشخص ذکر نشده باشد. مي توان 
هویت یک مقام رس��مي را از طریق عنوان یا سمت، یا شغل یا نشاني او 
تشخيص داد. اگر گروهی خيلی کوچک باشد -  مثاًل کارکنان یک ادارة 
کوچک- به راحتي مي توان هویت تک تِک اعضایش را تشخيص داد و 

شاید همة آن ها بتوانند شکایت کنند.
در بسياری کشورها، ممکن است شاکيان مجبور باشند ثابت کنند که 
به حيثيت ش��ان لطمة جدي وارد شده است. در کشورهای دیگر شاید 
دادگاه ها  وارد شدن لطمه به حيثيت افراد را مسلّم فرض کنند و متهم 
ناگزیر باش��د اثبات کند که لطمه ای وارد نش��ده است. هر قدر حيثيت 
فرد بيشتر یا جایگاه او در جامعه باالتر باشد، این لطمه ها هم سنگين تر 

خواهد بود.
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زنگ خطر

زن��گ خطر زماني باید به صدا در بياید که گزارش جنبة ش��خصی پيدا 
مي کند-  یعنی در صورتی که  ش��امل مواردی از این دست باشد: اتهاِم 
تقلب یا ع��دم صالحيت حرفه اي، اش��اره به رفتاره��ای غيراخالقی، 
مجرمانه یا خالف شئون، ایجاد تردید درمورد نََسِب افراد، و مطرح کردن 
ادعاهایي دایر بر این که فردي بيمار روانی اس��ت، یا به بيماري هایي از 

قبيل بيماري هاي مقاربتی مبتالست.
اگر یک مقام مهم شهر به دليل رانندگی حين مستی محکوم شده باشد، 
ممکن اس��ت در جامعه اش تحقير ش��ود، یا اگر بازرس ادارة بهداشت 
گزارش بدهد که فالن رستوران موازین بهداشتي را رعایت نکرده است، 
ممکن است صاحب رستوران کسب وکارش را از دست بدهد. اگر چنين 
مسائلي صحت داشته باشند، گزارش  صحيح و دقيق آن ها قاعدتاً نباید 
افترا به حس��اب بياید. اما اگر این افراد در دادگاه محکوم نشده باشند، 

چطور می خواهيد صحت این مسائل را اثبات کنيد؟

زنگ خطر زماني باید به 
صدا در بیاید که گزارش 
جنبة شخصی پیدا مي کند
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قانون افترا در انگلستان

مؤسساتی مانند مؤسسة گزارشگري جنگ وصلح که خبرهای خود را 
در انگلستان منتشر می کنند، باید از ویژگی های قانون افترا در انگلستان 

و از تدابير دفاعی در برابر آن مطلع باشند.
تعریف معمول افترا در قانون انگلستان عبارت است از "اظهاراتي که به 
حيثيت فرد نزد عقال لطمه وارد کند." ش��اید درک مفهوم عقال در این 
عبارت دشوار باشد، ولي معموالً به معني همان آدم هاي  معمولی  کوچه 

و خيابان است. 
در برابر این تعریف چهار تدبیر دفاعی عمده وجود دارد:

1. حقيقت: این بدیهي ترین تدبير دفاعی اس��ت. ام��ا وردی را هم  این 
نيست که ش��ما فکر مي کنيد یا حتي یقين دارید که حقيقت چيست؛ 
مسئله این است که حقيقت داش��تن چه چيزهایی را می توانيد اثبات 

کنيد.
مثال: در 1993 مجلة نيو  استيتزمن4 مقاله اي براساس شایعات وجود 
رابطة عاشقانه بين نخست وزیر انگلستان، جان مِيجر، و یکي از مسئوالن 
تدراک غذا منتش��ر کرد. دادگاه ش��ایعات را از مصادی��ق تهمت و افترا 
تش��خيص دارد و نشریه نتوانس��ت از خود دفاعی بکند. ميجر در مورد 
این پرونده بيرون از دادگاه مصالحه کرد، اما تقریباً تردیدي وجود ندارد 
که می توانس��ت ش��کایتش را دنبال کند و احتماالً مجله را به تعطيلي 

بکشاند.

تعریف معمول افترا عبارت 
است از »اظهاراتي که به 

حیثیت فرد نزد عقال لطمه 
وارد کند«
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2. اظه��ار نظر منصفانه: این دفاع در مورد اظهاراتي به کار می آید که نه 
دربارة واقعيات بلکه رأی و نظر افراد باش��ند. ب��رای خواننده باید کاماًل 
روشن باش��د که این اظهارات نظر و عقيده اند ]نه خبر[. اما اخباری که 
مبنای این اظهار نظرها و عقيده ها قرار مي گيرند باید حقيقت داش��ته 

باشند.

مثال: در دهة 1980روزنامة مردم پسند اخبار جهان5  را در یک برنامة 
طنز  بی. بی. س��ی.  چني��ن توصيف کردند: روزنامه ای ک��ه در آن "همة 
لختی ها به درد چاپ مي خورند و  همة خبرها چاپ مي شوند که به درد 
بخورند." ِدِرک جيميسن6 ، سردبير این روزنامه، از بی. بی. سی. شکایت 
کرد. دادگاه تأیيد کرد که این اظهارات مصداق افترا هستند، اما دفاعيه 
بی. بی. سی. را هم بر مبناي "اظهارنظر منصفانه"  پذیرفت، زیرا مطالب 

مستهجِن این روزنامه مصادیق این اظهار نظر محسوب مي شدند.

3.  مصونيت: اظهاراتي ک��ه در پارلمان یا دادگاه  های انگلس��تان بيان 
می ش��وند، مش��مول"مصونيت" هس��تند. همچنين در موقعيت هاي 
دیگر نيز انتش��ار اطالعاتی که بعداً نادرس��ت از کار دربيایند مشمول 
مصونيت اند، گو این که این حوزة قانون بس��يار پيچيده و همواره محل 
تردید اس��ت. در انگلس��تان اظهاراتي که در پارلمان بيان مي شوند از 
مصونيت مطلق برخوردارند: به بيان دیگ��ر، می توان آن  ها را درج کرد 
و کس��ی نمی تواند به این دليل از ش��ما ش��کایت کند. اظهاراتی که در 
دادگاه ها مطرح می ش��وند، مصونيت محدود دارند. می توانيد مطالبی 
را که در دادگاه ها اظهار می ش��ود گزارش کنيد، اما گزارش ش��ما باید 

منصفانه باشد، یعنی باید همة پاسخ ها
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 یا اتهامات متقابل را هم در بر بگيرد، حتی اگر الزم باش��د که در شمارة 
بعدی نش��ریه درج ش��وند. درضمن، گزارش باید هم زم��ان ]با جریان 
محاکمه[ باشد، یعنی روزنامة ش��ما باید آن را در اولين فرصت منتشر 

کرده باشد.
مثال: پليس انگلستان در 1980 "قصاب یورکشایر" را برحسب تصادف 
دستگير کرد. این شخص  که مرتکب قتل های زنجيره ای شنيعی شده 
بود، به این دليل به دام افتاد که پليس اتومبيلش را  به  دليل یک مشکل 
معمول��ی متوقف کرده بود. وقتي رئيس پليس متوجه ش��د این همان 
مردی است که در جس��ت وجویش بوده اند، یک کنفرانس مطبوعاتی 
ترتيب داد و به روزنامه نگاران گفت که "ما او را گير انداختيم". بسياری 
از روزنامه ه��ا، از جمله دارلينگتن ایونينگ دیس��پچ7 ، این کلمات را به 
عنوان تيتر مطلب خود انتخاب کردند. قاتل همان روز، چند ساعت بعد 
از این کنفرانس مطبوعاتي، تحت پيگرد قرار گرفت. روزنامه ها خواهان 
حمایت قانون از آن ها در مقابل اتهام اخالل در دادگاه و نيز ایراد تهمت 
و افترا شدند، و استدالل شان هم این بود که کنفرانس مطبوعاتی پليس 
مشمول مصونيت محدود بوده است. دادگاه این استدالل را پذیرفت، اما 
دليلش احتماالً این بود که روزنامه های زیادی با این درخواست همراه 
شده بودند. اما این تصميم موردی و محدود بود؛در اوضاع و احوالی دیگر، 

ممکن بود به جرم ایراد افترا مجازات شوند.
4.  مرگ: به کس��ی که در قيد حيات نيست نمي توان افترا زد. اساساً به 
این دليل که کسی وجود ندارد که شکایت کند. اما مراقب باشيد که ایراد 

افترا به مرده ها پای زنده ها را به ميان نکشد. به عالوه،

مرده ها نمي توانند شكایت 
کنند، اما مراقب باشید که 
ایراد افترا به مرده ها پای 
زنده ها را به میان نكشد
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 افترا به افرادی که در قيد حيات نيستند می تواند افترا به افراد و مؤسسات 
مرتبط با آنان قلمداد شود.

آگاه بودن از مواردی که براساس قانون انگستان دفاع به حساب نمی آید 
نيز همين قدر اهميت دارد. این عذرهای رایج کارساز نيستند:

"من که در انگستان زندگی نمی کنم..."
کشور دیگر: در هر کشوری که مطلب شما منتشر  شود، می توان از شما 
به جرم ایراد افترا ش��کایت کرد. مثاًل بوریس بِِرزوفس��کی، تاجر روس، 
از یک مجلة آمریکایی به دليل ایراد افترا ش��کایت کرده است، اما نه در 
کش��ور خودش یعنی روس��يه یا حتی در ایاالت متحده، بلکه در لندن. 
این کار به این دليل امکان پذیر اس��ت که چند نسخه اي از این مجله در 

انگلستان به فروش می رسد.
"من که مسئول نيستم، روزنامه ام مسئول است..."

مس��ئوليت محدود و مس��ئوليت ف��ردی: کار کردن برای ش��رکتی با 
مس��ئوليت محدود، افراد را از ش��کایت به  دليل ایراد افترا مصون نگه 
نمی دارد. ممکن است از شخص ش��ما به اتهام ایراد افترا شکایت شود. 
اقامة دعوي به اتهام ایراد افترا می تواند هم زمان عليه روزنامه، ش��خص 
گزارشگر، و نيز توزیع کنندة رسانه صورت گيرد، خواه این توزیع کننده 
ُموِزّع روزنامه باشد یا مغازه یا مؤسسة خدمات اینترنتی. این مورد یک 
استثنای عجيب در قوانين مربوط به مس��ئوليت محدود در انگلستان 

است.

  کار کردن برای شرکتی با 
مسئولیت محدود، افراد را از 
شكایت به  دلیل ایراد افترا 
مصون نگه نمی دارد
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"اما روزنامة دیگری هم این مطلب را گزارش کرده است ..."
تکراِر گزارشی که پيش تر منتشر شده است: تکرار یک افترا مبناي دفاع 
محسوب نمي ش��ود. در اواخر دهة 1980، جفری آرچر، نماینده سابق 
پارلمان انگلس��تان، از روزنامة دیلی استار8   به  دليل  ایراد افترا غرامت 
گرفت. دليلش هم  انتشار مطلبی بود دربارة پول دادن او به یک فاحشه 
بر مبناي گزارشي که در روزنامة دیگری منتشر شده بود. روزنامة اول با 
آن فاحشه تماس گرفته بود، اما دیلی استار چنين نکرده بود و بنابراین 
مبنایي براي دفاع نداشت. به یاد داشته باشيد: مهم نيست  پيش از شما 
چند نفر دیگر مطلبی را نوشته اند. مطلب را فقط در صورتي بنویسيد  که 

بدانيد شخصاً مي توانيد آن  را اثبات کنيد.
"اما همه از این موضوع خبر دارند ..."

شایعات/ش��نيده ها: بيان این که ش��ما شایعه یا ش��نيده اي را گزارش 
کرده اید، دف��اع قابل قبولی در برابر اتهام افترا به حس��اب نمی آید. اگر 
دادگاه به این نتيجه برسد که احتمال داشته حتي "یک نفر در خيابان" 
تحت تأثير این مطلب نظری منفی نس��بت به موضوع پيدا کند، مصون 
نخواهيد ب��ود. گفتن این  حرف که "این را که همه مي دانند ..." یا "همه 
معتقدند که آقای الف در کار مواد مخدر اس��ت" دفاع محکمه پسندي 
محسوب نمي شود. راه سنجيدن قضيه این است: آیا شما، صرف نظر از 

این که مردم چه فکري می کنند، می توانيد موضوع را اثبات کنيد؟

مهم نیست پیش از شما چند 
نفر دیگر مطلبی را نوشته اند. 

مطلب را فقط در صورتي 
بنویسید  که بدانید شخصًا 

مي توانید آن  را اثبات کنید
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"اما این همان چيزی است که او واقعاً گفته ..."
گزارش کردن اظهارات افتراآميز: یک نمونة شایع از سوءتفاهم هایی که 
به وجود مي آید از این قرار اس��ت. فرد الف حرف ناجوری دربارة فرد ب 
می گوید. روزنامه نيز این حرف  ها را بر این اساس که فرد الف واقعاً آن ها 
را بيان کرده منتش��ر می کند. اما این دفاعية قابل قبولی نيست. قاضی 
کاری به این ندارد که این اظهارات بادقت نقل شده اند یا نه، بلکه به این 

توجه می کند که مصداق افترا هستند یا نه.
"اما او به صراحت تکذیب کرد ..."

تکذیب: اگر دادگاه به این نتيجه برسد که، با وجود این که شما صرفاً یک 
تکذیب را گزارش کرده اید اما این اظهارات از نظر یک فرد عاقل حيثيت 
شخصي را خدشه دار مي کند، شما تبرئه نخواهيد شد. اظهاراتی از این 
دست قابل قبول نيستند که "کاخ ]س��لطنتی بریتانيا[ این موضوع را 
تکذیب کرد که ]پرنس[ چارلز گربه اش را به خورد سگش داده است."

"اما چيزي که من نوشتم دربارة  شرکتش بود، نه خودش ..."
ربط غيرعمدی: هر چيزی که بتواند سوژة گزارش شما را به افراد معيني 
ربط بدهد، ممکن است مصداق افترا باشد. اگر از مدرسه ای انتقاد شود، 
دادگاه های بریتانيا احتماالً به مدیر آن مدرس��ه اجازه خواهند داد که 
در مورد ایراد افترا طرح دعوا کند- هم چنان که احتمال دارد به رؤسای 

شرکت ها و رؤسای پليس نيز چنين اجازه ای داده شود. شرکت ها، 

 اگر دادگاه به این نتیجه 
برسد که اظهارات شما از 
نظر یك فرد عاقل حیثیت 
شخصي را خدشه دار مي کند، 
تبرئه نخواهید شد
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مؤسسات و سازمان ها نيز دارای  حيثيت]حقوقی[ محسوب می شوند 
و حق طرح شکایت برایشان محفوظ است.

 "اما من که حتی اسم او را هم نبرده ام..."
امنيت در پناه جمع: نامش��خص بودن هویت افراد می تواند ش��ما را به 
دردس��ر بياندازد. اگر در مطلبی بنویسيد که یکی از بازیکنان فالن تيم 
فوتبال با دختری زیر سن قانونی ارتباط جنسی برقرار کرده اما اسم او را 
نبرید، فقط با شکایت یک نفر روبه رو نخواهيد شد؛ با شکایت یازده نفر 

در مورد ایراد افترا مواجه خواهيد شد.
"اما من که شيوه نامة اخالقی را رعایت کرده ام ..."

پيروی از قواعد: بس��ياري از مؤسس��ات روزنامه نگاري شيوه   نامه های 
اخالقی اختصاصی دارند که مشخص مي کند همة مطالب باید صحيح 
و دقيق، منصفانه و متوازن باش��ند-  به این معنی که باید نظرات هر دو 
طرف را درب��ر بگيرند، و روزنامه نگار نباید ش��خصاً  اظهارنظر کند. این 
رهنمود ها بسيار خوب اند، با این حال شاید نتوانند شما را از یک دعوي 

افترا برهانند.
"اما در این خطا عمدي وجود نداشت..."

جهل: جهل به قانون، رافع مس��ؤوليت نيست. این هم کافی نيست که 
بگویيد من "نهایت س��عی ام را  کردم" تا با سوژه تماس بگيرم و نظر او را 
هم منعکس کنم. باید با استناد به دالیل محکمي به این نتيجه رسيده 

باشيد که قضيه حقيقت دارد.

جهل به قانون، رافع 
مسؤولیت نیست
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 "اما من که از لفظ »گفته می شود« استفاده کردم ..."
واژه ه��ای مبهم: اس��تفاده از عباراتي مث��ل "گفته می ش��ود"، "بنا بر 

گزارش ها" یا کلمات مشابه دفاعية قابل قبولی نيست.
دفاع از مصلحت جامعه

در برخی کشورها، اس��تناد به مصلحت جامعه ممکن است دفاع  قابل 
قبولی به حس��اب بياید. منظور از مصلحت جامعه چيزهایی نيست که 
"عموم مردم به آن ها عالق��ه دارند"، بلکه منظور اس��تدالل  مهم تری 
اس��ت مبني بر این که چيزي به خير و صالح عموم مردم و جامعه است. 
این معياری اس��ت که برخی دادگاه ها در بسياری از پرونده ها، از جمله 
پرونده هاي تجاوز به حریم خصوصی یا رخنه در مسائل محرمانه وگاهی 
حتي امنيتی به کار می گيرند- البته این بستگی به کشور دارد و این که 
بحث و گفت وگوي عمومي تا چه حد در آن کش��ور تشویق مي شود. اما 
این موضوع یک قانون عام نيست و صحت و دقت، و انصاف کماکان باید 
مراعات شود. الزم است بدانيد که این نوع دفاع در کشور شما هم کاربرد 
دارد یا نه. در انگلستان استناد به مصلحت جامعه یا استناد به افراد مشهور 

دفاع کارسازی نيست.
به عالوه، در برخی کش��ورها سعه  صدر بيش��تری در مورد آراء و عقاید 
نش��ان داده می شود، البته به شرطی که واقعيت ها تحریف نشوند. مثاًل 
منتقد هن��ری می تواند بگوید که فالن نمایش جدید اتالف وقت و پول 
بود، به  شرطي که به هيچ کس حمله نشده باشد و ضمناً مشخص باشد 
که قضاوت منتق��د  به وضوح در قالب نظر و عقيده مطرح ش��ده و نه به  

عنوان واقعيت.
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 مشهور است که بازیگران در مواردی که به مهارت حرفه اي آنان حمله 
شده، در طرح شکایت های خود موفق بوده اند. البته در مواردی هم دعوا 
را باخته اند- بنابراین، این کار برایشان یک  جور قمار است و ممکن است 

به حيثيت و اشتهار منتقد هنری بستگی داشته باشد.
نظرها را ت��ا جایی مي توان با قاطعيت مطرح ک��رد که مربوط و مبتنی 
بر مشاهدات و نه حدسيات باش��ند. اما عقاید را نباید در قالب واقعيات 

مطرح کرد.
 "این نمایش اتالف وقت و پول اس��ت، چون هي��چ حرف تازه اي دربارة 
زندگ��ِی ما ندارد." این جمله به وضوح یک نظر اس��ت، اما این جمله که 
"بازیگر اصلی انگار مس��ت بود"، نظری است که مخاطرات بيشتری به 
همراه دارد. آیا ای��ن موضوع واقعيت دارد؟ می توانيد آن  را ثابت کنيد؟ 

آیا به حيثيت بازیگر لطمه می زند؟
اما صرف نظر از آن چه قانون می گوید، عامل مهم دیگری هم درکار است :  
آن چه از لحاظ فرهنگی در جامعة مورد بحث پذیرفته ش��ده است. باید 
این موض��وع را در نظر بگيرید که آیا برای درافت��ادن با این عامل دليل 
خوبی دارید؟ و به خاطر داشته باشيد که مباحث فرهنگی ممکن است 

بر رأی دادگاه هم تأثير بگذارد.
از اظهارات بس��يار اغراق آميز یا هجو می توان دفاع کرد به  ش��رطي که 
مشخص باش��د به قصد شوخی یا خنده بيان  ش��ده اند. اما نگرش هاي 
فرهنگی در این مورد تفاوت مهمی ایجاد مي کنند. آن چه در جامعه ای 
شوخی قلمداد می شود، شاید در جامعة دیگری اهانت به حساب بياید. 
دس��ت  انداختن یک شخصيت برجس��ته یا یک اقليت قومی می تواند 

بسيار 

 نظرها را تا جایی مي توان 
با قاطعیت مطرح کرد که 

مربوط و مبتنی بر مشاهدات 
و نه حدسیات باشند
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زیان بار قلمداد شود. روزنامه نگاران باز هم باید کاماًل مراقب باشند، 
یا آماده باشند که عواقب کارشان را بپذیرند تا چيزي باارزش، مانند 

نوعي پيشرفت، تحقق یابد. 
کاهش مخاطرات

 این هم چند پيشنهاد برای روزنامه نگاری ایمن:
وقتي حيثيت فردي در خطر اس��ت، در م��ورد تک تک کلمات و 
جزئيات دقت کنيد. ممکن اس��ت  یک گزارِش 2000 کلمه ای به 
تأیيد هر وکيلی در کشور برس��د، اما فقط به  خاطر یک واژه که با 
بی دقتی در عنواِن گزارش یا در ش��رح عکس��ي به کار رفته، نابود 

شود.
مطلب خ��ود را بادقت مرور کنيد، به ویژه اگر توس��ط خودتان یا 
ش��خص دیگری تغييرات مهمی در آن اعمال شده، چون ممکن 
است مطالبي به آن راه یافته باشد که مقصود شما نبوده است. اگر 
در شرح عکِس مطلب شما مثاًل به "فروشندگان مواد مخدر" اشاره 
مي شود، آیا یقين دارید تمام کساني  که در عکس دیده مي شوند 
فروشندة مواد مخدر هستند؟ هر کسي که در عکس دیده مي شود، 
حتی یک عابر، اگر فروش��ندة مواد مخدر نباشد، می تواند از شما 
ش��کایت کند. حتی اگر این افراد فروشندة مواد مخدر هم باشند، 

آیا می توانيد این موضوع  را ثابت کنيد؟

 وقتي حیثیت فردي در 
خطر است، در مورد تك 
تك کلمات و جزئیات، از 
جمله عنوان گزارش یا شرح 
عكس ها، دقت کنید
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وقتی دربارة اتهام ارتکاب جنایت یا عملکردي نادرس��ت گزارش 
تهيه مي کنيد، تفاوت بين "الف اتف��اق افتاد" و"ب می گوید الف 
اتفاق افتاد" به لحاظ امنيت گزارش��گري بس��يار مهم است. اگر 
گزارش کنيد که پليس شخصی را به ارتکاب جنایتي متهم کرده 
است و گزارش شما مبتنی بر سندي رسمی باشد، می توانيد مصون 
باشيد-  حتی اگر بعداً مش��خص شود که اتهام نادرست بوده و آن 
شخص تبرئه شود. اما اگر پيش از محکوميت شخص مورد بحث، 
خبر ارتکاب جنایت توس��ط او را به عنوان واقعيت گزارش کنيد، 

هيچ گونه مصونيتي ندارید.

ممکن است چاره ای جز گزارش حادثه از زبان مجروحان یا شاهدان 
نباشد، اما اظهارات آن ها، برخالف استناد به مطالب مطرح شده در 
دادگاه ها یا اظهارات پليس، معموالً از مصونيت گزارش بر مبنای 
مذاکرات رسمی برخوردار نيست. اگر این گزارش ها به رفتار افراد 
ناشناس مربوط مي شود، با احتياط با آن ها برخورد کنيد، به ویژه 
اگر از حدي فراتر بروند که امکان تأیيد اظهارات شان از طریق سایر 

منابع وجود نداشته باشد.

وقتی دربارة زندگی گذشتة کسانی که ناگهان در کانون توجه قرار 
گرفته اند با همسایگان، همکاران، دوستان  آن ها یا افراد دیگر حرف 
می زنيد، خيلی حواس تان را جمع کنيد، چون ممکن است منبع 

شما دربارة فرد مورد بحث تعصب داشته باشد.
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مطمئن ش��وید که تفاوت هاي انواع مختلف جرایم را می دانيد-  
بعضی اتهام��ات از بقيه جدي ترند. در برخ��ی نظام های حقوقي، 
کش��تن یک فرد هم می تواند قتل عمد به حس��اب بياید هم قتل 
غيرعمد هم یک حادثه  )قتل خطأئی(. براي آن که نوشته تان کوتاه 
یا مهيج از کار دربياید ، ميانُبر نزنيد. این کار ممکن اس��ت شما را 

به دردسر بياندازد.

در جایی که توضيحي س��اده و سرراس��ت ميسر است، فرض را بر 
این نگذارید که زنجيرة ح��وادث حاکي از وجود "توطئه" یا طرح 
و "نقشه " ای اس��ت. حتی اگر واقعيات مشمول مصونيت باشند، 

نتيجه گيری بر مبناي آن ها ممکن است مصونيت نداشته باشد.
در برخی کشورها، احترام به قانون به اندازة نگرش فرهنگي نسبت 
به عزت و آبرو اهميت ندارد. در بعضی از جامعه ها، ممکن اس��ت 

مردم براي دفاع از حيثيت خود مرتکب جرح یا قتل شوند.
افرادي که زندگي و حيثيت شان با گزارش شما خدشه دار می شود، 
هميشه باید از امکان پاسخ دادن به اتهامات و دفاع از خود در برابر 

آن ها برخوردار باشند.

قوانین مربوط به حریم خصوصی

قوانين مربوط به حریم خصوصی یکی دیگر از مخاطراتي اس��ت که بر 
سر راه روزنامه نگاران وجود دارد. برخی کشورها اساساً چنين قوانينی 
ندارند و برخی دیگر قوانين بس��يار متقنی در این زمينه دارند. قوانين 
برخی کشورها از افراد مشهور و شناخته شده حمایت نمی کند؛ برخی 

کشورها 
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از این افراد به طور ویژه حمایت می کنند. شاید ستارگان موسيقي پاپ 
و بازیکنان فوتبال در مقایسه با س��ایرین از حمایت کمتري برخوردار 
باش��ند، زیرا محبوبيت آن ها وابسته به رسانه هاس��ت. اما، با این حال، 

بسياری از قوانين از آن ها هم در مواردي حمایت می کنند.
مث��اًل قوانين مربوط به حریم خصوصي در فرانس��ه به مراتب قوی تر از 
بریتانياس��ت. بر اس��اس برخی قوانين با آن که افراد مثاًل در یک مکان 
عمومی در مقابل عکاسانی که به دنبال شکار شخصيت های مشهورند 
)پاپارتزی ها9 ( از حمایت قانوني برخوردار نيستند، اما شاید همين افراد 
در امالک خصوصی، و به وی��ژه در خانه های خود، تحت حمایت قانون 
باشند. الزم اس��ت بدانيد که کودکان معموالً مشمول قوانين حمایتی 

ویژه ای هستند.
حت��ی افراد سرش��ناس هم ح��ق دارن��د از مزاحمت در امان باش��ند. 
روزنامه نگاران معموالً برای تهية گزارش از وقایعی که به مصلحت جامعه 
است یا مکان هایی که به روي عموم باز است، آزادی عمل زیادي دارند، 
حتی اگر کارشان موجب ناراحتی و عصبانيت برخی از سوژه های مطالب 
خبری و عکاسی شود. در بسياري از کشورها، اتحادیه  ها یا انجمن های 
مطبوعاتی شيوه  نامه هاي اخالقي خاصي براي رفتار در زمينه هایي مانند 
حفظ حریم خصوصی دارند. به ویژه باید در مورد اس��تفاده از لنِز دور یا 

گرفتن عکس  بدون کسب اجازه احتياط کرد.
این هم چند سؤال که مي توانيد درباره شان فکر کنيد :

آیا واقعه یا شخص مورد نظر واقعاً خيلي اهميت دارد؟
آیا قضيه علني است؟

حتی افراد سرشناس هم حق 
دارند از مزاحمت در امان 

باشند
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آیا واقعاً "خبر" است؟ البته اخبار مربوط به ستارگان موسيقي پاپ، 
بازیکنان فوتبال و امثال آن ها می تواند جزء اخبار سرگرم کننده به 
حساب بياید نه اصطالحاً سخت اخبار. البته این گونه خبرها ممکن 
است ش��رم آور هم باشند، اما سؤال باید این باشد که آیا خبر مورد 

بحث منصفانه است؟
آیا از نام یا عکس کس��ی بدون کس��ب اجازه بهره برداری تجاری 

می کنيد؟
آیا از نام یا عکس کس��ي به  گونه ای اس��تفاده می کنيد که ممکن 
است او را به  شکل نادرستی معرفی کند- مثاًل چاپ مطلب مصوری 
دربارة جرایم خيابانی با عکسی از یک فرد آواره یا استفاده از عکس 
فردي بدون کس��ب اجازه از او برای تش��ریح موضوعي که به  طور 

مشخص به او مربوط نمی شود؟
 دامن زدن به خصومت 

سوای مسائل مربوط به افترا، روزنامه نگار خوب همچنين باید از به کار 
بردن زبانی که بوی تعصب و پيش��داوری می دهد پرهيز کند و نسبت 
به افرادی که دربارة آن ها گزارش تهيه مي کند، حساس��يت و دلسوزی 
نشان بدهد. بحث بر س��ر رعایت مصلحت سياسي نيست، بلکه بيشتر 
اطمينان از استفاده از زبان مناسب، و به ویژه عدم استفاده از زبانی است 
که می تواند موجب تحریک خصومت و خش��ونت  شود. بحث بر سر این 
نيست که قانون چه چيزي را مجاز مي داند، گو اینکه در برخی کشورها 

قانون برای استفاده از چنين زبانی مجازات تعيين کرده است.

  روزنامه نگار خوب باید از 
به  کار بردن زبانی که بوی 
تعصب و پیشداوری می دهد 
پرهیز کند و نسبت به افرادی 
که دربارة آن ها گزارش تهیه 
مي کند، حساسیت و دلسوزی 
نشان بدهد
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مثاٌل در بریتانيا قانونی عليه تبعيض نژادی وجود دارد. مس��خره کردن 
افراد معلول ممکن اس��ت مغایر با برخی قوانين باش��د. پس از کش��تار 
جمعي رواندا، یک هيئت داوري در سازمان ملل برخی از روزنامه نگاران 
و مجریان تلویزیونی را به  دليل اس��تفاده از زب��ان خصومت آميزي که 

احتماالً انگيزة برخي از کشتارها بود به زندان فرستاد.
در هر جامعه،  کلماتی وجود دارد که به وضوح اهانت به دیگران محسوب 
می شوند. روزنامه نگاران خوب باید به  طور کلی از به  کار بردن این کلمات 

برای توصيف یک شخص یا گروهی از مردم خودداری کنند.

فراموش نکنيد که ای  بس��ا انتشار مطلبی از نظر قانونی ایرادي نداشته 
باش��د، ولي با این وصف از نظر رعایت انصاف، مناس��بت یا سليقه دچار 

کاستی هایی باشد.
"آیا می توانيم چنين مطلبی را منتش��ر کنيم؟" این پرسش��ی است که 
باید از وکال پرسيد. اما "آیا چنين مطلبی را باید منتشر کنيم؟" پرسشی 
است که گزارشگران و سردبيران باید به آن پاسخ دهند. به همين ترتيب، 
مي توان در این مورد تصميم گرفت  که آیا انتشار مطلبی که قانون را نقض 
می کند ولی به خير و صالح عموم مردم است، "به مصلحت جامعه" است. 
این کار مخاطراتی به همراه دارد و تنها س��ردبير، مدیر مسئول یا مالک 
موسس��ه باید دربارة آن تصميم بگيرند. روزنامه نگاران مس��ئول توجه 

سردبيران خود را به مخاطراتی از این دست جلب می کنند.

 ای  بسا مطلبی از نظر 
قانونی ایرادی نداشته باشد، 
ولي از نظر رعایت انصاف، 

مناسبت یا سلیقه دچار 
کاستی هایی باشد
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تمرین
مروري بر آن چه در این فصل آموختيد:

قوانين مربوط به تهمت و افترا و دیگر قوانين محدودکنندة آزادی 
بيان در کش��ورهای مختلف  تفاوت های زیادی دارند و شما باید 
بدانيد که در جامعه ای ک��ه در آن کار می کنيد کدام قوانين اجرا 

مي شوند.
در قوانين مربوط به افترا عناصر مشترکی وجود دارد-  به ویژه در 

ارتباط با انتشار، افشاي هویت افراد و نيز توهين و افترا.
بهترین دفاع در مقابل اتهام ایراد افترا توسل به حقيقت است. حتماً 
از مصونيت های قانونی احتمالي یا از مواردی که شامل دفاع در پناه 

مصلحت جامعه می شوند، اطالع داشته باشيد.
بای��د تدابي��ر    حفاظتي اساس��ی را در هيئت تحریری��ه و نيز در 

شيوه های گزارشگری خود رواج  دهيد.
مواد و مصالح تحقيق خود را باید نگه دارید، زیرا ممکن است بتوان  

از  آن ها به  عنوان شواهد و قرائن مناسب استفاده کرد.
قوانين، قواعد و عرف های اخالقی و فرهنگی تفاوت بس��يار دارند 
و ش��ما باید بدانيد  که در کشور شما کدام قوانين، قواعد یا عرف ها 

ساری  و جاری است.
مثال ها و سؤال های زیر را بخوانيد و دربارة پاسخ های خود با همکاران تان 

به بحث بپردازید:
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1. درش��هر ش��ما یک نمایندة مجل��س در س��خنرانی انتخاباتي 
خود رقيبش را "دلق��ک" می خواند و ادعا می کند ک��ه او بارها از 
شرکت  های س��اختمانی رش��وه گرفته و "خائن به حزب خویش 

است".
آیا مي توانيد از همة این اظهارات یا بخشي از آن ها در گزارش خود 
اس��تفاده کنيد؟ و آیا باید گزارش خود را پيش از انتشار به شخص 

دیگري هم بدهيد تا بخواند؟
2. قرار است کار ساختن بزرگراهی که مردم مدت ها در انتظارش 
بوده اند، به زودي در شهر شما شروع شود. یک روز عصر مردی به 
دفتر کارتان تلفن می زند و می گوید اس��نادی در اختيار دارد که 
ثابت می کند پيمانکار اصلی این بزرگراه از مصالح نامرغوب استفاده 
می کند و س��ر دولت کاله می گ��ذارد. تلفن کننده از گفتن نامش 

امتناع می کند، اما می گوید که برای ادارة بزرگراه ها کار می کند.
او مي گوید که اگر شما این اطالعات را در مقاله اي منتشر نکنيد، 
آن ها را در اختيار یک نشریة  رقيب قرار خواهد داد. قرار است نيم 

ساعت دیگر دوباره به شما زنگ بزند تا ببيند جواب تان چيست.
شما و همکاران -  و رئيس تان- باید بالفاصله چه کار کنيد؟

وقت��ی تلفن کنن��دة مرموز دوباره زن��گ بزند، ب��ه او چه خواهيد 
گفت؟
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آیا روش محتمل دیگری برای دست یافتن به این خبر وجود دارد 
یا بي درنگ آن را رد  می کنيد؟

این موضوع که ممکن اس��ت رقيب تان این خب��ر را کار کند، چه 
تأثيری بر شما و نشریه تان   مي گذارد؟

3. چندین رس��توران جدید در ش��هر ش��ما افتتاح ش��ده  است. 
نویسنده ای استخدام می کنيد تا کار یکی از این رستوران ها را که 
از همه پرطرفدارتر است، بررس��ی کند. برخي از جمالت مقالة او 

از این قرار است :
من این کباب ها را به گربه ام هم نمی دهم.

فکر می کنم کباب ها را مدت زیادی در دمای اتاق گذاشته بودند.
قطر پروندة این رستوران در ادارة بهداشت از کباب هایش بيشتر 

است.
بازرس��ان ادارة بهداش��ت وجود فضلة م��وش در کباب های این 

رستوران را گزارش کرده اند.
مناب��ع من در ادارة بهداش��ت حاضر نيس��تند حت��ي از کنار این 

رستوران رد  شوند.
این بدترین رستوران در همة عالم است.

آیا این اظهارات را تمام و کمال چاپ می کنيد یا از هيچ کدام از این 
جمالت استفاده نمی کنيد یا آن ها را تغيير می دهيد؟ چرا؟
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تفاوت هاي بين خبرها و  نظرها، بين منابع اطالعاِت برخوردار از حمایت 
و فاقد حمایت، بين واقعيت ه��ا و اغراق  گویي ها، بين قوانين و فرهنگ 

محلی را به  یاد داشته باشيد.
منابعی برای مطالعه

برای اط��الع از بررس��ِی روزآمدی از قان��ون انگس��تان از دیدگاه یک 
روزنامه نگار نگاه کنيد به:

McNae’s Essential Law for Journalists, by Tom Welsh and Walter 
Greenwood, published by Butterworths Law.

1. Gutnick
2 . Dow Jones & Company Inc.
3. Barron’s Online
4. New Statesman
5. News of the World
6. Derek Jameson
7. Darlington Evening Dispatch
8. Daily Star
9. paparazzi
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گزارشگری صلح
فصل11

رسانه ها به  گونه ای اجتناب ناپذیر با جنگ پيوند خورده اند. همان طور 
که اغلب مي گویند، اولين گلوله که ش��ليک  ش��ود، حقيقت نخستين 
قربانی خواهد بود زیرا طرف های رقيب رسانه ها را براي بسيج مردم به 
کار مي گيرند، حقایق دهش��تناک مرگ و قساوت را پنهان می کنند، و 

دشمنان خود را اهریمن جلوه می دهند. 
به برخی از ش��يوه های بهره برداری از رسانه ها در نبردهای رایج  توجه 

کنيد:
یک گ��روه چریکی به اقدامات تحریک آميزی دس��ت می زند که 
می داند خش��ونت نيروهای دولتی عليه روس��تایيان را به دنبال 
خواهد داش��ت، و س��پس می تواند با بهره برداری از رس��انه های 

بين المللی توجه  جهاني  را به آرمان  خود جلب کند.
ی��ک مقام ناتو در کنفرانس مطبوعاتی با  اش��اره ب��ه این موضوع 
 که موش��ک های آن ها بس��يار دقيق است، س��عی می کند مرگ 
اجتناب ناپذی��ر غيرنظاميان "هم جواِر" ]هدف ه��ای نظامی[ را 
تحت الش��عاع قرار دهد، همان غيرنظاميانی ک��ه بنا بود مداخلة 

نظامی برای "آزادسازی" آن ها باشد.
یک گروه مذهبی افراطی بمبی را در قطار شهری در قلب پایتخت 
یک کشور غربی منفجر می کند- با این منظور خاص که از  طریق 
تصاویر ناراحت کنندة دس��ت و پاهاي قطع شده و خرابی های به 
بار آمده، که فوراً به سراسر جهان مخابره خواهد شد، جّو "ترس و 

وحشت" را گسترش دهد.

به هنگام جنگ و درگیري، 
ممكن است رسانه ها به 
خدمت گرفته  شوند تا بذر 
نومیدی بپراکنند، جامعه 
را نظامی کنند و حتی 
دستورالعمل های مستقیمی در 
مورد کشتار ارائه کنند
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هنگامی که جنگ متوقف می شود، احزاب از طریق رادیو ها، تلویزیون ها 
و روزنامه ها به نبرد خود ادامه می دهند، بر س��ر امتيازات بيش��تر با هم 
رقابت می کنند، به توجيه مبارزات خود می پردازند، و حرکت به سوی 
صلح و آش��تی را تضعيف می کنند، چون ممکن است به بهای از دست 

رفتن موقعيت  سياسی یا منافع نامشروع آنان تمام شود.
حتی پيش از ش��روع جنگ نيز حکومت  های آمادة نبرد از رسانه هایی 
که دول��ت در اختيار دارد برای زمينه س��ازي خش��ونت، و رواج زبانی 
خصومت آميز و مخرب، آميخته به انبوهی از دروغ ها و جعليات تاریخی 
اس��تفاده مي کنند. از مبارزات ملی )و ناگزیز از رهبر برجسته(  تجليل 
می ش��ود، و در مقابل به ترس و نفرت از "دش��من" دامن زده می شود. 
رس��انه ها به خدمت گرفته می ش��وند تا بذر نوميدی بپراکنند، جامعه 
را نظامی کنند و حتی دس��تورالعمل های مستقيمی در مورد ابزارها و 

روش های کشتار ارائه کنند.
این سناریوهای وحشتناک هر جا که جنگی به پا شده به کرات به اجرا 
درآمده اس��ت. نقش رس��انه  های غربی در دوران مداخله هاي نظامی 
بين المللی موضوع بحث های تخصصي و دانش��گاهی داغی بوده است. 
در دهة گذشته، سوءاستفاده از رسانه های داخلی به منظور کشتار های 
قومی، به ویژه در رواندا و ش��به جزیرة بالکان، به طور خاص مورد توجه 
قرار گرفت و مشخص شد که رس��انه ها چه قابليت عظيمی برای توليد 

شرارت دارند.
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اما اگر رس��انه ها چنين با جنگ پيوند خورده اند، آیا می توانند در صلح 
هم نقشي  ایفا کنند؟ 

این پرسشی  است دشوار و نيازمند پژوهش که در ميان روزنامه نگاران نيز 
به شدت مجادله برانگيز است. شکاکيت حرفه اِی مرسوِم روزنامه نگاری، 
بسياری را بر آن داشته که با هر اقدامی براي یافتن نقش و وظيفه ای برای 
رسانه ها مخالفت کنند. از نظر بسياری از سردبيران و گزارشگران، بحث 
دربارة "گزارش��گری صلح" روزنامه نگاری را از جایگاه شاهد بی طرف 
قضایا به سوی جایگاه بازیگر مستقيم رویدادها سوق می دهد. این نوع 
"استفادة ابزاری" از رسانه ها، حتی با انگيزه  های نيک، کماکان  تخطی 
خطرناکي از اصول حرفه ای اساس��ی قلمداد می شود. تبليغ برای صلح 

نيز به هر تقدیر تبليغ  است.
با این همه، از آن جا که روزنامه نگاری باید حرفه ای مس��ئوالنه و توأم با 
عالقه باشد، بسياری از سردبيران و مؤسسات رسانه ساز، ازجمله مؤسسة 
گزارش��گري جنگ و صلح، به بررسي این مس��ئله و تدوین شيوه هایی 
پرداخته اند تا رس��انه ها  بتوانند، ضمن حفظ  اصول اساسی خود، نقش 

مؤثری هم در پایان دادن به مخاصمات ایفا کنند. 
پاس��خ های محتمل به این مسئله به ش��يوه هاي متفاوت در مطالعات 
مختلف طبقه بندی شده است. اعضای مؤسسة آمریکایی صلح1 ، که با 

بودجة دولتي اداره مي شود، در بررسي اخير خود  سه نوع مداخلة

 اگر رسانه ها چنین با جنگ 
پیوند خورده اند، آیا می توانند 
در صلح هم نقشي  ایفا 
کنند؟
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 مؤسسة گزارشگري جنگ 
و صلح براي حمایت از 

روزنامه نگاران مسئول محلي 
تأسیس شد که غالبًا راهي به  

بحث و گفت وگو ندارند

رسانه ای را از هم تفکيک کرده اند: مداخلة ساختاری، مداخلة محتوایی 
و مداخل��ة تهاجمی. گ��زارش یک گروه کانادایی، مؤسس��ة رس��انه، 
سياس��ت گذاري و جامعة  مدنی2 ، پنج نوع مداخله را برمي ش��مارد، از 
مداخله در قالب آموزِش پایه  تا برنامه هاي نمایشي، مانند سریال های 
مردم پسند و دیگر توليدات فرهنگی که مروج پيام های مثبت اند. حتی 
رسانه های مهم نيز در تنظيم برنامه  های خبری خود روش های تازه ای 
در پيش گرفته اند، از جمله اس��تفاده از آن چ��ه روزنامه نگاری مردمی 
خوانده می شود، تا ميزان "آراء و عقاید محلی" را در مطالب شان افزایش 

دهند.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح با این هدف تأسيس شد که در مناطق 
درگير بحران تریبوني در اختيار روزنامه نگاران مسئول محلي  قرار دهد؛ 
روزنامه نگاراني که در کشورهاي خود و در سطح بين المللي غالباً راهي به  

بحث و گفت وگو دربارة مسائل مربوط به  جنگ و درگيري ندارند.
 مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح مفهوم گزارشگری صلح را به سه مقوله 
تقسيم می کند: تقویت مهارت  های فردی، ایجاد ظرفيت  های نهادی، و 
تنظيم دستور کار های محتوایی. قسمت اعظم این فصل را  مقولة سوم 

تشکيل می دهد.

تقویت مهارت ها

 اساس گزارشگری مطلوب جنگ روزنامه نگاری محکم و قاطع است- 
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روزنامه نگاري مبتنی بر واقعيات، با لحني معتدل و انتخاب متوازن منابع 
و موضوعات. به این اعتبار، کل این کت��اب دربارة پرورش مهارت های 
حرفه ای اساسی براي اقدام دلسوزانه و سازنده در مناطق جنگی است .

زماني که در منطقة جنگی هس��تيد، باید دو اصل مهم را رعایت کنيد. 
نخس��ت اینکه پيش از آن ک��ه قلم را روی کاغ��ذ بگذارید یا دگمه های 
صفحه کليد را فش��ار بدهيد یا جلوی دوربين بایس��تيد، تکاليف تان را 
انجام بدهيد. زیاد بخوانيد و با منابع رس��می و غيررس��می و همچنين  
با ش��هروندان عادی ح��رف بزنيد، و هر چه می تواني��د دربارة منطقه و 
مردمش اطالعات به دست بياورید )حتی،  در صورت امکان، زبان شان 

را یاد بگيرید(.
دوم اینکه هيچ چيزی را تا با دو چشم خود ندیده اید باور نکنيد، و به ویژه 
به اظهارات مقامات رسمی ظنين باشيد. کنفرانس های مطبوعاتی روزانة 
رهبران نظامی که در آن ها درب��ارة موفقيت های خود در ميدان نبرد و 
قس��اوت و بی رحمی مخالفان شان داد س��خن می دهند،  بدون شواهد 
دست اول هرگز قابل اعتماد نيستند. بهترین و شجاع ترین خبرنگاران 
 آن ها هستند که از این سخن پردازی ها صرف نظر مي کنند و به استقبال  

خطر گزارشگری از خطوط مقدم جبهه هاي جنگ مي روند.

ظرفیت سازی

روزنامه نگاری حرف��ه ای و خالقانه ای که بتواند بحث های مس��ئوالنه 
و س��ازنده ایجاد کند،  بدون وجود نهادهای نيرومن��دی که باید از آن 

حمایت
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 کنند موفق نمي شود. این نهادها عبارت اند از: 1(سازمان های رسانه ای 
زنده و پویایی که تحت کنترل سياس��ی  نباشند؛ 2( مؤسسات رسمی و 
غيررسمی مس��ئولی که از آزادی رسانه  ها پشتيبانی کنند؛ و 3( جامعة  
مدنی نيرومندی که ایده ها   و اطالعات در آن ساخته و پرداخته می شود 

و از طریق آن مي توان جامعه را در سطح وسيع تر درگير  بحث کرد.
ظرفيت سازی مس��تلزم اصالح قوانين، مقررات و مؤسسات رسانه ای، 
تقوی��ت ویژگی های حرفه اِی مؤسس��ات رس��انه ای موج��ود، و ایجاد 
مؤسس��اتي پایدار برای آموزش رس��انه ها و پش��تيبانی  از  آن هاست، 
مؤسساتی از قبيل مؤسسات آموزش��ي و نظارتي رسانه ای، گروه  های 

حامی آزادی بيان، و اتحادیه ها و انجمن های روزنامه نگاری.
تخص��ص گروهی از س��ازمان های بين الملل��ی در بخش های مختلف 
ظرفيت سازی رسانه ای اس��ت و انجمن  بين المللی فعالي نيز در زمينة 
آزادی بيان وج��ود دارد. )نگاه کنيد به منابع پایان همين فصل.( هدف 
برخی از این سازمان ها اصالِح سازمان های رادیو و تلویزیون دولتی است، 
برخی دیگر در صدد تأسيس ایستگاه های رادیویی مستقِل داخلی اند، 
و برخی نيز به تدوین چهارچوب های حقوقی یا تأس��يس اتحادیه های 

روزنامه نگاری می پردازند.
انجمن  های آزادي بيان به ویژه از این نظ��ر اهميت دارند که مي توانند 
هنگامي که گزارش��گران مورد حمله قرار می گيرند، شبکه اي جهانی 
به منظور اعالم هش��دارهای ف��وری فراهم کنند، و ب��ه حمایت مالي و 

حقوقي
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و افزایش فشار سياس��ي، مثاًل براي آزادي زودهنگام فردي از مجازات 
زندان ناعادالنه، بپردازند. نظارت بر کار رسانه ها گاهی تحت این عنوان 
که نوعی تالش برای سانسور یا کنترل است مورد انتقاد قرار می گيرد، 
اما نظارت در واقع بس��تر مهمی برای تحقيق دربارة عملکرد رس��انه ها 
و به مثابه آینه ای انتقادی اس��ت که به بهبود عملکرد جامعة رسانه ای 

مسئول کمک می کند.
ظرفيت س��ازی مؤسس��ة گزارش��گري جنگ و صلح بر ایجاد و اصالح 
س��ازمان های رس��انه ای، برآورد نيازهای محل��ی و ارزیابی طرح های 
رس��انه ای، راه اندازی و تقویت آموزش  و پژوهش و نظارت رسانه ای، و 
تربيت مدرسان محلی برای پرورش مهارت ها در این زمينه در درازمدت 

متمرکز است.
تهیة دستورکار

گذشته از مهارت   ها و اخالقيات بنيادي روزنامه نگاری، مي توان در زمينة 
انتخاب موضوع، شيوة گزارشگری و ساختار  ارائة آراء و نظرهای مختلف 
در گزارش رویکردهاي متعددي اتخاد کرد که نسبت به جنگ حساس 
باشند . مهم ترین ضرورت این امر کنار گذاشتن بدبينی مزمن و اجتناب 
از تقسيم جامعه به دو گروه مخالف است که در بيشتر گزارشگری های 
جنگ وجود دارد. هدف از این کار دس��ت یافتن به آراء و نظرهای بدیل 
و چيزی اس��ت که مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح گفت و گوی درون 

اجتماعی می نامد، تا بتوان، به جای برجسته کردن عدم توافق، بر

 رسانه ها از این توان 
برخوردارند که درک و فهم 
مردم را از تعریف خبر شكل 
بدهند
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تح��والت مثبت و غالباً غيررس��مي در این زمين��ه تأکيد کرد، خطوط 
اختالف را کمرنگ و نقاط اش��تراک را شناس��ایي ک��رد. رویکرد تهية 
دس��تور کار ربطی به تبليغات سياس��ی ندارد. این رویکرد  به معنی آن 
نيس��ت که از یک طرف در مقابل طرف دیگر حمایت کنيم، یا لزوماً در 
هيئت حامی مستقيم مباحث ضدجنگ ظاهر شویم- درواقع، آگاهي  

از نظریه  های جنگ عادالنه نيز اهميت دارد.
بر عکس، این رویکرد می پذیرد که رس��انه ها ب��ه هنگام گزارش کردن 
اخبار، خبرساز نيز هستند. رسانه ها تاریخ زمان حال را ثبت مي کنند و به 
این ترتيب نه تنها از این توان برخوردارند که به درک و فهم مردم از وقایع 

و مباحث شکل دهنده، بلکه می توانند خود خبر را هم تعریف کنند.
روزنامه نگاری با مس��ئله اي روبه روست که مس��ئلة  فيزیک هسته ای 
هم هست: ش��ما نمی توانيد اتم را اندازه بگيرید، زیرا هر اقدامی موجب 
حرکت و در نتيجه تغيير اندازه های اتم می شود. در گزارشگری جنگ 

نيز روزنامه نگاران مسئوليت دارند که:
بدانند درگير ش��دن آن��ان در موضوع تا چه حد ممکن اس��ت بر 

رویدادها اثر بگذارد؛
الیه های عميق تر مواضع طرف های جنگ را بکاوند؛
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از خود بپرسند که آیا از جانب دست  اندرکاران زرنگ رسانه ها در 
خدمت ترویج هدف های یک طرف مخاصمه قرار نگرفته اند.

برای جریان اصلي پوش��ش رس��انه اي ، جنگ موضوعی هيجان انگيز 
اس��ت و صلح موضوعی کس��الت آور. کریس ِهِجز 3، خبرنگار نيویورک  
تایمز که در حوزة روزنامه نگاري برندة جایزه  ش��ده است، هنگامي که 
براي یادداشت هاي هشدارآميزش عنواِن "جنگ قدرتي است که به ما 
معنی می دهد" را انتخاب کرد، همين سرمس��تي رخوت آميز را در نظر 

داشت.
در دنيایي مملو از جنگ و درگيري، رویکرد تهية دس��تورکار به دنبال 

فراهم  آوردن توازنی مختصر برای سویة  دیگر ماجراست .
درک جنگ

روزنامه نگار اقتصادی باید از اقتصاد سر در بياورد، و خبرنگار حقوقی هم 
باید مقداري اطالعات حقوقی مقدماتي داشته باشد. به همين ترتيب، 
برای پوش��ش اخبار جنگ نيز درک ماهيت آن بسيار اهميت دارد. این 
امر به معنی خروج از محدودة پوش��ش روزانة  اخبار و تالش برای درک 

علت جنگ و معناي واقعي حل و فصل اختالف است.
تحليل جنگ )یا "مطالعات صلح"( نشان می دهد که درگيری و منازعه  

امری طبيعی و رایج است، اما هميشه معادل خشونت نيست.

در دنیایي مملو از جنگ 
و درگیري، رویكرد تهیة 
دستورکار به دنبال فراهم 
 آوردن توازنی مختصر برای 
سویة  دیگر ماجراست
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مروری بر دیگر فرآیندهای صلح نشان مي دهد که درگيری و منازعه را، 
در واقع، می توان به صورت  صلح آميز، گرچه به ندرت به س��ادگی، حل 
و فصل کرد. بخش��ی از مدیریت جنگ حل و فصل آن اس��ت، و فرآیند 
رسيدن به صلح و یافتن راه حلي پایدار و درازمدت به نوبة خود فرآیندي 

حساس است.
در عين حال، باید از کس��انی که معتقدند درگيری های خشونت آميز 
اجتناب ناپذیرند برحذر بود. درگيری های خشونت آميز دالیلی دارند، 
و آدم ها هم برای ش��رکت در این درگيری ها انگيزه هایی دارند. گاهی 
اوقات رهبر یا حکومتي براي کسب یا حفظ قدرت به درگيری ها دامن 
می زنند. علت اولية درگيری  ها کمياب بودن منابع در مناطقي است که  
قدرت و ثروت به ش��کل نابرابر توزیع شده اند و ظلم و خصومت تاریخی 
دیرینه دارند. این امر نشان می دهد که خشونت ميان "دشمنان تاریخی" 
گریز ناپذیر نيست، بلکه می توان با توجه به توزیع نابرابر منابع یا انحصار 

قدرت سياسی، که زیربنای خصومت اند، از آن اجتناب کرد .

باید از کسانی که معتقدند 
درگیری های خشونت آمیز 
اجتناب ناپذیرند برحذر بود
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آن چه در ادامه می آید برگرفته از گزارش باارزشی است که گروه کانادایِی 
ایمپکس4  اخيراً ارائه داده و مثال خوبی است برای توضيح نتایج احتمالی 

یک درگيری:
پرتقالی به شاخة درختي آویزان است. این درخت در حياط خانه اي قرار 
دارد، اما پرتقال به ش��اخه ای آویزان است که وارد حياط خانة همسایه 
شده است. هر دو همس��ایه معتقدند که پرتقال متعلق به آن  هاست. از 
بررس��ي درگيری مي آموزیم که در این حال ممکن است چهار نتيجه 

حاصل شود: 
 نتیجه                                                                                                  مثال ها

پیروزی یک طرف
الف(  حق با کسي است که زور دارد

ب( حل و فصل قانونی
ج( بخت و اقبال

د(  جبران خسارت

الف ( دو همسایه سر پرتقال با هم درگير می شوند
ب( قوانين مالکيت تعيين می کند که پرتقال متعلق به کيست

ج( همسایه ها سر پرتقال شير یا خط  مي اندازند
د( یکی پرتقال را بر می دارد و پنج سنت به دیگری می دهد 

الف( هر دو طرف از پرتقال دست می کشند
ب(پرتقال را می بخشند یا آن را از بين می برند

ج( پرتقال را  در فریزر می گذارند

دو طرف توافق مي کنند که پرتقال را نصف کنند 
یا آبش را   بگيرند و تقسيم کنند

دو   طرف     هس��تة   پرتق����ال    را    در   می آورند   
و می کارندوبه باغداری می پردازند-کارجدید، 

درآمد جدید و منابع بيشتر

صرف نظر کردن
الف(  رها کردن پرتقال 

ب(  حذف صورت مسئله
ج(  عقب  انداختن

مصالحه
تقسيم منبع

 اقدام فوق العاده
راه حل هاي نوآورانه
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فرآیند صلح در ایرلند شمالی نمونة خوبی از حل و فصل منازعات است. 
این درگيری طی ساليان مدید به یک رودررویی غيرقابل مصالحه بين 
کاتوليک ها و پروتستان ها تبدیل شده بود. هر حرکتی در جهت تسلط 
کاتوليک ها بر کشور )و نهایتاً پيوندش��ان با جمهوری ایرلند( به معنی 
از بين رفتن س��لطة پروتس��تان ها )و خود اتحادی��ه بریتانيا( و به خطر 
افتادن معيش��ت، فرهنگ و حيات آنان بود. در این بين، خش��ونت هم 

ادامه داشت.
انعقاد "پيمان جمع��ة مقدس" در 1998 نتيج��ة آن بود که حکومت 
ایرلند تا حدی از جنبش جمهوریخواهی دور شد و حکومت بریتانيا نيز 
از طرفداران سرسخت وحدت ایرلند شمالي و بریتانيا  فاصله گرفت. در 
همان حال، گروه های ميانه رو در هر دو سو مورد پشتيبانی قرار گرفتند 
و مش��روعيت کسب کردند و  مقدمات حرکت هاي موفق به سوی صلح  
فراهم ش��د. این فرآیند با موانع س��ختی روبه رو ش��د، اما  چرخة اصلي  
خش��ونت  � انتقام � خشونت،  که هيچ راه حلي در افق آن دیده نمي شد، 

دیگر شکسته بود.
 هر گاه درگيری تنها دو طرف داش��ته باشد، وضعيت ممکن است بدتر 
شود و به س��وی بازی اي پيش برود که حاصل جمع آن صفر است و هر 
طرف  فقط احتمال سياه  یا سفيِد شکست یا پيروزي را در آن می بيند. 
هر موفقيتي  برای یک طرف مس��تقيماً به قيمت شکس��ت طرف دیگر 
تمام مي شود. در حالی که اگر تعداد بازیگران یا ذی نفع ها بيشتر باشد، 
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احتمال حل و فصل صلح آميز درگي��ری افزایش می یابد. ميانجيگران 
بيرونی به دنبال از بين بردن علل درگيری و تشخيص راه هایی هستند 
که دو طرف بتوانند بر اس��اس آن ه��ا مصالحه کنن��د، مصالحه ای که 
خواسته های اصلی آنان را برآورده سازد و، در عين حال، آنان را از رفتن 
به سوی خشونت ، که شکست ناگزیِر هر دو طرف است، باز دارد. در واقع، 
اگر جنگ را اغلب شکست سياس��ت تعریف مي کنند، کاستن از خطر 

خشونت را هم باید موفقيت غایی آن قلمداد کرد.

 انواع خشونت
مسئوليت روزنامه نگاري که درگيری ها را پوشش مي دهد، درک معناي 

خشونت هم هست.
در این زمينه  نيز پژوهش  های تخصصی زیادی وجود دارد که مي توان 
به آن ها مراجعه کرد. برخی پژوهش ها خشونت را به سه گونة متفاوت 
تقسيم می کنند: خشونت مس��تقيم )کتک زدن، کشتن، تجاوز کردن 
و مانند آن ها(؛ خش��ونت فرهنگی )زبان خصومت آميز، بيگانه هراسي ، 
توجيه دینی جنگ و امثال آن ها(؛ و خشونت ساختاری )تبعيض نژادي، 

استعمار، اشغال و از این قبيل(.
آثار خشونت هم قابل رؤیت اند و هم غيرقابل  رؤیت. روزنامه نگار می تواند 
کشته ها، مجروحان، تجاوزشده ها و شکنجه دیده ها و آوارگان  را به وضوح  
مش��اهده کند. اما ممکن اس��ت در الیة زیرین این مش��اهدات نفرت، 
بيگانه  هراسي، ميل به انتقام، و طيف وسيعی از هيجانات نهفته باشد که 

می تواند به خشونت های بيشتر بيانجامد. شناخت تغييرات 

یكي از مسئولیت هاي 
روزنامه نگاري که درگیری ها 
را پوشش مي دهد، درک 
معناي خشونت است
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ساختاری- از قبيل محو یک زبان و یک فرهنگ- که طی دوره اي طوالنی 
به وقوع می پيوندد، ممکن است سخت تر  هم باشد.

در برخی از ش��کل های خش��ونت، قوانين بشردوس��تانة بين المللی، 
حتی در دوران جنگ، نقض می ش��وند. "پ��روژة جنایات جنگی" برای 
آموزش روزنامه نگاران در زمينة موارد تخط��ی از قوانين جنگ به این 
دليل پایه گذاری ش��د که آنان بتوانند ابعاد خشونتی را که ممکن است 
شاهدش باش��ند تحليل کنند. همان گونه که روی گاتمن5 ، گزارشگِر 
برندة جایزة پوليتزر و بنيانگذار این پروژه، توضيح داده است، مشاهدة 
بمباران یک کليسا یا یک اثر تاریخی به اندازة کافی ناگوار است، اما اگر 
بدانيم که چنين حمله ای نش��ان دهندة تخطی از کنوانس��يون ژنو هم 
هست، آن وقت موضوع اهميت بيشتری پيدا مي کند- یعنی مطلب از 
س��طح یک مقالة معمولی به سطح گزارشی نافذ و مؤثر ارتقاء می یابد و 
تغييرات مهمی در تدابير و اس��تلزامات این درگيری به وجود می آورد. 

)نگاه کنيد به فصل 12(
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چگونگی بیان درگیری 

گزارشگری در منطقة درگير بحران با این سؤال اساسی آغاز می شود که 
درگيری را چگونه باید مطرح و بيان کرد. استفاده از کلمات اختصاری 
در کار روزنامه نگاری اجتناب ناپذیر اس��ت. اما اس��تفادة ساده انگارانه 
از هویت های قومی و دینی، یا اس��تفادة آزادان��ه از مفاهيم "ما و آن ها"  
می تواند به ش��دت تحریک آميز باشد. استفادة نس��نجيده از این قبيل 
اصطالحات اختصاري در گزارشگری جنگ می تواند به احساس جدایي 

دامن بزند و گریز ناپذیر بودن جنگ را القاء کند.

در اواسط دهة 1990، بيشتر گزارشگران در شبه جزیرة بالکان جنگ را 
درگيری بين "صرب ها" ، "کروات ها"  و "مسلمانان" توصيف می کردند. 
اکثر س��ربازاِن طرف های مختلف جنگ در واق��ع از نظر قومی صرب یا 
کروات، یا از نظر مذهبی مس��لمان بودند. اما این شيوة بيان، بدون هيچ 
قيد و شرطي، تصویر ساده شدة خطرناکی خلق می کرد و به بحث هایي 
در زمينة وجود ریشه هاي اختالف در "عداوت های دیرین قومی" و در 

ميان دشمنان تاریخي و آشتی ناپذیر دامن مي زد.

در واقع، بسياری از ش��هروندان صرب و کروات به شدت مخالف جنگ 
بودند، و حکومت هایش��ان آن ها را تهدید به پيگ��رد قانوني می کردند. 
»جناح مس��لمان« نيز، البته به ميزان کمت��ر، ترکيب قومی مختلطی 
داش��ت و صرب ها و کروات ها در خدمت دولتی بودند که در س��ارایوو، 

پایتخت

 استفادة ساده انگارانه از 
هویت های قومی و دینی 
می تواند به شدت تحریك آمیز 
باشد
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بوسنی، تشکيل شده و در س��طح بين المللی به رسميت شناخته شده 
بود. بسياری از اهالی یوگوسالوی سابق اساساً هویت قومی خود را  انکار 
می کردند یا والدینش��ان از قوم هاي مختلف بودند. آن چه این تصویر را 
پيچيده تر می کرد، وجود مسلمانانی بود که اصطالح جدید "بوسنيایی" 
را به عنوان  هویت خود برگزیده بودند تا هم هویت ملی خود را در زمان 
محاصرة سارایوو تقویت کرده باشند و هم انگيزة مذهبی را در جنگی که 

به نظر آن ها  هدفش اساساً کشور گشایی بود کاهش دهند.
بنابراین، جنگ در ميدان  های نبرد با بحثی داغ دربارة چگونگی تعریف 
آن همراه بود، و با تغيير استنباط از تعریف این جنگ، استنباط از امکان 

یافتن راه حل هایی برای ترک مخاصمه نيز تغيير کرد.
هدف از گزارشگرِی همراه با حساسيت یا دلسوزی اتخاذ موضع عليه یک 
طرف و له طرف دیگر نيست. بسياری از گزارشگران استدالل می کنند 
که روزنامه نگاران در مواجهه با قوم کشی اتفاقاً باید موضع گيری داشته 
باش��ند. عده ای دیگر برآن اند که روزنامه نگاران، در واقع، وظيفه دارند 
صدای طرفی را که مطرح نشده منعکس کنند- یعنی همان شهروندان 
بی گناهی که به هيچ یک از گروه  های درگير جنگ وابستگی ندارند. این 
امر به معنای طرح و تنظيم مطال��ب  با در نظر گرفتن مردم عادی، و نه 
فقط رهبران، متخصصان یا دیپلمات هاست. در این چهارچوب، اغلب 
می توان لطماتی را که خشونت به همة طرف ها وارد کرده است به وضوح 

نشان داد.
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با ای��ن حال، ب��ا وجود قي��د و بنده��ای مرتبط ب��ا محدودی��ت جا و 
اختصارنویس��ی های گریزناپذیِر روزنامه ن��گاری، مهم ترین کار تالش 
برای نشان دادن پيچيدگی  وضعيت است. هدف  این است که به صورت 
ابزاري تبليغاتي در اختيار این یا آن طرف مخاصمه نباش��يم. و، البته، 
این شيوه بي تردید گزارشگرِی صحيح تر و دقيق تري از واقعياِت ميدان 

نبرد هم هست.
زبان احساسی

جنگ به شدت با احساسات و عواطف درآميخته است، و روزنامه نگاران 
نيز مثل اش��خاص دیگر دس��تخوش احساسات ش��دید می شوند. اما 
مس��ئوليت روزنامه نگاری ایجاب مي کند که گزارشگران از این موارد 

مطلقاً بپرهيزند:
زبان خصومت آميز

زبان تحقيرآميز
زبان خشونت پرور

این زبان ها در پوش��ش اخبار درگيری ها در سراس��ر جهان مش��اهده 
می ش��وند، و وقتی روزنامه نگاري احساس می کند جامعه اش در خطر 
است، به سهولت تمام از این زبان ها بهره می گيرد. اما درخواست نابودی 
دش��من، تحقير مخالفان، یا هدایت مس��تقيم مردم به سوی خشونت 

کاماًل 
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خارج از قلمرو روزنامه نگاری مس��ئوالنه است. در واقع، این موضوع در 
دادگاه های بين المللي جرایم جنگی  مطرح شده است که آیا رسانه هایی 
را که مستقيماً در به کار گيری خشونت نقش داشته اند می توان به جرم 

ارتکاب  جنایت جنگی تحت پيگرد قرار داد.
حتی کلمات رایج و متداول نيز  ممکن است آتش بيافروزند. اصطالحات 
رایجی چون "تروریس��ت " یا "مبارز  آزادی خواه" آغشته به داللت های 
ضمنی ان��د. عبارت های��ی از قبيل "رزمن��دگان مس��لح"، "یاغيان"، 
"شورش��يان" یا "چریک ها" بيش ت��ر توصيفی و کمتر احساس��ی اند. 
اصطالحات��ي خنثي و به دور از تحقير و توهي��ن  پيدا کنيد که عاري از 

جانبداري  باشند.
تصاویر بيش از حد احساس��ی را نيز باید با نهایت احتياط به کار گرفت. 
نش��ان دادن تصویرهاي سراس��ر خوني��ن و خش��ن در تلویزیون یا در 
عکس ه��ای خبری هنر نيس��ت. روزنامه نگاران باید ب��ه قربانيان تمام 
طرف های درگيری احترام بگذارند و از قدرت  برانگيزندة این تصاویر و 

خشونت بيشتری که ممکن است پدید بياورند، مطلع باشند. 
رس��انه های چاپی گاهی وسوس��ه می ش��وند که از خبرهای تلویزیون 
دنباله روی کنند. اما رس��انه  های چاپی  از ای��ن قابليت برخوردارند که 
بيشتر  به عمق بروند و زمينه های گسترده تری را مطرح کنند، و از این 
رو لزومی ندارد به ورطة احساسات و پوشش سطحی رویدادها بغلتند.

تصاویر بیش از حد احساسی 
را نیز باید با نهایت احتیاط 

به کار گرفت
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قاعده این است که از تصاویر و گزارش های مربوط به قساوت طرف دیگر 
درگيری باید با نهایت احتياط استفاده کرد. مسئوليت اولية رسانة آزاد به 
چالش کشيدن حکومت خود است، و این امر حتی، و به ویژه، در دوران 

جنگ صادق است.
البته منظور این نيست که رسانه  باید مبلغ صلح باشد. اما روزنامه نگاران 
مي توانند با تشخيص مسئوليت خود به ایجاد فضایی گسترده تر برای 
درک و فهم درگيری ها کمک کنند و به طور غيرمستقيم مانع شعله ورتر 

شدن آتش تنش ها شوند.
دام بدبینی

هنگامی که ميانجيگران بين المللی، در کمال نااميدی، از کسب توافق 
طرف های متخاصم ب��از می مانند و س��خنگویان طرف های درگير به 
ميکروفون  ها هجوم مي برند تا مخالفان خود را به سرسختی متهم کنند، 
معموالً این قبيل عناوین در رس��انه ها ظاهر می شود: "با شعله ور شدن 

آتش جنگ، فرآیند صلح در آستانة شکست است".
با این حال، یک هفته یا یکی دو ماه بعد نشست دیگری برگزار می شود 
و طرف  های درگير در چند مورد به توافق مي رسند، گرچه هنوز توافق 

جامعی حاصل نشده است.
دو سال بعد از انعقاد پيمان صلح، وقتي دولت موقت به بن بست رسيده و 

درگيری های داخلی شدت گرفته است، باز هم عناوین نشریات با 
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اطمينان اعالم می کنند که کشور »به سوی جنگ« پيش می رود.
 باز هم، بعد از کلي چک و چانه زدن و کدورت ، مصالحة جدیدي صورت 
مي گيرد، رهبر جناِح دیگري مأمور تشکيل کابينه می شود و توافقي در 

مورد صلح داخلی به دست می آید.
از روزنامه نگارانی که اخبار جنگ را پوشش می دهند دائماً مي پرسند که 
آینده را چطور پيش بينی می کنند، و، همان طور که در سطور باال گفتيم ، 
ارزیابی های بدبينانه همواره عناوین اصلی نشریات را تسخير مي کنند. 

روزنامه نگاران، در واقع، بدبين  هاي حرفه ای هستند.
مس��لماً کم اهميت جلوه دادن وخامت اوضاع سودي ندارد، هم چنان 
 که با ارزش جلوه دادن  "محکوميت رس��می خشونت" از جانب شورای 
امنيت سازمان ملل متحد که تمایلی به اقدام جدی تر ندارد، و یا "بيانية 
اص��ول و قواعد " بي معنایي در یک فرآیند صلح بي خاصيت که در عمل 
به جایی نخواهد رسيد، فایده ای در بر ندارد. اگر در صحنة  وقایع حضور 
دارید و به این نتيجه رسيده اید که کشتار قریب الوقوعی در پيش است، 

هر طور شده آن را گزارش کنيد.
اما رویکردي که در مجموع منفی اس��ت، و غالباً نه درس��تی اش اثبات 
می شود نه نادرستی اش، موجب بدبينی  هایی می شود که ممکن است 
به نوبة خود به درگيری ها دام��ن بزنند. به عالوه، این رویکرد فاقد ابعاد 

اصلی

ارزیابی های بدبینانه همواره 
عناوین اصلی نشریات را 

تسخیر مي کنند
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هر فرآیند موفقيت آميزي برای حل و فصل مخاصمات اس��ت. فرآیند 
صلح، بنا به تعریف، فرآیندی دش��وار خواهد بود و با موانع بسيار روبه رو 
خواهد ش��د. اما این فرآیند به خودي خود مهم اس��ت، زیرا طرف های 
درگيری را گ��رد هم می آورد، و در آغاز و پي��ش از بحث دربارة توافقي 
جامع در مورد مسائل اصلي مورد مناقشه، براي اعتماد سازي به عمد به 

مسائل کم اهميت تر می پردازد.
تمرکز بر شکنندگی پيمان صلح "جامع" نيز غالباً توجه روزنامه نگاران را 
از دستاوردهاي "کوچک" جامعة محلی و جامعة مدني منحرف مي کند 
که تدریجی اند و چندان هيجان انگيز نيس��تند - مانند باز شدن دوبارة 
یک پل، تأس��يس یک مرکز تجمع، یا بازگش��ت کند و خانوار به خانواِر 
پناهندگان. این تحوالت نيز بخش��ی از فرآین��د صلح اند که حمایت از 
رهبران نظامی را کاهش مي دهند و باعث افزایش تعداد حاميان  صلح 

مي شوند.
ش��رط خرد همواره این اس��ت ک��ه از افت��ادن در دام بدبينی هایی که 
موجب پيش بينی های ترسناک می ش��وند، بپرهيزیم. رویکرد تنظيم 
دستور کار، واقعيت های عميق تِر فرآیند صلح و آشتی را برجسته می کند 
و نگرش های متوازني نسبت به موفقيت هاي تدریجي و فزاینده فراهم 

مي آورد که گاهي اهميت شان به هيچ وجه کمتر نيست. 

 شرط خرد همواره این 
است که از افتادن در دام 
بدبینی هایی که موجب 
پیش بینی های ترسناک 
می شوند، بپرهیزیم
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واکنش در قبال بحران

بمبی منفجر می شود، رئيس جمهوری به قتل مي رسد، قساوتي صورت 
می گيرد- در همين مواقع مهم است که حفظ معيارهای حرفه ای حائز 

اهميت است.
قربانيان با نگرانی و ناراحتی بس��يار حرف می زنند، چهره های سياسی 
برای محکوم کردن واقعه عجله دارند، و رس��انه های رقيب به س��رعت 

گزارش هاي بي پروا و تند و تيز منتشر مي کنند.
براي روزنامه نگار مس��ئول  زمان پرمخاطره ای اس��ت. واقعيات روشن 
نيستند، مسئوليت مشخص نيست، و در چنين فضاي  آشفته اي راهی 

برای درک معنای واقعی رویدادها وجود ندارد.
از آنجا که خيلي ه��ا با قاطعيت اظهار نظر می کنن��د، مقاومت در برابر 
"نتيجه گيری  صریح" ش��اید دشوار باشد- مثاًل، این که یک گروه قومی 
ب��ا قصد و تدارک قبلی ب��ه گروه دیگری حمله کرده اس��ت-  حتي اگر 

هيچ کس شاهد و قرینه ای برای اثبات آن نداشته باشد.
 این قبيل گزارش های غيرمسئوالنه مي توانند مستقيماً به خشونت های 
بيش��تر دامن بزنند، زیرا احساس��ات و عواطف تحریک ش��ده و جامعه 

مستعد اقدامات انتقامی است.
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در چنين اوضاع و احوالی، الزم اس��ت موارد زی��ر را در گزارش ها یتان 
رعایت کنيد:

خود را مقيد به استفاده از اطالعات تأیيد شده کنيد و مسائلي را که 
نمي توان تأیيد کرد مشخص کنيد؛

عواطف و احساس��ات را  تعدیل  کنيد و کسانی را که در جامعه به 
دنبال همين هدف هستند برجسته کنيد؛

با همة طرف ها حرف بزنيد و از کليشه هاي آشکار گذر کنيد؛
به جای نتيجه گيری های ساده، در پيچيدگی های ماجرا کندوکاو 

کنيد؛
از تفکر سنجيده دربارة رویداد مورد نظر، هر قدر هم فجيع باشد، 

دست نکشيد.
گزارشگری صلح

حتی در بحبوحة جنگ نيز عالئمی از فعاليت جامعة مدنی و نشانه هایی 
از تحول و اميد وجود دارد. با آن که وظيفة روزنامه نگار و غریزة طبيعی 
حکم به تهية گزارش از " جناح ها"ي درگير می کند،  توجه به جامعه در 
سطح وس��يع تر نيز ضروری است. به ندرت صد در صد مردم یک کشور 
موافق جنگ هستند، اما اگر صرفاً به تهية گزارش دربارة نبردهای جاری 
و افراد درگير در آن ها بپردازید، تنها این احس��اس به وجود می آید که 

گویی جامعه تماماً حالت نظامی پيدا کرده است.

حتی در بحبوحة جنگ نیز 
عالئمی از فعالیت جامعة 
مدنی و نشانه هایی از تحول 
و امید وجود دارد
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روزنامه نگاری مس��ئوالنه به معني تهية گ��زارش از طرف ها و اقدامات 
مخالف جنگ، برجس��ته کردن گروه ها و افراد مخالف با کليش��ه های 
جنگ افروزانه، و مطرح کردن نمونه هایی اس��ت ک��ه از همکاری کلي 
ميان جامعه های درگير و ترویج صلح و آشتي و پل زدن بين طرف  هاي 

مخاصمه حکایت دارند.
افراطی ه��ا ناگزیر عناوی��ن اصلی را از آن خود می کنن��د. ميانه رو ها، با 
آن که غالباً از اکثریت قاطع برخوردارند، معموالً کمتر مورد توجه قرار 
می گيرند. مقاله ای که ترویج خشونت مي کند، ممکن است بيشتر جلب 
توجه  کند تا گزارشی دربارة گروه  هایی از جامعة مدنی که عليه خشونت  
فعالي��ت می کنند. این قبيل گزارش ها در ضم��ن به گروه هاي افراطي 

مشروعيت می بخشند و امکانات بدیل را تحت الشعاع قرار مي دهند.
گزارش��گری درس��ت و دقيق باید به دنبال بيان  اعتبار و اهميت نسبی 
بازیگران مختلف و عقاید و آراء آن ها، و ایجاد توازنی همه جانبه باش��د. 
حتی هنگامی که رس��يدن به توافِق  کامل  بعيد به نظر می رسد، باید به 
خاطر داشت که پی ریزی فرآیند صلح بخش مهمی از رسيدن به توافقي 
درازمدت است، و توافق هاي مقطعي و طرح های مربوط به تحوالت در 
ميدان نبرد، و البته کاهش یا از بين رفتن خش��ونت، همگی نشانه های 

مثبتی هستند.
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برخ��ی از متخصصاِن مطالعات جنگ و درگي��ری معتقدند که رویکرد 
جس��ورانه به گزارش��گري مت��وازن  طبيعتاً به حل و فص��ل صلح آميز 
درگيری ه��ا کمک می کند. موضوع صرفاً این اس��ت ک��ه روزنامه نگار 
کارش را درست انجام دهد، زیرا مطرح کردن پيچيدگی ها و جنبه  های 
بيشتري از اختالف و درگيری به درک و فهم چشم انداز رسيدن به راه حل 

صلح آميز کمک مي کند.
مطمئناً جنگ روزی پایان می گيرد، روزنامه نگاران جنگِی بين المللی 
منطقه را ترک مي کنند، و پوشش اخبار کشور بحران زده کاهش می یابد. 
این امر موجب تقویت این نظر می شود که  جهان سراسر جنگ است و 
نمی توان به درگيری ها پایان داد. رویکرد تنظيم دس��تورکار به منطقه 
بازمی گردد تا بازس��ازی و توسعه را برجس��ته کند، و بی  آن که موانع و 
دشواری های اجتناب ناپذیر را پنهان کند، نشان  دهد که کشور خشونت 

را پشت سر گذاشته است.

 با پایان گرفتن جنگ، 
روزنامه نگاران جنگِی 
بین المللی منطقه را ترک 
مي کنند و این امر موجب 
تقویت این نظر می شود که  
جهان همواره در جنگ است
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 انتخاب هاي سردبیر و توزیع منابع 

تصور کنيد که س��ردبير روزنامه  اي در خاورميانه   هستيد و مي خواهيد 
عنوان اصلِی صفحة اوِل روزنامة دوش��نبه را انتخاب کنيد. در روزهاي 

آخر هفته  اتفاقات مهمی روي داده است:
پنچ بمب گذاري انتحاری طی سه روز به وقوع پيوسته و 9 شهروند 

اسرائيلی کشته و ده ها نفردیگر مجروح شده اند؛
نيروه��ای امنيتی اس��رائيل راه ه��اي ورود و خروج بس��ياري از 
شهرک های فلسطينی را مس��دود کرده اند، به نحوي که هزاران 

فلسطينی نمی توانند به سر کارهای خود بروند؛
نخست وزیران فلسطين و اس��رائيل مالقات کرده اند، اما به توافق 
مشخصی دس��ت نيافته اند، با این  حال پذیرفته اند که در آینده  به 

گفت وگوها ادامه بدهند.
خبر اصلي کدام است؟ طبق قاعدة مرسوم، "آن  که خون و خونریزي اش 
بيشتر اس��ت، مهم تر است." وقتی عناوین اصلي رسانه  های رقيب همه 
دربارة اخبار کشت و کشتارهاي اخير است، ممکن است نتوان در برابر 
فش��ار برای انعکاس این قبيل خش��ونت های هرروزه مقاومت کرد. اما 
زماني که خشونت های هرروزه به امري عادي تبدیل شده، یک اقدام مهم 

در زمينة صلح مسلماً خبر مهم تری است. اگر این واقعيت را در نظر 
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بگيرید که مالقات دو نخس��ت وزیر اولين مالقات  آن ها طی این سال ها 
بوده است، در این صورت اهميت این دیدار نيز روشن تر می شود.

در انتخاب ها و برنامه ریزی های س��ردبيری مس��ائل دیگری را هم باید 
در نظر داش��ت. پوشش سخت اخبار ممکن اس��ت از پوشش نرم اخبار 
راحت تر باشد. سخت اخبارها معموالً خيلي راحت نوشته می شوند. به 
همين دليل، بسياری از روزنامه نگاران مایل اند توجه خود را به پوشش 
اخبار جن��گ  و درگيری و قحطی معطوف کنند، اما گاهي از  پوش��ش 
نرم اخبار ه��ا-  مثاًل موضوع بازس��ازی و زندگی پس از جنگ-  س��ر باز 
مي زنند. انتخاب وقتی دشوارتر می ش��ود که بدانيم مطالب مربوط به 
بازسازی ممکن اس��ت نيازمند صرف منابع بيشتري از بودجة محدود 

سردبيری  باشد.
در واقع، چگونگی اختصاص منابع به گزارش های مختلف تعيين کننده 
است. تعداد گزارشگرانی که براي پوشش یک خبر در دسترس هستند، 
هميش��ه محدود اس��ت، اما بخش��ی از روزنامه نگاری مسئوالنه توجه 
به این موضوع اس��ت که توزیع و اختصاص بودجه ب��ه طور بالقوه یک 
تصميم گيرِی به شدت ذهنی است. به این ترتيب، هنگامي که در مورد 
نحوة استفاده از منابع گزارشگري تصميم مي گيرید، بهتر است تالش 
ویژه اي به خرج دهيد تا زوایاي خود را براي پوش��ش درگيري افزایش 

دهيد و بودجه اي هم به گزارشگري صلح تخصيص دهيد.
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گزارشگری از جامعة چندپاره

جنگ نوعی جدایي و تفرقه اس��ت. ميان م��ردم جدایي مي افتد، پل ها 
تخریب و کشورها به دو یا چند پاره تقسيم می شوند.

هدف جنِگ اطالعاتی به طور مشخص نفاق افکندن بين مردمی است 
که س��ال ها کنار هم زندگی کرده اند. با از هم گسسته  شدن پيوندهای 
ارتباطی، دیدگاه های طرف مقابل دیگر گزارش نمی ش��ود، صداهای 
طرف دیگر درگيري خاموش می ش��ود، و ط��رف مقابل یک "دیگرِي" 

مادون انسان تلقي مي شود و احساس وحشت از او پدید مي آید.
رویکرد جامعة چندپ��اره در قبال گزارش کردن درگيری ها به دنبال از 
ميان برداش��تن این شکاف ها و فاصله هاست. این شيوه می تواند شامل 
طرح هاي گزارش��گری پيچيده باش��د، و روزنامه نگارانی از قوميت ها، 
مليت ها و گروه های دینی مختلف، و حتی از آن سوي جبهه های نبرد را 
دور هم جمع کند تا مسئوليت تهية گزارش ها و انجام تحقيقات عميق 
را با هم به عهده بگيرند. گزارش جامعي که موارد تخطی از حقوق بشر از 
سوی هر دو طرف درگيری در آن برجسته شده، می تواند براي تأیيد این 
موضوع مورد استفاده قرار بگيرد که هر دو طرف  هم عذاب می کشند و هم 
احساس شرمساری می کنند. اگر چنين گزارش هایی را روزنامه نگارانی 
از هر دو جامعة درگير اختالف تهيه کنند، در اعتمادسازي مؤثر خواهد 

بود.
طرح های گفت و گ��و می تواند افرادی از دو س��وی درگيری را گرد هم 
بياورد تا دربارة مس��ائل به بحث بپردازن��د، از اختالفات حرف بزنند و 

راه هایی برای

هدف جنِگ اطالعاتی به 
طور مشخص نفاق افكندن 
بین مردمی است که سال ها 

کنار هم زندگی کرده اند
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حل و فصل مخاصمه بيابند. ویژه نامه  ها یا فيلم های مس��تند می توانند 
دیدگاه ه��ای مختلف را در قالب نوعی تبادل نظ��ر یا گفت و گو ترکيب 
کنند. رویکرد گزارش��گری جامعة چندپاره در س��اده ترین حالت خود 
می تواند به معنای تالش برای تهية گزارش  از کشورها یا مناطق درگير 
به طور هم زمان باش��د تا انس��داد اطالعاتی، تحليلی و دیدگاهی در دو 

سوی مرزها را  برطرف کند.
هر گونه طرحی با رویکرد جامعة چندپاره مس��تلزم رس��يدگی دقيق 
سردبير، و غالباً روابط شخصی حساس است. از کساني که برای مشارکت 
در چنين طرحی در نظر گرفته می شوند، درخواست می شود که برخورد 
مثبت داشته باشند. این برخورد مثبت ش��امل استفاده از زبان مالیم، 
پرهيز از احساسات گرایي و کليشه پردازی، و نشان دادن همدلی و احترام 

نسبت به همکاران و کل مردم در همه سوی درگيری است.
در طرح های جامعة چندپاره، در صورت امکان، از مالقات های شخصی 
بين ش��رکت کنندگان ب��راي اعتمادس��ازي، مطرح کردن مس��ائل و 
شناسایي دیدگاه های مشترک استفاده مي شود. رسانه ها اغلب به دنبال 
افزایش ميزان محبوبيت توليدات خود هستند، و نشست های عمومي 
)اگر دغدغه  های امنيتی اجازه دهد( می توانند س��ازوکار مهمی باشند 
که ش��رکت کنندگان و دیگر نمایندگان جامع��ة مدنی و حتی مقامات 

رسمی 
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جامعه های مختلف را  پ��س از توليد برای بحث و نتيجه گيری گرد هم 
آورند. در این بين، رس��انه ها خود تریبوني برای  ميانجيگري در جامعة 

مدنی  محسوب مي شوند.
خط مشی سردبيری مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح مبتنی بر رویکرد 
جامعة چندپاره اس��ت و این مؤسسه تالش مي کند در کوران درگيری 
افرادی از تمام طرف ها و جامعه ها را به خدمت بگيرد و فرصت  هایی در 
اختيارشان بگذارد تا با هم در محيطي سرشار از اعتماد متقابل کار کنند، 
و با گس��ترش دادن گزارش هاي خود به  اقصا نقاط منطقة درگيري به 

تبادل نظر  بپردازند.
چنين رویکردهایی نه تنها می توانن��د اطالعات مهمي فراهم بياورند، 
بلکه می توانند دیدگاه های تازه و اغلب مثبتي ایجاد کنند. این رویکردها 
همچنين می توانند آثار نمایشی مهمی داشته باشند، و این  اطمينان را 
ایجاد کنند که دشمنان ظاهري هنوز هم می توانند به صورت حرفه اي 

با هم ارتباط برقرار کنند و غالباً در مورد نکات زیادی به توافق برسند.
مطالعة موردی

 چن��د نمون��ه از تجربيات اخيِر مؤسس��ة گزارش��گري جن��گ و صلح 
تصویر سودمندي از شيوه هاي  گزارش��گری جامعة چندپاره به دست 

می دهند.
ش��ورش در مقدونيه. جمه��وری مقدونيه، که قباًل یک��ي از ایالت هاي 
یوگوس��الوی بود، کش��وری بي ثبات با یک اقليت بزرگ آلبانيایی تبار 

است.
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در س��ال 2001، به دنبال کش��ته شدن س��ربازان مقدونيه، شورشی 
ناگهانی شهر بيتوال را فراگرفت. یک روزنامه نگار اهل مقدونيه که برای 
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح  مطلب می نوشت، و در سودای حفظ 
تماميت ارضی و حاکميت مقدونيه بود، برای توجيه حمالت قلمی اش 

از کليشه های رایج دربارة آلبانيایی ها استفاده می کرد.
نوش��تة او بيش��تر رس��اله بود تا گزارش. او با هيچ یک از مغ��ازه داران 
آلبانيایي تباري که فروشگاه هایشان تخریب شده بود، مصاحبه نکرده 

بود.
یک رش��ته تبادل نظر با یکی از س��ردبيران مؤسسة گزارشگري جنگ 
و صل��ح به ی��ک دورة مؤثر آموزش ضم��ن خدمت تبدیل ش��د، و این 
روزنامه ن��گار را برای توجه به وقای��ع از دیدگاهی متفاوت ترغيب کرد. 
از آن جا که این خبرنگاِر اهل مقدونيه  با آلبانيایی ها ارتباطی نداش��ت، 
و جامعة محلی با س��وء ظن به او مي نگریس��ت، دفتر مرکزی مؤسس��ة 
گزارشگري جنگ و صلح کمک کرد تا درها به روی او باز شود و به منابع 

آلبانيایی دسترسی پيدا کند.
روزنامه نگار ما بر مبنای این شيوة جدید گزارشگری برگشت و گزارشی 
کاماًل متفاوت و بس��يار حرفه ای تر تهيه کرد. اگرچه وقت زیادي صرف 
هدایت و آموزش این گزارشگر محلي شد، ولي چالش ادامة کار با او- به 
جاي کنار گذاشتن مقاله اش- سرانجام نتيجه داد. مقالة نهایی که کاماًل 

متوازن بود و لحنی مالیم داشت، به  آلبانيایی ترجمه و در نشریات 

 این مقاله که شور و هیجان 
خاص درگیري را منعكس 
مي کرد، بیشتر رساله بود تا 
گزارش و در آن هیچ منبعي 
از طرف مقابل وجود نداشت
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آلبانيایی نيز منتش��ر شد، که برای یک روزنامه نگار اهل مقدونيه امری 
اس��تثنایی به شمار می رفت. انتش��ار این مقاله موفقيت مهمي بود و به 

ایجاد تفاهم و اطمينان کمک کرد.
گفت و گو در قفقاز. آبخازی منطقة تجزیه ش��ده اي است که به رسميت 
ش��ناخته نشده است. این منطقه تا پيش از جنگ داخلی سختي که در 
اوایل دهة1990 به وقوع پيوست، بخشی از جمهوری گرجستان بود. از 
آن زمان تا کنون، مرزها کاماًل بسته شده و ارتباطات رسمی و غيررسمی 
ميان تفليس و سوخومی، پایتخت های دو طرف، قطع شده است. فقدان 
ارتباط موجب تداوم س��وء تفاهم  و بی اعتمادی شده و مانع مهمی براي 

دست  یافتن به توافقي سياسي در این مناقشه است.
مؤسسة گزارش��گري جنگ و صلح با همکاری روزنامه نگاران محلي و 
گروه هاي جامع��ة مدني و یک گروه بين الملل��ی در زمينة حل و فصل 
مخاصم��ات )گروه منابع آش��تی6 ( در بهار 2003 به انتش��ار ماهنامة 

جدیدی با عنوان پانوراما مبادرت کرد.
ماهنامة پانوراما که هدفش انتش��ار نشریه اي واحد به دو زبان گرجی و 
روسی است ، نتيجة  یک همکاری منحصر به فرد در دو بخش جداشده، 

یعنی آبخازی و گرجستان، است .
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این طرح، به ویژه به دليل ایجاد بستری که به مردم عادی امکان می داد 
از دیدگاه ه��ای طرف دیگر مخاصمه مطلع ش��وند، یک موفقيت بود و 
نشریة پانوراما، با آن که ادعای چندانی نداشت، به  خصوص  در آبخازی 

مورد استقبال قرار گرفت.
جنایات جنگی در کرواسی. در مراحل آغازین جنگ داخلی تمام عياری 
که در یوگوس��الوی درگرفت، ووکووار، ش��هری در کرواس��ی، صحنة 
قساوت های فجيعی بود که در اثر حمالت وحشيانة نيروهای شبه نظامی 

صرب و ارتش یوگوسالوی به وقوع پيوست.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح در دهمين سالگرد این حمالت یک 
برنامة گزارشگری سراسري جامع ترتيب داد، و روزنامه نگاران صرب و 
ک��روات را برای تحقيق دربارة این جنایات و آثار و پيامدهای درازمدت 

آن ها گرد هم آورد.
ای��ن طرْح کار زیادي برد، و با دقت مدیریت ش��د تا ای��ن گروه  را به کار 
مشترِک توأم با حس��ن نيت ترغيب کند. ولي نتایج بسيار ارزشمندي 

داشت.
از همه مهم تر این که گروه روزنامه نگاران در صربس��تان توانسته بودند 
تعدادی از سربازان  صرب را که در آن حمالت شرکت کرده بودند پيدا 
کنن��د. آن ها با وضوح تمام دربارة آن چه انجام داده بودند حرف زده و از 

صميم قلب از آن وقایع اظهار ندامت کرده بودند.
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 مؤسس��ة گزارش��گري جنگ و صلح به دليل موقعيت اس��تثنایي اش 
توانست این گزارش موفق را در روزنامه های مهمي هم در صربستان و 
هم در کرواسی منتشر کند. به این ترتيب، خوانندگان صرب  توانستند 
گزارش هایی دربارة جنایت هاي حکومت  خ��ود به قلم روزنامه نگاران 
صرب بخوانند، و در همين حال خوانندگان کروات هم برای نخس��تين 

بار ابراز ندامت و پشيماني سربازان عادي صرب را شنيدند.
مخاطبان در هر دو س��و می دیدند که کار مش��ترک مي��ان صرب ها و 
کروات ها، حتی در مورد موضوع های حس��اس، امکان پذیر است، و این 
امر موجب جلب اطمينان هر دو طرف شد، تا حدي که به سردبير صرب 
یک نشریه که ابتدا در برابر این طرح مقاومت می کرد، به دليل شهامتش 

در انتشار این تحقيق شجاعانه تبریک گفتند.
این ها تنها چند نمونه  از شيوة خالقی است که رویکرد جامعة چندپاره 
می تواند با اس��تفاده از آن  نوعی روزنامه نگاری در سطح ممتاز به وجود 
بياورد و، در عين حال، نقش مستقيمی در از ميان برداشتن فاصله ها و 

حل و فصل منازعه داشته باشد.

رویكرد جامعة چندپاره 
می تواند نوعی روزنامه نگاری 

در سطح ممتاز به وجود 
بیاورد و، در عین حال، به 
حل و فصل منازعه کمك 

کند
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جنگ عادالنه

بسياری از جنگ ها بر پایة ممانعت از کشت و کشتار،  جبران یک اشتباه، 
یا جلوگيری از پيامدهای بدتر توجيه می شوند. این  گونه توجيهات اغلب 
برای مصرف عموم مردم  است و دالیل مشخص تری از قبيل حفظ قدرت 

یا قلمرو را پنهان می کند.
با این  همه، نظریه هاي فلس��في، مذهبی و حقوقي غرب جنگ عادالنه 
را، که باید واجد برخی ویژگی ها باشد، مجاز مي دانند. این ویژگی ها از 

جمله عبارت اند از:
آخری�ن چاره: اس��تفاده از قوة قهریه زماني قابل توجيه است که 
تمام راه حل های بدون خش��ونت  طي ش��ده و نتيجه ای به دست 

نيامده باشد.
اقتدار مشروع:  اقدامات افراد یا گروه  هایی که اقتدار آنان در داخل 
و خارج جامعه مشروعيت نداشته باشد،  نمي تواند حتي در خدمت 

اهداف درست باشد.
جبران: جنگ تنها در صورتی عادالنه است که برای جبران لطمات 

واردشده، به ویژه در مقام دفاع از خود، باشد.
موفقیت: جنگ تنها در صورتی عادالنه است که احتمال معقولی 
برای پيروزي در آن وجود داشته باشد؛ مرگ و مجروح شدن براي 

هدفي که دست یافتني نيست، توجيه اخالقي ندارد.
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استقرار صلح: هدف غایی جنگ باید استقرار مجدد صلح باشد، و 
صلحی که برقرار می شود باید به وضعيتي که در صورت عدم وقوع 

جنگ حاکم مي بود، ترجيح داشته باشد.
تناسب: خشونتی که به کار گرفته مي شود باید با لطمات واردشده 
تناسب داشته باشد، و صاحبان قدرت مشروع صرفاً باید به ميزانی 
از قوة قهریه متوسل شوند که براي دست  یافتن به  هدف  محدوِد 

جبراِن لطمات واردشده الزم باشد.
تفکیک: تس��ليحات به کار گرفته ش��ده باید بي��ن رزمندگان و 
غيررزمندگان تفکيک قائل شود، غيرنظاميان هيچ گاه در جنگ 
هدف ُمجاز به شمار نمی روند، و براي اجتناب از کشتن غيرنظاميان 
باید نهایت تالش را به خرج داد. مرگ غيرنظاميان تنها در صورتی 
موجه خواهد بود ک��ه نتيجة اجتناب ناپذیر تهاجم عمدی آنان به 

اهداف نظامی باشد.
پيداس��ت که این اصول معيارهای سخت گيرانه ای برای توجيه کاربرد 
خشونت ایجاد می کنند، و مرور این نظریه راهنمای مفيدی برای داوری 
دربارة مدعيات حکومت هایی اس��ت که کشورش��ان را به سوي جنگ 
سوق مي دهند. این اصول به تنهایی مبنایي محکم  برای رویکرد تنظيم 

دستورکار در ارتباط با علل و پيامدهای درگيری فراهم می کنند.
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شش وظیفة اصلی

شش وظيفة اصلی در زمينة گزارشگری مسئوالنة صلح عبارت اند از:

1. وظيفة درک درگيری:
ما وظيفه داریم که درگيری و راه حل آن را پيش از گزارش کردن 

به طور کلی بررسي و درک کنيم.
باید بدانيم درگيری ها چگونه به وجود مي آیند و راه حل ها چگونه 
پيدا مي شوند؛ باید با قواعد جنگ آشنا باشيم و در زمينة مطالعات 

صلح و تکوین راه حل ها نيز اطالعاتي داشته باشيم.
این موارد دربارة همة انواع گزارش��گری تخصصی و گزارش هاي 

خبري دست اول7  هم صادق است.

2. وظيفة گزارشگری منصفانه:
ما وظيفه داریم درگيری ها را به شيوه اي  منصفانه و متوازن گزارش 

کنيم.
باید نهایت تالش مان را به کار بگيریم تا پيچيدگی  ها و آراء و عقاید 

تمام جناح های اصلی و فرعی درگيری را گزارش کنيم.
همواره باید سرس��پردگي ها و وفاداری های خود را روشن کنيم. 
اگر  به هر یک از طرف های درگي��ری تمایل داریم، باید به عنوان 

روزنامه نگار به خواننده اجازه دهيم که از موضع ما آگاه شود.
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  این موارد نيز دربارة تمام انواع کار گزارشگري که روزنامه نگاران 
انجام مي دهند صادق است.

3. وظيفة گزارش کردن پيشينه و علل درگيری:
ما باید شکایت های مش��روع و متصور تمام طرف  های درگيری را 

به درستی منعکس کنيم.
باید به یاد داشته باش��يم و به خوانندگان خود هم یادآوری کنيم 
که حتی شکایت های متصور نيز از لحاظ تدوام درگيری ها یا حل 

و فصل آن ها اهميت دارند.
4.  وظيفة  بازنمایي جنبه های انسانی:

ما وظيفه داریم آسيب ها و ماجراهاي انسانی قربانيان را به شکلی 
متوازن، حرفه ای و به دور از سودجویي نشان دهيم.

این وظيفه ای اس��ت که نه فقط در قبال اف��رادي که دربارة آن ها 
گزارش تهيه مي کنيم،  بلکه در قبال خوانندگان خود داریم.

5. وظيفة گزارش کردن تالش های صلح جویانه:
به همان اندازه که اقدامات کساني را که به وخيم تر شدن درگيری ها 
کمک مي کنند گزارش می کنيم، باید به اقدامات کسانی بپردازیم 

که برای استقرار صلح و آشتی در تالش هستند.
باید با جدیت به دنبال منابعی غير از منابع طرف های متخاصم
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باشيم، به ویژه منابعی که از تفس��يرهای ساده انگارانه و دوقطبی 
رویدادها ابا دارند. این کار درک ما و خوانندگان مان را از درگيری 

وسعت می بخشد.
این کار به معنی جانبداری یا "تبليغ" برای صلح نيست؛ بلکه صرفاً 
به معنی گزارش کردن اقدامات صلح آميز به موازات فعاليت های 

جنگی است.
6. وظيفة وقوف بر  تأثيری که بر جا می گذاریم:

ما باید هميشه آگاه باشيم که گزارش های ما بر جنگ و بر زندگي 
مردمي که در حال جنگ هستند اثر می گذارد.

همواره باید هشيار باشيم که این یا آن طرف درگيری در اقدامات   
خود از ما  بهره برداری نکند و هر گونه اقدام براي سوءاس��تفاده از 

رسانه ها را آشکار کنيم.
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تمرین

تمرین زیر به یک کش��ور تخيلی مربوط مي شود. پيشينه  و رویدادهای 
خاص را در هر یک از س��ناریو ها مرور کنيد. سپس دربارة نظرات خود 
به تبادل نظر بپردازید و ببينيد با ماجراهاي مورد بحث چگونه برخورد 

خواهيد کرد.
پيشينه: "آبداریان" ها و "سدارون" ها در کشور کوهستانی کوچکي در 
کنار هم زندگی می کنند. این اواخر، تن��ش بين این دو جامعه، عمدتاً 
به دليل محدودیت روزافزون منابعی چون زمين های حاصلخيز  و آب 
س��الم،  افزایش یافته  است. بيکاری در ميان مردان جوان هر دو جامعه 
بسيار زیاد است، و برخوردهاي خشونت آميزي بين افراد این دو جامعه 

در خيابان های پایتخت به وقوع پيوسته است.
سناریوی یک: یکی از رهبران سدارون   در گرد همایی عمومي بزرگي 

در پایتخت می گوید که آبداریان ها همگي "اراذل و اوباش" هستند.
شما روزنامه نگاري هستيد که برای یک ایستگاه رادیویي سراسری 
کار مي کند. آیا این س��خنرانی را گ��زارش می کنيد؟ اگر گزارش 
مي کنيد، چگونه؟ آیا بين زبان خصومت  آميز و زبان تحریک آميز 

تفاوتی وجود دارد؟
س�ناریوی دو: در جلسة کابينه، یک وزیر آبداریانی ملکة ِسدار، یعنی 
حاکم قرن 14 این جامعه را که سدارون ها  او را "مادر همة سدارون  ها" 

می دانند، "فاحشه" می  خواند.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



206

آیا این تعبير بخصوص را گ��زارش می کنيد؟ آیا گزارش کردن یا 
نکردن این تعبير به این بس��تگی دارد  که عامدانه )به قصد اهانت، 
دست  انداختن یا مانند آن( ادا ش��ده باشد؟ این  موضوع چقدر با 
بقية گزارش ش��ما از جلسة کابينه هم خوانی دارد و آیا  ليد مطلب 

شما را تشکيل مي دهد؟

سناریوی س�ه: یکی از رهبران آبدارین در یک سخنرانی براي جمع 
زی��ادی از م��ردم از آن ها می  خواه��د "یک بار و برای هميش��ه معضل 

سداورن ها را از ميان بردارند".
ایستگاه رادیویی ش��ما با این س��خنرانی چگونه برخورد خواهد 

کرد؟

س�ناریوی چهار: یکی از رهبران س��دارون  در مصاحبه اي خصوصی 
فهرستی از ده روستای آبدارین نشين را به شما ارائه مي کند که به گفتة 
او "باید هرچه زودتر در اختيار س��دارون ها قرار گيرد." او می گوید این 
اقدام در واقع "صرفاً  بازپس گيری" است، زیرا سکنة این روستاها سنتاً 

همواره سدارون  بوده اند.
ش��ما به عنوان روزنامه نگار چه رویکردي نسبت به این مصاحبه 
خواهيد داش��ت؟ آیا  در گ��زارش خود به این فهرس��ت و نام این 

روستاها اشاره خواهيد کرد؟
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منابعی برای مطالعه

وب سایت مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح حاوی لينک های متعددی 
 www.iwpr.net به مباحث مرتبط با گزارش��گری صلح است. به نشاني

بروید و به صفحه های آموزشی مراجعه کنيد.

"مؤسسة رسانه، سياست گذاری و جامعة مدنی" )IMPACS( یک گروه 
کانادایی است که مطالب باارزشی در زمينة رابطة بين جنگ و رسانه    ها 
فراهم می آورد که بخشی از آن ها در این فصل مورد استفاده قرار گرفته 

www.impacs.org :است. این جا را ببينيد

 International Media( "مؤسس��ة بين المللي پش��تيبانی رس��انه ای"
Support( ک��ه ارزیابی نياز های رس��انه ای را در مناطق درگير بحران و 
دستخوش انتقال بر عهده دارد، اخيراً گزارشی دربارة گزارشگری جنگ 

www.i-m-s.dk :منتشر کرده است. نگاه کنيد به

 )The United States Institute for Peace( "مؤسسة صلح ایاالت متحده"
به طور مرتب گزارش های��ی دربارة مباحث مرتبط با جنگ و درگيری، 
 .www.usip.org :از جمله نقش رسانه ها، منتشر می کند. نگاه کنيد به
یکي از گزارش هاي  جدید این مؤسس��ه، که با همکاری گروه تحوالت 
رس��انه اِی "اینترنيوز" (www. internews.org( تهيه شده، مروري بر 
مداخالت رس��انه ای اس��ت  )عبارت vulnerable societies” “ ]جوامع 

آسيب پذیر[ را جست وجو کنيد(.

"ماده Article 19( "19( یک گروه متخصِص مس��تقر در لندن در زمينة 
 www.article19.org  .چهارچوب های حقوقيِ  رس��انه های آزاد است
به ویژه نگاه کنيد به کتاب هاي مهم  ش��ان دربارة رس��انه  ها و جنگ در 

روآندا و شبه جزیرة بالکان.
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 )The Committee to Protect Journalists( "کميتة حمایت از روزنامه نگاران"
یک گروه مهم  در زمينة آزادی مطبوعات است.

  www.cpj.org

همچني��ن نگاه کنيد به س��ایت "مؤسس��ة بين الملل��ي  آزادی بيان" 
)International Freedom of Expression Exchange( ک��ه دارای گروه ه��اي 

عضو  در سراسر جهان است.
www.ifex.org  

 International Fedration of( "فدراس��يون بين المللی روزنامه ن��گاران"
Journalists( پشتيباني اس��ت برای اتحادیه های روزنامه نگاری سراسر 

جهان که به تأسيس انجمن  های مطبوعاتی کمک می کند: 
www.ifj.org 

"نمایة سانسور" )Index on Censorship( نشریه اي معتبر و نيز وب سایتی 
فعال اس��ت که مباح��ث مرتبط با سانس��ور و آزادی بيان را برجس��ته 

می کند.
www.indexonline.org

 The International Center for( "مرک��ز بين الملل��ی روزنامه ن��گاران"
Journalists( س��ازمانی مس��تقر در ایاالت متحده اس��ت که برنامه هاي 
آموزشي و دیگر برنامه های توسعة  رسانه ای در سطح بين المللی را ارائه 

مي کند.
 www.icfj.org 

 IREX: The( "ش��وراي بين الملل��ِی پژوهش ها و مب��ادالت رس��انه ای"
International Research and Exchanges Board( مجری برنامه های ایاالت 
متحده در زمينة توسعه است که دس��تي هم در فعاليت های رسانه ای 

دارد.
www.irex.org 

انجمن "جست وجوی زمينه های مشترک" 
)Search for Common Ground( یک گروه حل و فصل درگيری هاست که 
در بسياری از طرح های رسانه  اي و استقرار صلح در سراسر جهان نقش 

www.sfcg.org .داشته است
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"بنياد هيروندل")Foundation Hirondelle( مجری طرح های رسانه اي و 
 www.hirondelle.org .استقرار صلح است

"مؤسس��ه پان��وز" )The Panos Institute( طيف وس��يعی از پژوهش ها و 
آموزش ه��ای روزنامه نگاری را در کنار س��ایر برنامه ه��ای حمایت از 

www.panos.org.uk .روزنامه نگاري انجام می دهد

"گروه بين الملل��ی بح��ران" )International Crisis Group( به طور مرتب 
گزارش ه��اي تحليلی ممت��از و توصيه های��ي دربارة مس��ائل بحران 
در سراس��ر جهان ارائه می ده��د. www.icg.org "مؤسس��ه جامعه باز" 
)The Open Society Institute(  که بنياد بشردوستانة جورج سوروس است،  
اطالعات ارزش��مندی دربارة جامعه های در حال گذار ارائه می دهد که 
بيشتر آن ها از برنامه های بين المللی گستردة این مؤسسه استنتاج شده 

www.soros.org  .است

سازمان "دیده بان حقوق بشر" )Human Rights Watch: www.hrw.org( و سازمان 
"عفو بين الملل" )Amnesty International:www.amnesty.org( گروه های 
حقوق بشري بين المللي مهمي هستند که به طور مرتب گزارش هایي  
درب��ارة تخطی از حقوق بش��ر در مناطق درگير بح��ران در جهان ارائه 

می دهند.

سازمان های متعددی به دنبال تقویت استقرار صلح در مناطق جنگی 
در سراس��ر جهان هس��تند، و  دربارة فرآیندهاي صلح و نيز حل و فصل 
مخاصمات به طور کلي اطالعات و تحليل هایی ارائه می کنند. برخی از 

این سازمان ها عبارت اند از:
 ،)International Alert: www.international-alert.org( "سازمان "هشدار بين المللی

)Conciliation Resources( "سازمان "منابع آشتی

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح

،)International Alert: www.international-alert.org(
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 »مرکز اروپایی تحول و پيشگيري از  مخاصمات« 
)European Center for Conflict Prevention and Transformation: www.
conflict-prevention.net)،"مؤسسة بين المللی پژوهش های صلح" در اسلو 
)International Peace Research Institute: www.prio.no( و "گروه مطالعات 

)Oxford Research Group: www.oxfordresearchgroup.org.uk(.

سازمان "گزارشگري از جهان" )Reporting the World( مباحث مرتبط 
با پوشش رس��انه ای و جنگ را، عمدتاً با تمرکز بر مسئوليت رسانه های 

www.reportingtheworld.org .بين المللی، ترویج می  کند

براي دیدن نمونه  اي حاد  از سوءاستفاده از رسانه ها به کتاب زیر مراجعه 
کنيد:

 We Wish to Inform You That Tomorrow We Will be Killed With
 Our Families: Stories from Rwanda, by Philip Gourevitch
Picador((.درکتاب ه��اي زی��ر ه��م پژوهش ه��اي ژرف و مهمي ارائه                

مي شود: 
Forging War: The Media in Serbia, Croatia and Bosnia-Hercegovina, 
by Mark Thompson )Article 19(. Forging Peace: Intervention, Human 
Rights, and the Management of Media Space, Mark Thompson and 
Monroe Price )Indiana University Press( 

لطفاً توجه داش��ته باشيد که گروه های بي نظير بی شماری به کار توليد 
رسانه ای، ایجاد رسانه  ها، و گزارشگري در ارتباط با بحران و حقوق بشر 
مشغول اند، و این فقط فهرستی بسيار گزیده است که صرفاً برای آشنایي 
شما با موضوع ارائه شده است. این فهرست، به ویژه، شامل صدها گروه 
شجاِع حقوق بشري داخلی، یا مؤسسات رسانه ای سختکوش محلی در 
خطوط مقدم نبرد نمی شود. بهترین منبع در این زمينه که همتا ندارد 

www.google.com :ابتکار عمل خود شماست، به اضافة گوگل

1.  United States Institute for Peace
2. Institute for Media Policy and Civil Society (IMPACS)
3. Chris Hedges
4. War Is a Force That Gives Us Meaning
5. Roy Guttman
6. Conciliation Resources
7. beat

فصل11 گزارشگری صلح
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حقوق بشر و روزنامه نگاری
فصل12

رس��انه ها از اجزای مهم کنترل قدرت و نيز رکنی اساسي در حمایت از 
حقوق بش��ر ند، و، البته، عملکرد مؤثر رسانه ها نيز منوط به حقوق بشر 

است. 
روزنامه نگاران به اقتضای شغل ش��ان اغلب شاهد نقض حقوق بشرند. 
وظيف��ة اخالقی آن هاس��ت که چنين م��واردی را- خواه دس��تگيری  
غيرقانونی باش��د یا بدرفتاری با زندانيان، تبعيد، اع��دام   غيرقانونی یا 
قتل عام- گزارش کنند. انعکاس مسائل در رسانه ها سازوکاري مقدماتی 

برای واداشتن ارادة سياسی به جبران آسيب هاست.
از آن جا که روزنامه نگاران معموالً اولين ش��اهدان و گزارشگران نقض 
جدی حقوق بشر هستند، کارش��ان اغلب انگيزة انجام تحقيق توسط 
مقامات رسمی می شود. در سال های اخير، دادگاه ها در جریان محاکمة 
مظنونان به جنایات جنگی در روآندا و یوگوسالوی سابق به گزارش های 
مطبوعات به  عنوان شاهد و قرینة این جنایات استناد کرده اند. با تشکيل 
دادگاه بين المللی جرایم کيفری در الهه اهميت گزارشگری حقوق بشر 

باز هم بيشتر خواهد شد.
در این بين، روزنامه نگاران، به ویژه آن  ه��ا که در مناطق درگير بحران 
گزارش تهيه مي کنند، خود را متعهد به حمایت از حقوق  بشر می دانند. 

روزنامه نگاران از نظر حقوق بشردوستانه از مزیت خاصی برخوردار

انعكاس مسائل در رسانه ها 
سازوکاري مقدماتی برای 
واداشتن ارادة سیاسی به 

جبران آسیب هاست

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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نيستند، اما ميثاق  های حقوق  بشر برای همة غيرنظاميان حمایت های 
معين��ی را لحاظ می کند. طرف  های درگي��ری، از لحاظ نظری، باید به 
روزنامه نگاران اجازة فعاليت آزادان��ه در مناطق درگيری را بدهند و از 

آزار و دستگيری آن ها اجتناب کنند.
اما در واقعيت معموالً چنين نيس��ت. روزنامه نگاران بسياری اوقات به 
زندان می افتند یا مورد آزار طرف های درگير قرار مي گيرند. اما درصورتی 
که چنين اتفاقی رخ دهد، سازمان های خبری، حکومت ها و سازمان های 
حقوق بشري مي توانند با اس��تناد به این حقوق برای حمایت از آنان یا 

آزادی شان تالش کنند.

میثاق هاي حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در طول ساليان مدید و در فرهنگ های متعدد شکل 
گرفته است. شش قرن پيش از ميالد مسيح، سان تزو1 ، جنگاور چينی،  
اعمال محدودیت هایی را در مورد اقدامات جنگي پيشنهاد کرد. در سال 
1215 ميالدي، شاه جان ، پادش��اه انگليس، ناچار شد منشور کبير2  را 
امضا کند؛ بر اساس این منشور، او حق رعایای خویش را نسبت به جان 
و مال شان پذیرفت و قواعدي براي دادرس��ی عادالنه و برابری در برابر 

قانون وضع کرد.

در قرن هاي هجدهم و نوزدهم، بسياری از فيلسوفان اروپایی از مفهوم 
»حقوق طبيعی« سخن به ميان آوردند، حقی که هر کس ذاتاً و بنا  به

روزنامه نگاران بسیاری 
اوقات به زندان می افتند یا 
مورد آزار طرف های درگیر 
قرار مي گیرند
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انسان بودنش، و نه به سبب تابعيت یک کشور معين یا عضویت در یک 
گروه دینی یا قومی خاص، از آن برخوردار است.

در همين ح��ال، هانری دونان، بنيانگذار صليب س��رخ، به ابراز نگراني 
درمورد مصائب بيماران و مجروح��ان جنگی پرداخت و تالش براي به 
تصویب رساندن نخستين کنوانسيون ژنو را آغاز کرد که در 1864 امضا 
ش��د. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم که گروه های سياسی و 
مذهب��ی برای لغو برده داری، نظام ارباب   و رعيتی و اس��تثمار کارگران 

مبارزه مي کردند، این حقوق باز هم ارتقا یافت.
درست پس از پایان جنگ جهاني دوم، این ارزش ها-  که اکنون آن ها را 
حقوق بش��ر می ناميم- در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد لحاظ 
ش��د. در دیباچة این منشور آمده است که سازمان ملل متحد خواستار 
"تأکيد مجدد بر حقوق بنيادین بش��ر است، بر شأن و منزلت انسان، بر 
حق��وق برابِر مردان و زنان و ملت  های بزرگ و کوچک." این منش��ور از 

اکتبر 1945 به مورد اجرا گذاشته شد.
جنبش بين المللی حقوق بشر در نيمة دوم قرن بيستم به سرعت رشد 
کرد. در 1946، رهبران نظامی و سياسی آلمان نازی به  دليل جنایاتی 
که عليه غيرنظاميان مرتکب شده بودند در نورمبرگ محاکمه شدند و

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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مفهوم حقوقي تازه اي به  وجود آمد: جنایت عليه بشریت. این محاکمه ها 
منجر به گسترش کنوانسيون ژنو در 1949 شد و این کنوانسيون حمایت 
از غيرنظامي��ان در دوران جن��گ را نيز در برگرف��ت، و به ویژه حمله به 

غيرنظاميان و اموال غيرنظامی را ممنوع  کرد.
سازمان ملل متحد در 1948 اعالمية جهانی حقوق بشر را تصویب کرد 
که احترام به حقوق اساس��ی بشر را ش��رط الزم براي همة کشورهایي 
مي دانست که مي خواستند بخشي از جامعة جهاني جدید باشند. مادة 
19 این اعالميه با تضمين آزادی عقيده و بيان، از جمله حق "جست وجو، 
دریافت و انتق��ال اطالعات و افکار از طریق هر رس��انه و بدون توجه به 

مرز هاي جغرافيایي"، به ویژه بر آزادی مطبوعات تأکيد می کند.
جنگ سرد موجب کندی توسعة نهادهای بين المللی حقوق بشر شد، 
هرچند کنوانسيون های حقوق بش��ر به باز شدن اتحاد شوروی کمک 
کردند. در نتيجة این تالش ها، سازمان های بين المللِی مستقل و مهمِ  

حقوق بشري تأسيس شدند.
سازمان های دیگر پيمان هاي حقوق بشری خود را به تبعيت از سازمان 
مل��ل متحد تدوی��ن کردند. مث��اًل در دهة 1990 س��ازمان کنفرانس 

اسالمی
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اعالم کرد که "انسان ها آزاد به دنيا مي آیند و هيچ کس حق ندارد انسانی 
را به بردگی بگيرد، تحقير کند، س��رکوب یا اس��تثمار کند، و انسان ها 

نمی توانند جز از خدای قادر متعال اطاعت کنند."
س��ازمان ملل متحد در1993 دفتر کميسيونر عالی حقوق بشر را براي 
نظارت و اعمال حقوق بشر در سراسر جهان تأسيس کرد. این سازمان 
همچنين اقدام به تشکيل دادگاه هاي جرایم جنگی کرد تا جنایت عليه 
بشریت، جرایم جنگی و قوم کشی در یوگوسالوی سابق و روآندا را تحت 
پيگرد قرار دهد. سازمان ملل متحد پس از آن به کامبوج، تيمور شرقی 
و سيرالئون برای تش��کيل دادگاه هایی به  منظور محاکمة مظنونان به 

جرایم جنگی کمک کرده است.
در ژوئي��ة  2002،  مصوبة دادگاه کيفري بين الملل��ی رم به  مورد اجرا 
گذاشته شد که به  موجب آن دادگاهي دائمي برای محاکمة متهمان به 

جرایم سنگين از قبيل جنایت عليه بشریت و قوم کشی، تشکيل شد.
گزارشگری در زمینة حقوق بشر

گزارش��گری دربارة حقوق بش��ر مس��تلزم همان مي��زان پایبندی به 
معيارهای س��ختگيرانه است که گزارش��گری دربارة هر موضوع دیگر. 
اما به  سبب حساس��يت زیاد این موضوع، روزنامه نگاران باید به ویژه در 
مورد مخاطرات و دام های احتمالي در این حوزه حساس باشند و دقت 

کنند.
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در بيشتر جنگ ها و درگيری ها، ممکن است هر یک از طرف ها مرتکب 
خشونت شوند و شاید روزنامه نگاران صرفاً از خشونت عليه یکی از گروه ها 
مطلع شوند. روزنامه نگاران باید مراقب باشند که ميان یک اقدام منفرد 
و یک رویة مستمر نقض حقوق بشر تمایز قائل شوند، اما، در عين حال، 
باید آماده باشند که هر نوع تخطی از حقوق بشر را، از جانب هر گروهی، 

گزارش کنند.
اصل اساس��ی حقوق بشر فراگير بودن آن است: همة افراد، صرف نظر از 
خاستگاه قومی، دین یا جنسيت شان، از حق زندگی عاري از بدرفتاری 

برخوردارند.
کسانی که سعي کرده اند در صالحيت دادگاه های بين المللی، از قبيل 
دادگاه سازمان ملل متحد براي یوگوسالوی سابق، تردید ایجاد کنند، 
"تعادل" آن  را مورد پرسش قرار داده اند، گرچه این دادگاه افرادی از همة 

طرف های درگير را تحت پيگرد قرار داده است.
گزارشگری در زمينة نقض حقوق بش��ر به معنای جمع آوری حداکثر 
شواهد ممکن بدون دخل و تصرف در هيچ یک از شواهد در صحنة وقوع 
جرم است. دربارة هر موضوعي بارها سؤال کنيد و تمام پاسخ ها را بررسي 
کنيد. در صورت امکان، از ضبط صوت یا دوربين ویدئو استفاده کنيد، اما 
هيچ چيز از جمله اوراق هویت، عکس ها یا دیگر شواهد حادثه را برندارید. 
تا جایی که امکان دارد از طریق منابع متعدد از واقعيت جرایم مطمئن 
ش��وید- گروه های حقوق بشري پيش از انتشار گزارش های تفصيلی و 

روزنامه نگاران باید آماده 
باشند که هر نوع تخطی از 
حقوق بشر را، از جانب هر 
گروهی، گزارش کنند

فصل12 حقوق بشر و روزنامه نگاری



217

عميق خود معموالً با ده ها نفر مصاحبه می کنند.
نقض حقوق بشر غالباً تبدیل به حربه ای در دست یک طرف عليه طرف 
مقابل می شود، خواه این طرف مقابل مخالفان باشند یا حکومت ها یا هر 
گروه صاحب قدرت دیگ��ري در منطقه. از این رو، روزنامه نگاران باید از 
ابراز همدردي با هر یک از گروه های درگير بپرهيزند. حواس تان باشد 
که این یا آن طرف از شما سوءاستفاده نکند و مطمئن شوید که گزارش 

شما مبتني برشواهد و مدارک متقن است.
روزنامه نگاران باید احتياط کنند و از پذیرش کورکورانة ادعاهای نقض 
حقوق بش��ر بپرهيزند، زیرا این ادعاها اغلب بخشی از جنگ تبليغاتي 
هستند. در جریان جنگ کوزوو، چندین روزنامه نگار زبده از مؤسسات 
خبری مهم به اش��تباه کشتارهای جمعی ای را گزارش کردند که اتفاق 
نيفتاده بودند، زیرا منابع شان آن ها را گمراه کرده بودند. زمانی که جنگ 
پایان گرفت، آن  ها متوجه ش��دند که بسياری از  افرادي که خبرکشته 

شدن شان را گزارش کرده بودند، زنده اند.
از سوی دیگر، روزنامه نگاران نباید در رد ادعاهای وقوع کشت و کشتار 
هم عجله نشان دهند. در دهة 1970، کامبوجی هایی که از مرزهاي این 
کشور به تایلند می گریختند، از قساوت هاي خمرهای سرخ داستان ها 
نق��ل می کردند، اما از آن جا که این داس��تان ها بس��يار هولناک بودند، 
روزنامه ن��گاران گزارش هاي آن ها را جدي نمي گرفتند. س��ال ها طول 

ادعاهای نقض حقوق بشر 
اغلب بخشی از جنگ 

تبلیغاتي هستند
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کشيد تا صحت این گزارش ها تأیيد شد.
روزنامه نگاران باید از حساسيت های جست وجوی اطالعات در چنين 
فضاهای س��نگينی آگاه باش��ند. هم ناظران بيرونی، ک��ه با تاریخچه 
و سياس��ت های گروه های قومی و ملی مختلف ناآش��نا هس��تند، هم 
گزارش��گرانی که اعضای یکی از این گروه ها هستند، ممکن است عمداً 

اطالعات نادرست پخش کنند.
به عالوه، هميش��ه به یاد داشته باش��يد که گزارشگر شاید قادر به ترک 
منطقه )و رفتن به جایی در کش��وری دیگر( باش��د، اما براي بسياری از 
کسانی که با آنان مصاحبه شده چنين کاري ممکن نيست و این موضوع 
می تواند بر تمایل آنان براي حرف زدن یا قرار گرفتن در معرض س��ایر 
مخاطرات احتمالي اثر بگذارد. روزنامه نگاران باید تمام احتياط های الزم 
را به  خرج دهند تا امنيت منابع، مترجمان، رانندگان و کارچاق کن های 

خود را به  خطر نيندازند.
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مصاحبه با قربانیان و شاهدان

س��عی کنيد با افراد جداگانه مصاحبه کنيد. فش��ار گروهی به راحتي 
می تواند بر گزارش اثر بگذارد و منجر به مبالغه شود.

ای��ن موضوع را کاماًل روش��ن کنيد ک��ه روزنامه نگار هس��تيد. به طور 
دقي��ق بگویيد براي چه کس��ی و به چه منظ��ور کار مي کنيد. در ذهن 
مصاحبه شونده انتظارات غيرواقع بينانه ایجاد نکنيد. آیا این فرد تصور 
می کند که شما می توانيد در عمل به او کمک کنيد؟ مطمئن شوید که 
مصاحبه شونده  می داند که ش��ما از اعضاي یک  سازمان حقوق بشري 

نيستيد.
توضيح بدهيد که گزارش کردن رویداد ها چرا مهم اس��ت. هدف از این  
کار برمال کردن موارد نقض حقوق بشر برای جهانيان است، اما قربانيان 
ممکن اس��ت از این موضوع وحشت داشته باشند. باید به خواسته  های 
آنان احترام بگذارید و به  دنبال راه های دیگری باش��يد. با هر کسي که 
مصاحبه مي کنيد، ابتدا با او به توافق برس��يد که آیا مي توانيد از اس��م 
خودش اس��تفاده کنيد، یا براي امنيت خودش الزم است که ناشناس 

باشد.
جزئيات اساس��ی را تأیيد کنيد. نام کامل، ش��غل و سن اشخاصی را که 
با آن ها مصاحب��ه می کنيد، بگيرید، حتی اگر قرار نيس��ت براي ایجاد 
اطمينان و اعتبار از آن ها در گزارش تان استفاده کنيد. در صورت لزوم، 
بعداً کجا می توانيد با آن ها تماس بگيرید؟ فرض را بر این بگذارید که این 
تنها فرصت ش��ما برای مالقات با این فرد و تنها موقعيتي است که برای 

گرفتن جزئيات شخصي او در اختيار دارید.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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جزئيات فرعي را تأیيد کنيد. توصيف هاي کاملي از مکان ها، اسامي افراد 
حاضر، سمت ش��ان، در صورت لزوم درجه  ش��ان، و نيز هر نوع اونيفورم 
مشخص یا عالئم و نشان های مجرماِن مورد اتهام به دست بياورید. چه 

اسلحه  هایی مشاهده شده یا مورد استفاده قرار گرفته است؟
دربارة زمان و ترتيب وقایع مکرراً سؤال کنيد. بيشتر موارد نقض حقوق 
بشر در موقعيت های آشفته و به هم ریخته اتفاق می افتد. به  یاد داشته 
باشيد که قربانيان و بسياری از افراد دیگری که در ماجرا دخيل بوده اند، 
ممکن است دربارة ترتيب حوادث دچار سردرگمی شوند. باید با دقت 
و حساسيت از مصاحبه ش��وندگان خواست که داستان خود را چند بار 
تکرار کنند تا تناقضات مشخص شود. از گفتن این جمله وحشت نداشته 
باشيد: "می دانم برایتان سخت است، ولی ممکن است کل ماجرا را یک 

بار دیگر شرح بدهيد؟"
داستان های شاهدان مختلف را مقایسه کنيد. در همان حال که به  دنبال 
پيدا کردن تناقض   ها هس��تيد، آگاه باش��يد که اگر همه دقيقاً داستان 
یکس��انی را تعریف مي کنند، ممکن اس��ت به این معني باش��د که این 
داستان برای رسانه ها سر هم شده  است. شما مي توانيد با گرد آوردن هر 
مقدار جزئياتی که امکانش هست، و یافتن اشکاالت داستان های شهود، 

از افتادن در این دام اجتناب کنيد.
 فش��اری را که قربانيان تحمل می کنند درک کنيد. در صورت امکان، 
مصاحبه را متوقف کنيد، و از انسانيت نشان دادن واهمه نداشته نباشيد. 
به مصاحبه شونده دستمال کاغذي یا نوشيدني )یا سيگار( تعارف کنيد. 
توجه داشته باشيد که این گونه مصاحبه ها می توانند به شدت آسيب زا 

باشند.
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مصاحبه با متهم

هر جا ممکن است، به  دنبال مصاحبه با کسانی باشيد که به نقض حقوق 
بشر متهم شده اند. این کار به مخاطراتش بستگي دارد. اما گزارش شما 

با اظهارت همة طرف های درگير قوی تر خواهد بود.
با متهم ها برخورد صریح و صادقانه داش��ته باشيد. هرگز وانمود نکنيد 
که به  دنبال چيز دیگری هس��تيد- این کار هم غيراخالقی اس��ت هم 
اگر فاش ش��ود، خطرناک خواهد بود. توضيح بدهيد که به دنبال اثبات 

حقيقت هستيد.
مطمئن ش��وید که دربارة جزئيات ماجرا به خوب��ی تحقيق کرده اید و 
سؤاالت خود را با دقت طرح  کرده اید. ایراد اتهامات بی پروا یا بی اساس 
موجب بگومگو و دادوفریاد می شود )یا شما را دچار دردسرهای جدی 
می کند(، اما در جست وجوی ش��ما برای یافتن اطالعات تأثير مثبتي 

ندارد.
 مبناي نظام  عدالت کيفری اصل برائت است، یعنی بی گناهی اشخاص 
تا زمانی که گناهکار بودن آنان ثابت نشده است. به یاد داشته باشيد که 
کار روزنامه نگاری خود را با احتي��اط و دقت انجام دهيد و با  توجيهات 

متهمان و ادعاهاي اتهام زنندگان با شک و تردید مواجه شوید.

مبناي نظام  عدالت کیفری را 
به یاد داشته باشید: بي گناهي 

اشخاص تا زماني که 
گناهكار بودن شان ثابت نشده 

است

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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تمرین

روزنامه نگار خوب بودن به این معناس��ت که از آن چه در کشورتان و در 
جهان می گذرد با خبر باشيد.

دو پرسش زیر را با همکاران خود به بحث بگذارید:
1- در حال حاظر کدام  محاکمه هاي حقوق بشری در سطح بين المللی 

در جریان است ؟
2- آیا در جامعة شما مس��ائلي در زمينة حقوق بشر وجود دارد که باید 

گزارش شود؟ 
سعی کنيد، با توجه به دیدگاه هاي مختلف، طرح  کلی یک مقاله را دربارة 
هر یک از این س��ؤال ها تهيه کنيد. در مورد پرس��ش دوم، مایليد با چه 

کسانی مصاحبه کنيد و چگونه برای این مصاحبه ها آماده مي شوید؟

منابعی برای مطالعه

این فصل شرح مختصري است دربارة موضوعی بسيار با  اهميت، و 
مطالعة بيشتر در این زمينه بسيار  توصيه می شود.

A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, 
Samantha Power )HarperCollins(.
Crimes of War - What the Public Should Know, by Roy 
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1. Sun Tzu 
2. Magna Carta

Gutman and David Rieff )W.W. Norton(.
این کتاب موجبات تأسيس سازماني با منابع بيشتر را فراهم  آورد:

www.crimesofwar.org 

در وب سایت کميتة بين المللی صليب سرخ مي توانيد به متن پيمان هاي 
 www.icrc.org :مهم دسترسي پيدا کنيد

در وب سایت سازمان ملل متحد نيز مشروح پيمان ها و جزئيات دادگاه  ها 
  www.un.org/law:و هيئت هاي داوري آمده است

همچنين نگاه کنيد به سایت کميسيونر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
www.ohchr.org/english :متحد

سازمان هاي دیده بان حقوق بشر )www.hrw.org( و عفو بين الملل 
)www.amnesty.org(  نيز گروه های حقوق بشري بين المللي مهمی 

هستند و گزارش ها و هشدارهای باارزشی ارائه مي دهند.
دادگاه کيفری بين المللی نهاد چندجانبة جدیدي است که برای پيگرد 

قضایی جنایات جنگی در سطح بين المللي تشکيل شده است: 
www.icc-cpi.int

 دانشکدة روزنامه نگاری دانش��گاه کلمبيا یک دورة گزارشگری حقوق 
بشر دارد که برنامة آموزشي و کتاب شناسی مفيد آن به  صورت آنالین 

www.humanrightsreporting.com :در دسترس است
 Dart(  مرکز دارت براي روزنامه نگاری و آس��يب های ناشي از حوادث
center for Journalism and Trauma( ایده ه��ا و منابع��ی براي 
گزارش��گرِی توأم با حساسيت در مورد قربانيان حوادث و جنایات ارائه 

www.dartcenter.org مي کند. نگاه کنيد به

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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روزنامه نگاری اقتصادی
فصل13

علم اقتصاد به ساده ترین زبان عبارت است از دانشی که با معيشت مردم 
سر و کار دارد.

بازن��ده و پيروز انتخابات از دل وضعيت اقتصادی بيرون می آیند. به یاد 
بياورید این جملة مشهور بيل کلينتون را در جریان مبارزات انتخاباتی 
سال 1992: "احمق جان، اصل قضيه اقتصاد است". وضعيت یک کشور، 
و رفاه و ثبات آن در سطح ملی و بين المللی غالباً به جایگاه آن کشور در 

بازار جهانی بستگي دارد.
کشورهای درحال توسعه، کشورهای گرفتار آشوب، مصيبت یا جنگ، 
نيازمند گزارش هاي خوب و روشن دربارة مسائل اقتصادی هستند، زیرا 
آگاهي عمومي و بحث و گفت وگو کمک می کند که توجه به مشکالت 
واقعی و راه حل های احتمالي معطوف ش��ود. در زماني که احتمال دارد 
چهارچوب هاي قانوني و نظارتي ضعيف باش��ند، روش��نگري رسانه ها 

می تواند در مبارزه با فساد بسيار مهم باشد.
این امر مستلزم آن است که روزنامه نگاران تالش ویژه ای به خرج دهند 
تا سياس��ت ها و عملکردهای اقتصادی را بشناس��ند و بتوانند آن ها را 
به روش��ني برای دیگران تشریح کنند. درس��ت همان طور که  پوشش 
خبري جن��گ نيازمند دانش و آگاهي دربارة جنگ و درگيری اس��ت، 
بدون داشتن زمينة  الزم دربارة اقتصاد هم نمی توانيد گزارش خوبی در 

این حوزه بنویسيد.

  آگاهي عمومي و بحث و 
گفت وگو کمك می کند که 
توجه به مشكالت واقعی و 
راه حل های احتمالي معطوف 
شود
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آن چه الزم است

روزنامه نگار اقتصادی، عالوه بر مهارت  های��ی که برای همة انواع دیگر 
گزارشگری الزم است، به سه مهارت ویژه  نياز دارد:

1. دانستن نحوة کار با اعداد و ارقام
2. دانستن نحوة کار با مفاهيم اقتصادی

3. داشتن ارتباط هایي در حوزه هاي مالي و اقتصادي 
ش��ما نيز، مثل همة گزارش��گران خوب که در ح��وزه اي تخصص پيدا 
مي کنند، باید آماده باش��يد ک��ه در این زمينه زی��اد مطالعه کنيد و از 
پرسيدن مسئله اي که نمي فهميد اِبا نداشته باشيد. متخصصان، خواه 
کارشناسان بانک مرکزی باشند یا کارشناسان اقتصاد توسعه، از تشریح 
مسائل دشوار استقبال می کنند، به  شرط آن که مشخص باشد پرسشگر 

براي روزآمد شدن دربارة موضوع مورد بحث  تالش کرده است.

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح
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کار با اعداد و ارقام

در این بخش قصد نداریم نحوة محاسبة شاخص قيمت مصرف کننده 
یا چگونگي تهية گزارش از سرعت گردش پول را به شما آموزش دهيم. 
بلک��ه مي خواهيم چند رهنمود کلي دربارة نح��وة کار با اعداد و ارقام 

اقتصادی را بيان کنيم.
یک عدد به درد بخور معم��والً می تواند کانون اصلی کل یک گزارش 
باشد. مثاًل، "تحقيقات نشان داده است که فقط هفت درصد از پولی که 
کشورهای اهدا کننده برای حمایت از آموزش در این کشور اختصاص 
داده اند، نهایتاً به این جا رس��يده اس��ت." یا، "یک پژوهش تازه نشان 
می دهد که در سال گذش��ته قيمت مسکن در پایتخت پنجاه درصد 

افزایش یافته است."
اما "درصد"، بدون ذکر ارقام ملموس و مشخص، معنای چنداني ندارد. 
در مثال باال، "هفت درصد" از چه مبلغی مورد نظر است- یک ميليون 
یا صد ميليون؟ فرقش خيلي زیاد اس��ت! ذکر کردن زمينة مقایس��ه 
ضروری اس��ت، چون به خواننده امکان می دهد که اهميت کم یا زیاد 

شدن درصد ها را درک کند.
در دام پيچيده نویسي نيفتيد. اگر دقت اهميت دارد، دقيق باشيد، اما 
به  خاطر داشته باش��يد که در یک مقالة عمومی می توان ارقام را گرد 
کرد تا خواننده زیاده از حد درگير جزئيات نشود. منابع اطالعات خود 
را به روش��نی و در آغاز ذکر کنيد تا اعتبار مطلب شما افزایش یابد، و 

پيچيده ننویسيد تا فهم اطالعات آسان باشد.

 یك عدد به درد بخور 
معمواًل می تواند کانون اصلی 
کل یك گزارش باشد

فصل13 روزنامه نگاری اقتصادی
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مثاًل بنویسيد: "طبق ارقام رس��می، کل واردات گندم در سال گذشته 
نزدیک به 180000 تن بوده اس��ت"،  ننویسيد: " کل واردات گندم در 
سال گذشته 177823 تن بوده است." در این جا نيز  مهم این است که 
این رقم را با ارقام دیگر مقایسه کنيد. سال قبل از آن واردات گندم چقدر 
بوده است، بيش��تر بوده یا کمتر؟ ميزان واردات پيش بيني شدة دولت 
چقدر بوده است؟ آیا توليد غالت کاهش یافته و واردات به بيش از ميزان 
پيش بيني شده رسيده است؟ یا توليد غالت آن قدر خوب بوده که موفق 
ش��ده اند واردات را کاهش بدهند و در مصرف ارز خارجي صرفه جویي 
شده است ؟ همة این ها پرسش هایی است که گزارش اقتصادی را  یک 

گام از سطح اعداد و ارقام صرف جلوتر مي برد.
از نظام هاي اندازه گيری کش��ور خود مطلع باشيد و در تمام گزارش از 
واحدهاي اندازه گيري یکساني اس��تفاده کنيد. این امر ممکن است به 
معني تبدیل ارقام و مقادیر از یک مقياس اندازه گيری به مقياس دیگر 
باشد. مثاٌل شاید الزم باش��د در مقابل دالر، معادل آن را به پول رسمی 
کشور خود ذکر کنيد. خود را با تغيير و تبدیل بيش از اندازه گيج نکنيد، 
فقط مواردی را تبدیل کنيد که برای روش��ن تر ش��دن مطلب ضروری 

است.
"حتی قيمت یک قرص مس��کن سادة وارداتی مثل پاراستامول ممکن 
است 180 ليره )3 دالر آمریکا( باشد، در حالی که درآمد ماهانة متوسط 

یک کارگر تنها 1500 ليره )25 دالر( است."
هر چيزی را با مش��ابهش مقایس��ه کنيد. اگر دربارة تورم گزارش تهيه 

مي کنيد، سعی کنيد همة قيمت های جاری را با قيمت های زمان

 از نظام هاي اندازه گیری 
کشور خود مطلع باشید و در 

تمام گزارش از واحدهاي 
اندازه گیري یكساني استفاده 

کنید
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مشابهي در گذشته، مثاًل یک ماه یا یک سال قبل، مقایسه کنيد )مقایسة 
قيمت ها با سال قبل، افزایش ساالنة قيمت ها یا همان چيزی را به دست 

مي دهد که معموالً ميزان تورم محسوب  می شود(.
هم��واره منبع اعداد و ارق��ام خود را ذکر کنيد، به وی��ژه در مواردي که 
ممکن است  محل تردید باش��ند. مثاًل، "دولت می گوید تا کنون بيش 
از5000 کارگر را به کار گرفته اس��ت." اگ��ر 5000 نفر هم از یک واحد 
اقتصادی اخراج شده باشند، این موضوع در ارتباط با کل نيروی کار چه 

معنایی دارد؟
یک قاعدة خوب در مورد اس��تفاده از آمار اقتصادی این اس��ت که اگر 
در مورد ارقام ش��ک دارید یا از معنای آن ها س��ر در نمی آورید، از آن ها 

استفاده نکنيد.
توضيح دادن دربارة آن چه نمی دانيم اغل��ب می تواند به اندازة توضيح 
دادن دربارة دانس��ته هایمان به مخاطبان کمک کند. مثاًل: "هيچ کس 
نمی داند امس��ال دقيقاً چقدر تریاک در این کش��ور توليد خواهد شد. 

برآورد سازمان ملل رقمی بين 40000 تا 60000  تن است."
یک رقم "مشخص" و واقعي ممکن است ارزشمند تر از ده رقم تخمينی 
باشد. شرکت ها، سازمان های مردم نهاد و دولت ها هميشه در برآوردها 
و پيش بينی  هاي خود ارقامي را- در مورد مشاغل، سودها و کمک هاي 
آینده- ارائه می کنند که ممکن اس��ت همگي مبالغه آميز یا بيش از حد 
بلند پروازانه باشند. این کار اغلب جزئی از بازارگرمی، یا تعبير و تفسير 
دلبخواهی، یا حتي تبليغات صریح و علنی آن هاست. بنابراین دقت کنيد 

و بين پيش بيني ها و آمار منتشرشدة رسمی تفاوت قائل شوید.

 همواره منبع اعداد و ارقام 
خود را ذکر کنید، به ویژه 
در مواردي که ممكن است  
محل تردید باشند
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کار با مفاهیم اقتصادی

در روزنامه نگاری سياسي، یافتن حقيقت عينی کار دشواری است، زیرا 
بين سياه و سفيد رنگ هاي خاکستری زیادي وجود دارد. اما در اقتصاد، 
تا آن جا که به ارقام و اعداد مربوط مي شود، معموالً یا درست می گویيد 
یا نادرست. )البته ممکن است معنای این ارقام و اعداد به اندازة سياست 
در معرض تعبير و تفسيرهای دلبخواه باشد و اغلب هم به سياست ختم 

مي  شود!(
بنابراین مهم اس��ت که بدانيم اصطالحاتی چون تورم یا توليد ناخالص 
داخلی معنایی دقيق دارند نه غيردقيق. این اصطالحات غالباً مبتنی بر 
شاخص هایی هستند که مؤلفه  های آن ها به وضوح تعریف شده اند و به 

شيوه ای دقيق محاسبه می شوند.
در نتيجه، الزم است بر مفاهيم اقتصادی مقدماتي و اصطالحات خاص 
مسلط باشيد تا هنگام استفاده از آن ها مرتکب اشتباه نشوید. در این جا 
دو مثال مطرح مي ش��ود که براي تأکيد بر اهميت درک مفاهيمی که 

پشت ارقام ساده وجود دارند، طراحي شده اند.
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به دو جملة زیر توجه کنيد و ببينيد به نظر ش��ما درس��ت هس��تند یا 
نادرست:

تورم کاهش خواهد یافت، زیرا بانک مرکزی پول بيشتری منتشر 
خواهد کرد

)نادرس��ت: انتش��ار پول بيش��تر  احتماالً منجر به افزایش تورم 
می شود(

دس��تمزدها کاهش یافته و بنابراین تعداد شاغلين افزایش یافته 
است 

)این جمله می تواند درس��ت باشد، زیرا اگر نيروی کار ارزان  شود، 
ممکن است عدة بيشتري به کار گمارده شوند(

گاهی اوقات خبر اصلی پشت اعداد مخفی شده است
گاهی پش��ت ارقامی که در عناوین خبری مي بينيم- یا دست کم پشت 
شيوة ارائة ارقام توسط حکومت ها یا شرکت هایي که سعي دارند بر افکار 
عمومي تأثير بگذارند- خبر بهتر یا "ناخوشایندتر" تري پنهان شده است. 
مهارت روزنامه نگار در این است که بداند چگونه مي توان خبِر  پنهان شده 

پشت این اعداد را تشخيص داد.
به مثال زیر توجه کنيد و با استفاده از اطالعات آن در یک پاراگراف یک 

مطلب خبری بنویسيد )که، در واقع، ليد مطلب تان است(:
وزارت دارایي ميتالستان اعالم کرده است که انتظار دارد امسال از
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محل اخذ ماليات از دخانيات 25 ميليون دالر درآمد داش��ته باشد. این 
وزارتخانه می گوید که ميتالستان پنج ميليون سيگاری دارد و هر یک از 
آن ها به  طور متوسط روزی 20 سيگار می کشد. ماليات هر پاکت سيگار 
2000 ریال اس��ت )معادل پنج سنت آمریکا- هر دالر معادل 40000 
ریال است(. این وزارتخانه مي گوید بسيار خشنود است که درآمدهاي 
حاصل از دخانيات، در مقایسه با درآمد 20 ميليون دالرِي سال گذشته، 

25 درصد افزایش یافته است.
غالباً تنها با درک مفاهيم نهفته اس��ت که می توانيد به جنگ این ارقام 

بروید و خبر واقعي را تشخيص بدهيد.

ارتباطات

گزارش��گری اقتصادی هم، مثل همة انواع گزارشگری، تا حد زیادي به 
کسانی که می شناسيد- یعنی به دفتر تلفن شما- متکي است.

در کش��ورهاي صنعتی، مهم اس��ت که ب��ا نهادهای رس��می )وزارت 
دارایي ، بانک مرکزی، مرکز آمار و مانند آن ها(، س��ازمان هاي صنعتی 
)شرکت هایی که در فهرست بازار بورس قرار دارند( و اقتصاددانانی که 
می توانند در درک خبرهای اقتصادی به ش��ما کمک کنند و دربارة این 
خبرها به صورت معتبر و مستقل اظهار نظر کنند، ارتباط برقرار کنيد.

در کشورهای در حال توسعه، ترکيب این ارتباط ها ممکن است تا حدی 
متفاوت باشد. البته وزارت دارایي و بانک مرکزی کماکان برای کسب
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اطالعات بنيادي اهميت دارند. اما، عالوه بر این ها، الزم است با مؤسساتي 
که در داخل کشور در زمينة توسعه کار می کنند، ارتباط داشته باشيد-  
مؤسس��اتی مثل بانک جهانی، و بازوی مال��ی آن در بخش خصوصی، 
یعنی "مؤسسة مالی بين المللی" 1، و مجموعه اي از دیگر سازمان های 
مردم نهاد یا خيریه که ممکن است مسئول اجرای طرح هایی باشند که 
بودجة آن ها را دولت  های غربی تأمين کرده اند. س��ازمانی چون بانک 
جهانی غالباً در خاک این کش��ورها کارکنانی دارد، اما ارتباط با کسانی 
که در دفتر مرکزی سازمان )در این مورد به احتمال زیاد در واشينگتن 
دي. سي.( بر سياس��ت ها نظارت دارند نيز به همان اندازه اهميت دارد. 
برنامة توسعة سازمان ملل متحد هر سال گزارش مهمی دربارة توسعة 

انسانی منتشر می کند.
در کشورهای در حال توسعه، تجارت، امور مالی و کشاورزی نيز معموالً 
اهميت بيش��تري دارند. اگر مبادالت خارجی یک کش��ور وابس��ته به 
صادرات مثاًل گندم است، الزم است ارتباط هاي خيلي خوبي با مقامات 
مربوط در وزارت کشاورزی داشته باشيد. گاهی باید بتوانيد برای شنيدن 
یک اظهار نظر رس��می ب��ا وزیر گفت وگو کنيد؛ گاهي صالح اس��ت در 
سطح تخصصي تري از وزارتخانه به فردي مراجعه کنيد که بتواند زودتر 
اطالعاتی دربارة پيش بينی ميزان توليد غالت به شما بدهد )کاري که 

شاید وزیر نتواند انجام بدهد(.
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مباحث توسعه

توسعه بخش بسيار مهمی از اقتصاد بسياري از کشورهاست. کتاب های 
درس��ی و دوره   های دانش��گاهی زیادي ب��ه مطالعة اقتصاد توس��عه و 

موضوع هایي از قبيل "توسعة پایدار" اختصاص دارند.
در مراحل اوليه، به ویژه در مواردی که کشوري دستخوش ناآرامي هاي 
پس از جنگ یا فجایع طبيعی اس��ت، توس��عه ممکن است شامل سه 

مرحله باشد:
1. کمک های بشردوستانة فوری

2. بازسازی
3. توسعه

کمک های بشردوستانه

در کش��ورهای درگير جنگ، صرف نظر از تجارت سکس و مواد مخدر 
و اس��لحه، تنها اقتصاد موجود حول کمک ه��ای اضطراری می چرخد. 
س��ازمان های بين المللی  برای هزاران نفر از مردمی که به دليل جنگ 
خانه و کاش��انة خود را از دس��ت داده اند، با هواپيما غذا و سرپناه موقت 
ارسال می کنند. مجال یا آرامشي  براي فکر کردن به مسائل دیگر وجود 

ندارد.

در کشورهای درگیر جنگ، 
صرف نظر از تجارت سكس 

و مواد مخدر و اسلحه، 
تنها اقتصاد موجود حول 

کمك های اضطراری 
می چرخد
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 همين  جاست که ارتباط ها به کار می آید. حتماً با مسئوالن سازمان های 
مهم امداد که در داخل کش��ور مش��غول به کار هس��تند آش��نا شوید. 
همچنين وقتی پای مباحث مربوط به سياست گذاري به ميان می آید، 
بسيار مهم است که با مس��ئوالن اصلی در دفاتر مرکزی این سازمان  ها 

ارتباط برقرار کنيد.
هنگام نوشتن گزارش دربارة اقدامات امدادی، سعی کنيد روی برخی از 
موضوعات مهم و مسائل اساسی متمرکز شوید. موارد زیر همگي بخشي 

از کار کمک رساني هستند:
روزانه چه مقدار کمک و به کجا ارسال مي شود؟

آیا کمِک  ارسال شده مناسب است؟ همان چيزي است که دولت 
درخواست کرده، یا چيز دیگری است؟ اگر چنين است، آیا اختالف 

نظري با دولت وجود دارد؟
  آیا این کمک  به دست مردمی که به آن نياز دارند رسيده، یا حيف  
و ميل ش��ده و یا به  دليل  وجود فساد آن را باال کشيده اند؟ چقدر 
پيش آمده که کمک ها به سمت نظاميان درگير در جنگ داخلی  

هدایت شده باشد؟
  وضع امنيت چگونه اس��ت؟ آیا امدادگران برای کار امنيت دارند 
یا اقدامات آن ها به  دليل جنگ ب��ه  خطر می افتد؟ آیا امدادگران 
هدف حمله قرار مي گيرند؟ آیا بحثی در مورد خروج آن ها از کشور 

مطرح شده است؟
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بازسازی

بازسازی مرحله ای است که کش��ور پس از پایان جنگ به آن مي رسد. 
زیربناهای مهمی چون جاده ها، شبکه هاي برق و فاضالب و آب، سيستم 

آبياری و کشاورزی باید از نو ساخته شوند.
 بودجة س��اخت این زیربناه��ا را گاهي س��ازمان  های مالی بين المللی 
از قبي��ل بانک جهانی تأمي��ن مي کنند. در موارد دیگر، ممکن اس��ت 

کنسرسيوم هاي بين المللی امداد تشکيل  شود.
برنامه های کمک معموالً مسيرهاي متفاوت و زیادي دارند، از طرح های 
بازسازی و مين روبی گرفته تا برنامه  های آموزشی و بهداشتی. معموالً 
برنامه هایی هم برای ایجاد رسانه های مستقل وجود دارد که بيانگر این 
دیدگاه  قدرتمندند که رس��انه هاي مس��تقل یکي از ضرورت هاي مهم 

دموکراسی هستند.
یکي دیگر از عوامل مهم در بازس��ازی تشکيل نهادهای حکومتی مهم 
است. در برخی موارد، این نهادسازی شامل تشکيل مجالس قانون گذاری 
و دادگاه های قانونی، و گاهي حتی تدوین قانون اساسی جدید است. پس 
از فرو ریختن دیوار برلين، اقتصاد  بازار آزاد به سبک غربی در کشورهای 
بلوک ش��رق س��ابق رواج یافت. اما برخی از اقدامات اوليه در برآوردن 
انتظارات زیادی که ایجاد شده بود ناکام ماند، زیرا چهارچوب های نهادی 

بنيادي برای حمایت از الگوي اقتصاد بازار آزاد- 
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مثل قانون ورشکستگی- وجود نداشت. عدم موفقيت در ایجاد این قبيل 
چهارچوب های قانونی غالباً مجالی  برای رشد فساد در محيطي جدید 

و آزاد براي همگان ایجاد کرده است.
توسعه

توسعه مرحلة پس از بازسازی اس��ت، یعنی هنگامی که کشوري واقعاً 
مي تواند رشد اقتصادی را آغاز  کند.

در مرحلة توسعه، شکوفایی اقتصاد شروع می شود و خدمات بهداشتی 
و آموزشی بهبود می یابد. نظام بانکی توسعه  می یابد، اعتبارات آسان تر 
تأمين مي شود، و انطباق منابع با نيازها سهل تر می شود. در این مرحله 
از توس��عة کش��ور، نهادهایی مثل بانک جهانی خ��ود را از اقتصاد کنار 
مي کشند و نقش بخش مالی خصوصی و سرمایه گذاری خارجی بيشتر 
مي شود. بازارهای مالی توس��عه یافته ترند و سازمان هاي حامي آ ن ها- 

مانند بازار بورس- هر چه بيشتر تثبيت مي شوند.

عدم موفقیت در ایجاد 
چهارچوب های قانونی غالبًا 
مجالی  برای رشد فساد در 
محیطي جدید و آزاد براي 
همگان ایجاد مي کند
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در همين حال، چهارچوب های قانونی در سطح کشور روشن تر می شود 
و پول کشور ثبات بيشتري  پيدا مي کند. همة این موارد در ایجاد اعتماد 

به سرمایه گذاران مؤثر است و از ورود سرمایه  حمایت مي کند.
هنگام نوش��تن گزارش دربارة این مرحله از توس��عه، مهم این است که 
بدانيد آیا سرمایه گذاران خارجی قادر خواهند بود عواید سرمایه گذاری 
خود )مثل سود حاصل از سرمایه گذاری مشترک یا سود سهام حاصل 
از س��رمایه گذاري در بازار بورس( را از کشور خارج کنند و آیا پول رایج 
کش��ور ثبات خود را حف��ظ خواهد کرد. از دید س��رمایه گذار خارجی، 
فایده اي ندارد که در کشوري سود خوبی به  دست بياید ولي پول جاری 
آن کش��ور "ضعيف " محسوب  شود و قابل تبدیل به پول هاي قوي مثل 

دالر، یورو یا ین نباشد.
در این مرحله از توسعه، بهبود وضعيت پول کشور اهميتی فزاینده پيدا 
می کند. پول ضعيف به این معناس��ت که کش��ور با این واقعيت مواجه 
می ش��ود که واردات برای گس��ترش صنعت و کش��اورزی گران تمام 
می ش��ود. به همين ترتيب، بی اعتمادی کش��ورهای دیگر به مدیریت 
اقتصادی می تواند موجب هجوم به ذخایر ارزی یا فش��ار برای کاهش 

ارزش پول ملی شود.
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فساد

در دهة گذشته، تحقيقات زیادی در مورد روش هاي مبارزة رسانه ها با 
فساد انجام شده است، و نتيجه روشن است: رسانه ها شفافيت را ترویج 

می کنند، و شفافيت با فساد مبارزه مي کند.
بانک جهانی شاید بهترین متخصص در موضوع فساد در کشورهای در 
حال توسعه باش��د، و با ارائة برنامه های گستردة ضد فساد و اصالحات 

مدیریتی به بيش از پنجاه کشور کمک کرده است.
اما ای��ن بانک خيلي زود متوجه ش��د که آن چه اهمي��ت دارد توجه به 
"صدا"ست، صدایي  که شهروندان بتوانند از طریق آن در مقابل حکومت 
واکنش نشان دهند: یعني رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و گروه های 

جامعة مدنی.
بانک جهانی در گزارشی دربارة این موضوع چنين نتيجه گيری می کند: 
"نقش رس��انه ها در ترویج و گس��ترش حکمرانِی خوب و کنترل فساد 
بس��يار اهميت دارد. رسانه ها نه تنها آگاهی مردم را دربارة فساد و علل، 
پيامده��ا و راه هاي عالج احتمالي آن باال می برند، بلکه موارد فس��اد را 
کشف و گزارش می کنند. تأثيرگذاري رسانه ها نيز، به نوبة خود، عالوه  
بر کادري حرفه اي و پایبند به اخالق از روزنامه نگاران جست وجوگر، به 

دسترسی به اطالعات و آزادی بيان بستگي دارد."

رسانه ها شفافیت را ترویج 
می کنند، و شفافیت با فساد 
مبارزه مي کند
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دیگران نيز به نتایج مشابهی رسيده اند. زمانی که گروه مستقل "شفافيت 
بين المللی"2   فهرست فساد خود را با فهرست آزادی مطبوعات در سراسر 
جهان مقایس��ه کرد، به وجود رابطه اي مسلّم ميان آن ها پي برد: هرچه 
رسانه  های کشوري قوي تر و مستقل تر باشند، فساد در آن کشور کمتر 

خواهد بود.
رس��انه ها می توانند مزایای ملموس- مثل برمال کردن سوءاس��تفادة 
یک وزی��ر از نفوذش برای اختالس- و نيز مزایای کلي تر و ناملموس��ی 
از قبيل ایجاد بحث های عمومی جدی و افزایش احس��اس مسئوليت 

سياستمداران داشته باشند.
روزنامه نگارانی که اخبار مربوط به فس��اد را پوش��ش مي دهند، اصول 
اساسی گزارش��گری عميق و منطبق بر واقعيت را مبناي کار خود قرار 
مي دهند؛ با این همه، ميزان مشکالت و مخاطرات در این حوزه  بيشتر  
است. تأیيد  اطالعات از سوي دو منبع مختلف،  به دست آوردن اطالعات 
حساس با چرب زباني و یادداشت برداشتن حين مصاحبه، و به ویژه توجه 
اکي��د به قوانين مربوط به افترا، همگی کام��اًل ضروری اند. واقعيت این 
است که مدت ها پس از پایان جنگ بس��ياری از روزنامه نگاران شخصاً 
هدف حمالت برخي سودجویان محلی قرار گرفته اند که امکان افشای 
فسادشان توسط رسانه های فعال وجود داشته است . حتی در کشورهای 
باثبات غربی نيز برخي روزنامه نگاران که به تحقيق دربارة فساد مشغول 

بوده اند، به قتل رسيده اند.

 روزنامه نگارانی که اخبار 
مربوط به فساد را پوشش 

مي دهند، اصول اساسی 
گزارشگری عمیق و منطبق 

بر واقعیت را مبناي کار خود 
قرار مي دهند، ولي مشكالت 
و مخاطرات در این حوزه  

بیشتر  است
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منابعی برای مطالعه

واژه نامه:
moneycentral.msn.com/investor/Glossary/glossary.asp

 Reuters Financial Glossary, published by Reuters The
 Financial Times Guide to Using the Financial Pages,
published by Financial Times Prentice Hall

صندوق بين المللي پول، چشم انداز اقتصاد جهان:
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2000/01/index.htm

 )OECD( صفحة اینترنتی سازمان گسترش همکاری های اقتصادی
 www.oecd.org/home

www.worldbank.org :بانک جهانی
www.undp.org :برنامه توسعة سازمان ملل متحد

www.transparency.org :سازمان شفافيت بين المللی

1. International Finance Corporation
2. Transparency International
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در دهة گذشته، 346 روزنامه نگار حين انجام وظيفه کشته شده اند که 
37 نفر از این تعداد در س��ال 2003 به قتل رسيده اند. کشته و زخمی 
ش��دن روزنامه نگاران در جنگ عراق به مرز هش��داردهنده ای رسيده 

است.
آماري که کميتة حمایت از روزنامه نگاران مستقر در نيویورک گردآوری 
کرده ، حاکي از حقایق  وحش��تناکی است . در فاصلة آغاز حملة آمریکا 
به عراق تا سقوط صدام حسين که 21 روز طول کشيد، ده روزنامه نگار، 
که بيشترش��ان خبرنگار خارجی بودند، کشته شدند. )ارقامي که دیگر 

گروه  های روزنامه نگاری ذکر می کنند، از این هم بيشتر است.(
اما نمی توان به راحتی از یاد برد که در س��ال 2003 تقریباً دو برابر این 
تعداد از روزنامه نگاران در س��ایر نقاط جهان، و اغلب دور از ميدان هاي 
جنگ، جان خود را از دست داده اند. برخی از آنان به دليل تهية گزارش 
دربارة فس��اد به قتل رس��يدند؛ بعضی به این دليل کشته شدند که در 
گزارش هاي خود بيش از اندازه به دنياي خوفناک گروه های شبه نظامی 

نزدیک شده بودند؛ و گروهي هم به دست سارقان به قتل رسيدند.
بنابراین، کمترین چيزي که مي توان گفت این است که در روزگار ما کار 
روزنامه نگاری، به ویژه در مناطق جنگی، کاري است خطرناک. واقعيت 
امر این است که هرگز نمی توانيد عنصر خطر را از روزنامه نگاری حذف 
کنيد. اما اصول و رهنمود هاي س��اده اي وج��ود دارد که با رعایت آن ها 

سطح مخاطرات کاهش خواهد یافت .

امنیت روزنامه نگاری
فصل14

در فاصلة آغاز حملة آمریكا 
به عراق تا سقوط صدام 
حسین که 21 روز طول 
کشید، ده روزنامه نگار کشته 
شدند
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آماده باشید - کمک های اوليه را به صورت حرفه ای یاد بگيرید 
و تجهيزات ایمني را همراه  داشته باشيد؛

مطلع باش�ید - منطقه ای را که به آن سفر می کنيد، همين طور 
همراهان یا کارچاق کن هاي خود را خوب بشناسيد. ابتدا تکاليف 

خود را به طور کامل انجام دهيد؛
آرام باشید - مطمئن شوید که از نظر جسمی و روانی در وضعيت 

مطلوبی هستيد؛
زندگی خود را در اولویت ق�رار دهید - هرگز گزارش خود را 
از امنيت ش��خصی مهم تر ندانيد: هيچ گزارشي ارزش جان آدمی 
را ندارد؛ رک و پوس��ت کنده بگویيم، روزنامه نگار مرده نمی تواند 

خبری مخابره کند.
در حال حاضر، بس��ياري از س��ازمان های رس��انه ای بين المللی برای 
خبرنگاران جنگی خود دوره های آموزشی اجباری ترتيب می دهند. این 
دوره ها عمدتاً  معطوف به امنيت فيزیکي است - یعنی آشنایی با مناطق 
جنگی، آشنایی با تجهيزات و لوازم مهمي که باید مراقب شان بود، و نيز 
آش��نایی با معالجات اضطراري اوليه. همچنين روز به  روز سازمان  هاي 
بيشتري به آموزش روزنامه نگاران در زمينة مشکالت فشارهاي روحي 
و آسيب هاي رواني- و، درصورت لزوم، ارائة مشاوره به آنان -  توجه نشان 

مي دهند.
روزنامه نگارانی که برای رس��انه های کوچک تر کار می کنند یا خبرنگار 

آزاد هستند، معموالً این فرصت  آموزشی را در اختيار ندارند. اما

هرگز گزارش خود را از 
امنیت شخصی مهم تر ندانید
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خوش��بختانه روز به  روز کمک هزینه هاي بيشتري در اختيار آنان قرار 
مي گيرد که هزینة شرکت در این دوره ها را تأمين مي کند. فهرستی از 
برخی سازمان ها که در کار کمک به تأمين امنيت روزنامه نگاران هستند، 
و سازمان هایي که در زمينة فش��ارهاي روحي و آسيب هاي رواني کار 

می کنند، در پایان این فصل آمده است.
آن چ��ه در ادامه می آید جایگزین��ی برای یک دورة آموزش��ی کامل و 
مطلوب نيست. اما بسياری از اصول اوليه را شامل مي شود و برخی "باید" 

و"نباید" های مهم را برمي شمارد.

قواعد اساسی

یکی از قواعد مهم این است که با بي مباالتي به دنبال هيچ کس وارد ميدان 
جنگ نشوید، خواه این افراد روزنامه نگاران دیگر باشند یا سربازاني که 
در خط مقدم در حال جنگ هستند. موقع تصميم گرفتن، هميشه فکر 
کنيد که ممکن است چه مشکلي پيش بياید، و به این مسئله توجه نشان 

بدهيد که باید در مقابل چه چيزهایي از خودتان مراقبت کنيد.
از خودتان بپرس��يد: "چطور می شود گزارشي تهيه کرد بی آن  که خود 
سوژة گزارش شویم؟" هميشه این موضوع را در نظر داشته باشيد که آیا 

این گزارش به خطرش می ارزد.
گزارشگر ممکن است خيلی راحت دستخوش هيجان  درگيری ها شود، 
خواه این درگيري ها جنگ باشند یا تظاهرات خيابانی. هرگز تحت تأثير 
تصورات دیگران دربارة خودتان قرار نگيرید. این زندگی شماست، پس 
خود تان درباره اش تصميم بگيرید. از ترسيدن شرمسار نباشيد- ترس 

نشانة خوبی از ضرورت احتياط است.

با بي مباالتي به دنبال 
هیچ کس وارد میدان جنگ 

نشوید، خواه این افراد 
روزنامه نگاران دیگر باشند یا 

سربازاني که در خط مقدم 
هستند
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فرض کنيد یک گروه سرباز که به سمت خط مقدم می روند، از شما دعوت 
می کنند که با آن ها همراه شوید. هنگام تصميم گرفتن در مورد قبول یا 
رد دعوت آن ها، این موضوع را در نظر نگيرید که ممکن است دربارة شما 
چه فکري بکنند. چه مخاطراتي وجود دارد؟ آیا این گزارش یا عکس ها 

ارزش این مخاطرات را دارد؟ آیا نرفتن شما واقعاً مهم است ؟
هميش��ه راه هایی را برای به حداقل رساندن هر خطري به هنگام تهية 
گزارش درنظر بگيرید. س��عی کنيد هيجان زده نش��وید، چون در این 

صورت نمی توانيد درست فکر کنيد.
این مس��ائل به شجاعت شخص ش��ما ربطی ندارد. کار ش��ما با وظيفة 
سربازان فرق دارد. وظيفة آنان جنگيدن است و ممکن است در این راه 
جان خود را هم از دس��ت بدهند. اما وظيفة ش��ما زنده ماندن و گزارش 
کردن حوادثي است که می بينيد. روزنامه نگاران گاهی ناگزیر مي شوند 
خ��ود را به خطر بيندازند، اما باز هم این س��ؤال مطرح مي ش��ود که آیا 
گزارش��ي وجود دارد که ارزش داشته باش��د جان تان را به خاطرش از 

دست بدهيد؟

 از ترسیدن شرمسار 
نباشید- ترس نشانة خوبی از 
ضرورت احتیاط است
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نزدیک شدن به منطقة عملیات 

هميشه این موضوع را در نظر بگيرید که آیا رفتن به سوی خطر کمکی 
به گزارش شما می کند؟ اغلب چنين نيست. البته تصميم گرفتن برای 
کسانی که عکس می گيرند یا تصویربرداری می کنند سخت تر است ، اما 

اصول همان است- آیا این تصویرها به خطرش می ارزد؟
کار روزنامه نگار این اس��ت که بفهمد چه خبر اس��ت، تصویري کلي از 
اوضاع به  دست بياورد، و  گزارش خود را منتشر کند. سربازان کارکشته 
مي دانند که کس��اني ک��ه در خط مقدم جنگ هس��تند، از آن چه واقعاً 
رخ می ده��د تقریباً هرگ��ز اطالعی جز در حد هم��ان  چيزهایی که در 
اطراف ش��ان می گذرد ندارند. حرکت و سر و صدا در خط مقدم بيش از 
اندازه است. آن  ها، بدون استثنا، صرفاً شاهد یکی از تصاویِر بي شمار یک 

نبرد گسترده تر هستند.
در واقع، ممکن اس��ت افرادي دور از خط مقدم، مثاًل در مقر فرماندهی، 

از اوضاع بيشتر خبر داشته باشند.
س��ازمان های خبری بزرگ بين المللی از ای��ن موهبت برخوردارند که 
مي توانند زوایاي متفاوت زیادي را- از جبهه هاي جنگ ، از مقر فرماندهي 
در ميدان جنگ ، و از سياستمداران در پشت جبهه ها- جمع کنند و همة 
قطعات مختلف این پازل را کنار هم بچينند. از آن جا که هر سازماني از 
عهدة این کار برنمي آید، باید از خودتان بپرس��يد که بهترین گزارش را 

کجا مي توان پيدا کرد. 
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این را هم به  یاد داش��ته باش��يد که وظيفة گزارش��گر با وظيفة عکاس 
فرق دارد. عکاس یا تصویربردار براي نشان دادن ماهيت درگيري باید 
تصویرهایي از صحنه های عينی نبرد را ثبت کنند. یک رهنمود خوب، 
چه براي عکاس چه براي گزارشگر، این است: »عکس یا گزارش را تهيه 

کنيد و بزنيد به چاک .«
الزم نيست شجاعت تان را به  رخ کسي بکشيد. شجاعانه تر این است که 

خودتان مستقاًل تصميم بگيرید تا این که صرفاً دنباله رِو جمع  باشيد.

آگاهی از هدف قرار گرفتن

 هميش��ه کارت شناس��ایي روزنامه نگاری  خود را همراه داشته باشيد. 
هرگز با خود اس��لحه حمل نکنيد. اگر سربازان شما را دستگير کنند و 
ببينند اسلحه دارید، چرا باید فکر کنند که بی طرف هستيد؟ این امر با 
کنوانس��يون   های بين المللی در مورد حمایت از غيرنظاميان نيز مغایر 

است.
همه جا خود را روزنامه نگار معرفی کنيد، در غير این صورت ممکن است 
به اشتباه تصور کنند که جاسوس هستيد. به جای این که با دوز و کلک 
از پست بازرسی رد ش��وید، معموالً بهتر است اصاًل از این پست ها عبور 
نکنيد. اما اگر این کار از نظر حرفة روزنامه نگاري دالیل خوبی داش��ته 
باشد، شاید الزم باش��د در مواردی این قاعده را زیر پا بگذارید. آشنایي 
با محل و مش��ورت با همکاران با تجربه در این  قبيل تصميم گيری ها به 

شما کمک خواهد کرد.

همیشه کارت شناسایي 
روزنامه نگاری  را همراه 
داشته باشید؛ هرگز اسلحه 
حمل نكنید
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هميش��ه از جاده های خلوت بر حذر باشيد. چرا این جاده ها خلوت اند؟ 
از محيط دور و بر خودتان سر دربياورید و ببينيد از نظر طرف دیگر چه 
چيزی می تواند هدفی برای تيراندازی باش��د. طوري لباس بپوشيد که 
حتی از فاصلة دور هم شباهتي به رزمندگان نداشته باشيد. اما لباس هاي 
خيلي روشن هم گاهي ممکن است ش��ما را به هدف مشخصي تبدیل 
کند، به ویژه اگر تک تيراندازانی آن اطراف باش��ند یا تظاهرکنندگان از 

رسانه ها دل خوشی نداشته باشند.
به ط��ور کلی از پوش��يدن لباس ه��ای خاکی رنگ  یا ه��ر رنگ دیگری 
که ممکن اس��ت موجب شباهت شما به س��ربازان یا اعضای نيروهای 
شبه نظامی ش��ود، پرهيز کنيد. در حوالي جایی که رزمندگان در حال 
تيراندازي هس��تند، فرض را بر این بگذارید که ممکن است تيراندازي 

متقابل صورت بگيرد.
دوربي��ن فيلمبرداری، به ویژه اگر آن را نزدی��ک صورت تان نگه دارید، 
ممکن است از دور شبيه نارنجک انداز یا از روبه رو شبيه تفنگ دوربين دار 
باشد. اگر احساس خطر می کنيد، دوربين را از روي شانة خود بردارید و 

آن را از پهلو نشان بدهيد تا طرف مقابل ببيند که چيست .

از پوشیدن لباس های 
خاکی رنگ  یا هر رنگ 
دیگری که ممكن است 
موجب شباهت شما به 

سربازان یا اعضای نیروهای 
شبه نظامی شود، پرهیز کنید
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مدت حضور خود را در خط مقدم به حداقل برسانید

اگر الزم است به خط مقدم بروید، هميشه هدف مشخصي داشته باشيد- 
مثل مصاحبه با س��ربازان یا افرادي که در خط مق��دم گير افتاده اند، یا 
به  دس��ت آوردن تصویري از منطقة نبرد. به  یاد داش��ته باشيد که خط 
مقدم هميشه مشخص نيست- مراقب باشيد که از فاصلة ميان دو لشکر 
متخاصم سر درنياورید. سفرتان را پيشاپيش برنامه ریزي کنيد و مطمئن 
ش��وید که هر زمان که بخواهيد، مي توانيد برگردید. فقط برای گشت و 

گذار و کسب تجربه به خط مقدم نروید.
مطمئن شوید که وسيلة نقلية سالمی در اختيار دارید، طرز کار با آن را 
بلدید، و وسيلة شما برای برگشت هم به  قدر کافی بنزین دارد. برای تردد 
به سربازان متکی نباشيد، زیرا وسيلة نقلية آنان هدف نظامی محسوب 
می ش��ود. مطمئن ش��وید که اگر الزم ش��د فوراً منطقه را ترک کنيد، 

پيشاپيش به بهترین راه  های فرار یا خروج از منطقه فکر کرده اید.
مطمئن شوید که دیگران از برنامة سفر ش��ما باخبرند. جزئيات دقيق 
س��فر خود را در اختيارشان بگذارید و مرتب با آن ها در تماس باشيد، تا 
اگر مطابق برنامه عمل نکردید، از جمله در زمان مقرر برنگشتيد، کسی 
به س��رعت متوجه شود. س��فر با دیگر روزنامه نگاران و همراه با کاروان 
وس��ایل نقلية رسانه هاممکن است امن تر باشد. به توصية افراد باتجربه 
گوش بدهيد و از کس��انی که به نظرتان اهل خطرکردن هس��تند حذر 

کنيد.

به سربازان متكی نباشید: 
وسیلة نقلیة آنان هدف نظامی 
محسوب می شود
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شناخت سالح ها

در منطقة جنگی، سعی کنيد از زاویة دید نظاميان به قضایا نگاه کنيد. 
اطالع از چند نکتة س��اده  دربارة س��الح ها و فنون جنگ هاي مدرن در 

تحليل مخاطرات وضعيت موجود به شما کمک خواهد کرد.
1. سالح های سنگين

جليقه های ضد گلوله مفيد هستند، اما سالح های سنگين در همه حال 
خطرناک اند. سعی کنيد تشخيص بدهيد که آتش سنگيني که شليک 
مي ش��ود، گلولة توپ است یا خمپاره. خط سير گلولة توپ ارتفاع کمي 
دارد، یعنی براي حفظ جان خود در مقابل آن می توانيد پشت خاکریزي 
پناه بگيرید. خمپاره برد کمتري دارد اما از ارتفاع باالتری فرود می آید، 

یعنی نمی توانيد در مقابل آن به همان شيوه پناه بگيرید.
سعی کنيد با کمک دیده بان بفهميد که خط شليک آتش مستقيم است- 
یعنی خط سير صاف دارد- یا غيرمستقيم. اگر آتش غيرمستقيم باشد، 
تنظيم مجدد روي اهداف مش��خص نياز به زمان بيشتري دارد. بدون 
سيس��تم هاي هدایتي پيچيده ، دقت این گونه شليک ها چيزی حدود 
100 متر است- یعنی کسي که پنجاه متر با هدف مورد نظر فاصله دارد 

ممکن است مورد اصابت مستقيم  قرار بگيرد.
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از الگوی ش��ليک های پياپی س��ر در بياورید. گلولة اول ممکن است به 
فاصلة خيلي دوري اصابت کرده باش��د، چون برای سنجيدن فاصله با 
هدف شليک شده است. اگر شليک بعدی نزدیک تر باشد، باید پيش از 

اصابت گلولة سوم به هدف جای خود را عوض کنيد.
اثر گلولة هر یک از سالح های سنگين، با توجه به زمينی که به آن اصابت 
می کنند، بس��يار متفاوت است. این گلوله ها بيش��ترین اثر را در زمين 
سخت و مسطح به جا مي گذارند. بهترین راه پناه گرفتن هنگام اصابت 
گلوله دراز کشيدن روی زمين است، زیرا گلوله پس از اصابت حفره اي 
درس��ت می کند که ترکش هایش را به سوی باال می فرستد. اگر هنگام 
اصابت اولين گلوله در دشت مسطحي هستيد و پناهگاهي دور و برتان 
نيس��ت، هنگام اصابت گلولة دوم بهترین جا برای پناه گرفتن گودالی 
اس��ت که گلولة قبلی ایجاد کرده است . غریزه به شما حکم مي کند که 
فرار کنيد، اما واقعيت این است که زیر آتش توپخانه دراز کشيدن روی 

زمين خيلي بهتر از دویدن و فرار کردن است.
اگر داخل س��اختماني هس��تيد، زیر راه پله ها یا تير ها امن تر اس��ت. از 
پنجره های شيش��ه ای دور شوید. برای در امان ماندن از خرده شيشه ها 

بهتر است شيشة پنجره ها را بشکنيد و بيرون بریزید.
اگر با کارواني از وسایل نقليه سفر مي کنيد، سعی کنيد در اولين یا آخرین 
وسيلة نقليه نباشيد. تاکتيک معمول توپخانه یا هواپيماهاي جنگي این 
است که سعی مي کنند ابتدا به اولين و آخرین وسيلة نقليه شليک کنند 

تا بقيه بين آن ها گير بيفتند. زمانی که بيرون از وسيلة نقليه 

اگر با کارواني از وسایل 
نقلیه سفر مي کنید، سعی کنید 
در اولین یا آخرین وسیلة 
نقلیه نباشید
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هستيد، به جای حرکت در امتداد جاده، در صورت امکان از جاده خارج 
شوید، چون برای تک تيراندازان یا مسلسل چي ها هدف خوبی محسوب 

می شوید. ولي مراقب مين های کنار جاده اي باشيد.
2. سالح های سبک

در جنگ جهانی دوم، به ازای هر یک نفر کشته، حدود یک ميليون تير 
از سالح های سبک )اعم از تفنگ و مسلسل( شليک شده بود. بنابراین، 
احتمال زنده ماندن در بحبوحة نبرد، با توجه به آمار، نسبتاً خوب است. 

بيشتر تيرها به هدف نمي خورند.
س��ربازان آموزش دیده غالب��اً تيراندازان بهتری هس��تند، حال آن که 
سربازان تعليم ندیده ممکن است بی هدف شليک کنند. طبق برآوردهاي 
ارتش های کشورهای غربی، یک س��رباز آموزش دیده معموالً دقتی به 
شعاِع حدود 100 متر دارد. نظاميان یا شبه نظاميان دیگر ممکن است 

تا این حد دقيق نباشند.
یکی از سالح های س��بک مهمي که در بس��ياری از جنگ هاي اطراف 
و اکن��اف جهان به  کار گرفته ش��ده، کالش��نيکوف )مدل AK-47 و 
مدل هاي بعدي آن( اس��ت. محبوبيت کالش��نيکوف به  دليل  قدرت، 
سهولِت استفاده ، و تيررس مناس��ب آن است. اما تصور بر این است که 
کالش��نيکوف اس��لحه ای برای "نبرد در فواصل نزدیک" است و براي 
اس��تفاده در فواصل  دورتر دقيق نيست. ولی توجه داشته باشيد که تير 
کالشنيکوف حتي اگر به هدفی در فاصلة 1000 متری اصابت کند، باز 

هم مي تواند آسيب قابل مالحظه ای وارد کند.
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اهرم ضامن کالشنيکوف در سمت راست بدنة آن قرار دارد و این امر- از 
آن جا که بيشتر آدم ها راست دست هستند- به این معني است که معموالً 
می توانيد ببينيد اسلحه در چه وضعيتی قرار دارد. وقتی اهرم ضامن به 
سمت باال باشد، به این معني است که اسلحه روی ضامن است و شليک 
نخواهد کرد. اگر اهرم ضامن یک درجه پایين تر باشد، یعنی اسلحه روی 
حالت رگبار قرار دارد، و آخرین درجه در پایين هم حالت تک تير است. 

هميشه جانب احتياط را نگه دارید.
3. مين های زمينی

مين هایی که هر یک از طرف های جنگ در زمين کار مي گذارند تقریباً 
هميشه خطرناک اند، به ویژه از این نظر که محل  هاي مين گذاري شده در 
مناطق جنگی غالباً عالمت گذاری نمی شوند. با این حال، هميشه مراقب 
نشانه ها باش��يد و از عقل س��ليم خود کمک بگيرید و فکر کنيد کجا ها 
احتمال دارد مين وجود داشته باشد. نقاط مين گذاری شده در جاده هاي 
حفاظت شده معموالً به راحتی قابل تشخيص اند. در جاهای دیگر، به ویژه 
در ميدان نبرد، تشخيص آن ها آسان نيست. در این قبيل مناطق، به هيچ 

وجه به چيزي دست نزنيد یا چيزي را از زمين برندارید.
مناطق مين گذاری شده احتماالً هميشه نزدیک مواضع دفاعی یا متروک 
قرار دارند. وجود زميني بایر در کنار یک منطقة کشت شده  ممکن است 
نش��انه ای دال بر وجود مين باشد، اما تله های انفجاری ضدنفر را ممکن 

است حتي در زمين هاي کشت شده کار گذاشته  باشند.
به طور کلی دو نوع مين زمينی وجود دارد: ضدنفر و ضدتانک. مين های 
ضدتانک که معموالً بزرگ هستند، تنها بر اثر فشار زیاد منفجر می شوند. 
اغلب براي حفاظ��ت از این مين ه��ا تعدادی مي��ن کوچک تر ضدنفر 

اطراف 
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آن ها کار مي گذارندکه با کوچک ترین فش��اری ممکن اس��ت منفجر 
شوند.

به خاطر داشته باشيد که اکثر مين ها طوري طراحي نشده اند که از بين 
بروند، بنابراین ممکن است تا س��ال ها پس از پایان جنگ  همچنان  به 

شکل "عمل نکرده" سر جایشان باقی بمانند.
کمک های اولیه

کمک های اوليه موضوعی اس��ت که به کتاب راهنمای خاص خود نياز 
دارد. با این حال، هر قدر هم دربارة اهميت یادگيری آن ها سخن گفته 
شود، کافی نيست، زیرا در حوادث و سوانح سخت احتمال زنده ماندن 

همه را جداً افزایش می دهند.
در زمان جنگ، تعداد کس��انی که از بيماری و جراحت می ميرند بسيار 
بيشتر از کسانی است که در ميدان های نبرد جان می سپارند. پنج دقيقة 
اوِل پس از هر حادثه یا مصدوميت جدی معموالً مش��خص می کند که 
فرد زنده می ماند یا نه . در ی��ک دورة دو روزة آموزش کمک های اوليه، 
مي توانيد یاد بگيرید که چگونه با خونریزی ش��دید، زخم، شکستگی، 
سوختگی و دیگر سوانح برخورد کنيد. یعنی شما می توانيد هم به خود 

کمک کنيد هم به دیگران.

پنج دقیقة اوِل پس از هر 
حادثه یا مصدومیت جدی 
معمواًل مشخص می کند که 

فرد زنده می ماند یا نه 
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مصرف مواد مخدر

در کتاب راهنمای روزنامه نگاری، هش��دار دادن در مورد مصرف مواد 
مخدر، به ویژه در مناطق جنگی، سودمند است. روزنامه نگاران معموالً 
س��يگار می کش��ند و، به ویژه در غرب، مش��روب می خورند. در واقع، 
بسياري از آن ها زیاد مشروب می خورند، و برخي مواد مخدر هم مصرف 

می کنند.
هر کاری با فشارهای شغلی همراه اس��ت ، و چگونگي کنار آمدن افراد 
با این فش��ارها به خودشان مربوط می شود. اما از نظر بعضي ها، فرهنگ 
روزنامه نگاری به ویژه مستعد مصرف مواد مخدر است ، تا جایی که این 

امر ممکن است بر معيشت و حتی زندگی روزنامه نگاران اثر بگذارد.
خبرنگاران جنگی حرفه ای- همان نوع منحصر به فردی از خبرنگاران 
که پيوسته از یک منطقة جنگی به منطقة جنگی دیگری از جهان سفر 
مي کنند- با مخاطرات بسياری روبه رو می شوند و، به این دليل  که هر روز 
با چشم خود شاهد مرگ آدم ها هستند، از نظر روانی آسيب می بينند. 
تعدادی از این خبرنگاران به طور مشخص دچار اعتياد به مواد مخدر و 

مشروبات الکلی شده اند.
زندگي در مناطق جنگی پرش��تاب و بسيار سخت است، و دسترسی به 
هر چيزی که بخواهيد، به بهایي ، امکان پذیر اس��ت. در چنين اوضاع و 
احوالی، خيلي اهميت دارد که بتوانيد خود را سالم و سرحال نگه دارید و 
نگذارید به قوة تمييز و داوری تان خدشه وارد شود. ممکن است خاطرات 
و آسيب هاي روحي جبهه ها، حتي دور از آن ها، دوباره به سراغ تان بياید. 
این همان چيزی اس��ت که عده ای سعي مي کنند از دستش فرار کنند. 

ولي پناه بردن به مشروب بهترین راه فرار نيست.

 فرهنگ روزنامه نگاری 
به ویژه مستعد مصرف مواد 
مخدر است 
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ناگفته پيداست که باید به  خاطر داشته باشيد که روزنامه نگاری مستلزم 
شناختن جامعه های دیگر و احترام قائل شدن براي آن ها هم هست، از 
جمله باید توجه داشته باشيد که در برخي از جامعه ها نوشيدن مشروبات 

الکلي بر اساس فرهنگ و مذهب ممنوع است.
تظاهرات و شورش

به یاد داشته باش��يد که هر گزارشي با مخاطراتی همراه است . بسياری 
از مردم نسبت به  گزارشگران و گروه های خبری رفتاري احتياط آميز و 
حتي خصمانه دارند، خواه به این دليل که می خواهند چيزي را مخفی 
کنند یا به این دليل که از س��ازمان هایی که روزنامه نگاران برایشان کار 
می کنند، دل خوش��ی ندارند. بنابراین، به صالح شماس��ت که قبل از 

پوشش هر خبري به مخاطرات آن فکر کنيد.
ای��ن امر به ویژه در مورد تهية گزارش از تظاهرات و ش��ورش ها مصداق 
دارد. جمعي��ت خش��مگين قابل پيش بينی نيس��تند و، در عين آن که 
گاهي ممکن اس��ت به دنبال تبليغات و سر و صدا باشند، احتمال دارد 
به سرعت عصبانی شوند و گروه های خبری را به  خطر بيندازند. مأموران 
امنيتی نيز اغلب مایل نيستند کسی شاهد کارهای آنان باشد یا گاهی 
صرفاً نمي توانند روزنامه نگاران را از تظاهرکنندگان تشخيص بدهند. 
این مسئله خيلي مهم است که گزارش��گران خود با دقت دربارة محل 

استقرارشان فکر کنند.
بهترین راه هميشه این اس��ت که هر جا که ممکن باشد، سعي کنيد از 
جمعيت فاصله بگيرید. هرگز در فاصلة بين تظاهرکنندگان و نيروهای 
امنيتی قرار نگيرید. این  کار درس��ت مثل قرار گرفتن در فاصلة بين دو 

لشکر متخاصم در منطقة جنگی است و ممکن است نادانسته هدف 
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حملة هر دو طرف قرار  بگيرید. آیا احتمال شليک گاز اشک آور هست؟ 
اگر هست ، پس برای مقابله با آن آمادگي داشته باشيد.

پيشاپيش راه های فرار را در نظر بگيرید تا در صورت لزوم بتوانيد سریعاً 
با گزارش خود از معرکه خارج ش��وید. به ای��ن موضوع فکر کنيد که آیا 
الزم است در مورد تجهيزات و وس��ایل خود اقدامات احتياطي خاصي 
انجام دهيد. گاهی بهتر اس��ت آن ها را مخفی کنيد. اگر وضعيتی پيش 
بياید که الزم باشد بين زندگی خود و وسایل تان یکی را انتخاب کنيد، 

وسایل  را رها کنيد!
وسيلة نقلية خود را کاماًل دور از صحنة حوادث بگذارید تا آسيب نبيند و 
بتوانيد با آن سریعاً از محل دور شوید. معموالً بهتر است از وسيلة نقليه ای 
اس��تفاده  کنيد که جلب توجه نکند. همچنين ، مثل مناطق جنگی، به 

استفاده از لباسی فکر کنيد که شما را به هدف مشخصي تبدیل نکند.
رمز همة ارزیابي هاي مخاطرات در این اس��ت که پيشاپيش به تمامي 
احتم��االت فکر کنيد و عقل س��ليم خ��ود را به  کار بگيری��د. از محل 

همکاران تان اطالع داشته باشيد و آمادة مراقبت از آن ها هم باشيد.
 قانون  طالیی این است: اگر شک دارید، بزنید به چاک.

پیشاپیش راه های فرار را در 
نظر بگیرید تا در صورت 
لزوم بتوانید سریعًا با گزارش 
خود از معرکه خارج شوید
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تمرین

یکي از کش��ورهایی را انتخاب کنيد که اخبارشان را پوشش می دهيد و 
با همکاران خود به بحث دربارة س��ناریوهای احتمالی ای بپردازید که 
مستلزم اقدامات احتياطي هستند. سعی کنيد به پرسش هاي زیر پاسخ 

بدهيد:
چه لباسی باید بپوشيد؟ آیا به ماس��ک ضد گاز یا سایر تجهيرات 

ایمنی نياز دارید؟
چطور از وسایل تان حفاظت می کنيد؟

با چه نوع وسيلة نقليه ای باید رفت و آمد کنيد؟
چه چيزهایي باید دربارة این وسيلة نقليه بدانيد و  چطور از سالم 

بودن آن مطمئن مي شوید؟
کجا قرار است اقامت کنيد و این مکان چقدر امن است؟

آیا مي دانيد در موارد اضطراري چطور باید فرار کنيد؟
آیا آموزش کمک های اوليه دیده اید و جعبة  کمک های اوليه جزِء 

وسایل تان هست؟ چه چيزهایی باید در این جعبه  باشد؟
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منابعی برای مطالعه

www.cpj.org  :کميتة حمایت از روزنامه نگاران
"درب��ارة مأموری��ت- راهنمایی ب��رای گزارش��گری در وضعيت های 

خطرناک":
cpj.org/Briefings/2003/safety/journo_safe_guide.pdf

مؤسسة بين المللی مطبوعات:
  www.freemedia.at/index1.html

گزارشگران بدون مرز:
 www.rsf.org

مؤسسة بين المللی امنيت خبری: 
www.newssafety.com/insihome/index01.html

 پروژة جنایات جنگی: 
www.crimesofwar.org/thebook/book.html

 مرکز دارت براي روزنامه نگاری و آسيب های ناشي از حوادث:
www.dartcenter.org/index.html

دارت در اروپا:
 www.dartcenter.org/europe/

بنياد روري پک:
 rorypecktrust.org/

صندوق خيریة  یادبود کورت شورک:
 www.ksmfund.org/
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برخی از سازمان های آموزش ایمنی عبارت اند از:

  AKE  ــwww.akegroup.com

Centurion ــ www.centurion-riskservices.co.uk

 Pilgrims - www.pilgrimsgroup.co.uk/index.html

چندین کتاب خاطرات ب��ه قلم خبرنگاران جنگی وج��ود دارد که در 
آن ها بر خطرات و فشارهای تهية گزارش از خط مقدم تأکيد کرده اند، 

از جمله:

The Bang-Bang Club: Snapshots from a Hidden War, 
by Greg Marinovich and Joao Silva )Basic Books (

My War Gone By, I Miss It So, by Anthony Loyd )Penguin(

Charlie Johnson in the Flames, by Michael Ignatieff )Grove Press(
)رمانی دربارة یک خبرنگار جنگی در کوزوو(

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



260

مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح به این دليل تأسيس شد که تریبوني 
باشد برای روزنامه نگاران مسئول در مناطق درگير بحران که غالباً، چه 
در داخل کشورشان و چه در سطح جهان، راهي به بحث ها و گفت وگوها 

 دربارة مسائل مربوط به درگيري و بحران در کشور خود ندارند.
هدف از این کار عبارت است از:

تقویت دموکراسی و جامعة مدنی؛
اعتمادسازي بين جوامع مختلف؛

اطالع رساني در مورد واکنش  های بين المللی.
برنامه های اصلی ما عبارت اند از:

گزارش و پژوهش؛
آموزش؛

ظرفيت سازی.
انتش��ار و پخش هم زم��ان مطالب، حض��ور در رس��انه ها، همایش ها، 
سمينارها و دیگر رویدادهای عمومی، مطالب مؤسسة گزارشگري جنگ  
و صلح را در سطح گسترده اي منتشر مي کند و در بحث ها و گفت و گوهای 

عمومی مؤثر است.
مؤسسة گزارش��گري جنگ  و صلح رویکردی عملی دارد. ما معتقدیم 
بهتری��ن راه برای آ موزش روزنامه نگاری انجاِم آن اس��ت. ش��رکت در 

کارگاه

گزارشگری برای
 مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح

فصل15

 مؤسسة گزارشگري جنگ  
و صلح برای حمایت از 
روزنامه نگاران داخلي در 
مناطق درگیر بحران و جنگ 
تأسیس شد
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مهارت هاي اساس��ي روزنامه نگاری، یا استفاده از کتاب های راهنمای 
روزنامه نگاري مثل این کتاب براي آموزش خود، صرفاً نقطة آغاز است. 
آموزش واقعی وقتی شروع می شود که دفتر یادداشت گزارشگری  را به  

دست می گيرید یا دست به کار نوشتن گزارشي می شوید.
بسياری از کارکنان موسسة گزارشگري جنگ  و صلح روزنامه نگارند، و ما 
از تجربيات شخصي خود استفاده مي کنيم. ما این حرفه را از سردبيري 
خوب )و گاهی س��ختگير( ی��اد  گرفته ایم، یعنی از الگوی��ی باتجربه و 
کارکشته، یا از همکاران دلسوزي که در مراحل تکوین مهارت هایمان 

با ما کار کرده اند و در کنارمان بوده اند.
آزمون و خطای مداوم ، اظهارنظرهای مملو از جزئيات، پيش��نهاد های 
سازنده، حتی غبطه خوردن به  رقيبی که همان گزارش را بهتر از ما ارائه 
داده- همة این ها ممکن است نا اميدکننده و وقت گير باشد، اما بهترین  
راه برای آموختن درس های ماندگار اس��ت. این همان فضایي است که 
مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح سعي دارد  براي پرورش روزنامه نگاران 

فراهم کند.
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کار با رسانه های بین المللی

ممکن اس��ت تجربة کار با مؤسس��ة گزارش��گري جن��گ و صلح برای 
روزنامه نگاران داخلی با کار برای رس��انه  های کش��ور خودشان بسيار 
متفاوت باش��د. روزنامه نگاراني که با مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح 
همکاري مي کنند، گاهي با مش��کالتي مواجه مي ش��وند؛ مشکالتي از 
قبيل نظارت شدید، کار سنگين گزارشگری، بازنویسی گزارش و بازبينی 
اطالعات، و ویرایش جدی و مفصلی که ش��اید از نظر خيلي ها دخالت 
نا به جا باش��د. اما روش کار مؤسسة گزارش��گري جنگ  و  صلح در واقع 
مبتني بر روش ها و سنت هاي رایج در بسياری از رسانه  های بين المللی، 

به ویژه رسانه هاي آمریکایی- انگليسی، است.
موسسة گزارشگري جنگ  و صلح مدعی نيست که این روش سردبيری، 
و شيوة اصولی روزنامه نگاری بين المللی لزوماً برتر از سایر رویکردهاست. 
همان ط��ور که در آغاز گفتيم ، در بخش ه��ای مختلف جهان روش ها و 

شيوه  های متفاوتی در روزنامه نگاري به  کار گرفته می شود.
اما اصول اساسی  گزارشگرِي مسئوالنه و مبتنی بر واقعيت- یعنی اصول 
مورد قبول همگان که در آغاز این کتاب به آن ها اش��اره شد- امتيازاتي 
دارد که به رس��انه ها امکان مي دهد در مناطق درگير جنگ و بحران )یا 
مناطق در خطر جنگ و بحران( نقش مهمي در حمایت از دموکراس��ي 

و اعتمادسازي ایفا کنند.
ش��يوة بين المللي گزارشگری و س��ردبيری رویکرد مسلطی است که 

غایتش رسيدن به چنين هدف هایی است. تجربة کار در چهارچوب

  اصول روزنامه نگاري 
مبتني بر واقعیت به رسانه ها 
امكان مي دهد که در مناطق 
درگیر بحران نقش مهمي در 
حمایت از دموکراسي ایفا 
کنند
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چنين سنتی درس های با ارزش��ی برای روزنامه نگاران به همراه دارد، 
اگرچه آن ها ممکن اس��ت بخواهند این آموخته ها را با اوضاع و احوال و 

محيط رسانه ای خودشان سازگار کنند.

فرآیند گزارشگری/آموزش

مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح  فرآیند توليد مقاله را به اجزای اصلی 
سازندة آن تقسيم می کند و می کوشد از روزنامه نگاران داخلی در تمام 

مراحل این مسير حمایت کند. 
نخستين مرحله، تشخيص مس��ائل و موضوعات داخلی برای پوشش 
خبري اس��ت. یعنی درک ارزش  خبرِی یک خبربالق��وه )نگاه کنيد به 
فصل 8(، ارزیابی عالیق خواننده/س��ردبير، و روشن کردن این موضوع 
که آیا این خبر قباًل در آن رسانه کار شده است، و اگر شده به چه صورتي. 
این فرآیند باید منجر به تهية یک "کاربرگ " ش��ود، یعنی یادداش��ت 
کوتاهی که روزنامه نگار مي نویس��د و به تأیيد سردبيري که گزارش را 
سفارش داده مي رسد و ش��امل مواردی چون رئوس گزارش ، رویکرد، 
برخی جزئيات اوليه، منبع یا منابع و نيز زمان تحویل و حجم توافق شدة 

گزارش است.
مرحلة دوم، برنامه ریزی برای تهية گزارش است. یعنی شناسایي منابع 
و مطالب مهم، و طراحي  اس��تراتژی برای به  دست آوردن اطالعات در 

مهلت مقرر )نگاه کنيد به فصل 4(. این فرآیند باید شامل حصول

شروع
مسائل داخلي

برنامه ریزي گزارش

نوشتن گزارش

مشاوره و بازنگري

 نسخة نهایيترجمه

 انتشار الکترونیکي

 انتشار محلي

بحث منطقه اي

 ارزیابي
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 اطمينان از رعایت توازن، اس��تفاده از اظهارنظرهای منصفانه، و اتکا به 
قاعدة تأیيد دو منبع باشد.

مرحلة سوم به طور قطع مهم ترین مرحله است: نوشتن گزارش. هر چه 
بيش��تر به درس های این کتاب عمل کنيد، این مرحله را راحت تر طي 
خواهيد کرد. اما آماده باشيد- س��ردبيران مؤسسة گزارشگري جنگ  
و صلح، مثل بس��ياری از س��ردبيران رس��انه های بين المللی، احتماالً 
گزارش را با پرسش  های دیگری به ش��ما برمي گردانند تا آن را تکميل 
کنيد، یا از صحت اطالعات مطمئن ش��وید، یا بيشتر کندوکاو کنيد تا 
به اطالعات حساس  دس��ت پيدا کنيد. این کارها وقت می برد، و مواجه 
شدن با پرس��ش هاي س��ردبيری که ظاهراً از موضوع سر درنمی آورد، 
شاید نااميد کننده باشد. اما کاری که آنان در واقع انجام می دهند تالش 
براي تقویت منابع یا ایجاد توازن، روشن کردن مسائل برای خواننده، و 

قوی تر کردن گزارش شماست.
فرآیند ویرایِش گزارش  که نيازمند کار زیاد و فش��رده اس��ت، ش��امل 
مشاوره و بازنگري اس��ت، سطر به س��طر، و کلمه به کلمه. این فرآیند 
ممکن است مستلزم تالش و ارتباط قابل مالحظه اي باشد و در مؤسسة 
گزارشگري جنگ  و صلح معموالً در دو مرحله انجام می  شود. در مرحلة 
اول، س��ردبيري که گزارش را س��فارش داده )و اغلب مدی��ر برنامه یا 
استادي است که در کشور شما مستقر است و گاهی  به زبان خودتان با 
ش��ما کار می کند( ویرایش اول را انجام می دهد. کار او بررسی صحت و 
دقت اطالعات و س��اختار اصلي گزارش است. پس از ترجمة گزارش به 
زبان انگليسی، معموالً مدیر مسئول یا معاونان سردبير نسخة انگليسي 

گزارش را از

 فرآیند ویرایِش گزارش  که 
نیازمند کار زیاد و فشرده 
است، شامل مشاوره و 
بازنگري است، سطر به سطر، 
و کلمه به کلمه
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نظر رعایت س��بک و روش��نی و وضوح مطالب ویرایش مي کنند. )اگر 
نگراني هاي در مورد ایراد افترا یا مسائل مهمي از این دست وجود داشته 
باشد، ممکن است گزارش را برای مدیر اجرایی یا احتماالً برای وکال هم 

بفرستند.( این فرآیند منجر به ویرایش نهایی گزارش می شود. 
بنابراین، هر چه بيشتر رهنمودهاي این کتاب راهنما را به  کار ببندید، 
گزارش ش��ما کمتر ویرایش خواهد شد. به کاربرگ خود و مخصوصاً به 
حجم گزارش توجه  ویژه  نش��ان بدهيد- اگر از ش��ما یک گزارش 800 
کلمه ای خواسته اند و 2000 کلمه نوش��ته اید، گزارش تان آش والش 
خواهد ش��د، یا به کلی حذف می ش��ود. چنان که پيش تر گفته ش��د، 
این فرآیند ممکن اس��ت  نااميد کننده باشد، اما ش��کيبا باشيد: وظيفة 
سردبير این است که مطمئن شود متن شما روشن و قابل درک است تا 

گزارش تان بهتر و تعداد مخاطبان تان بيشتر شود.
مؤسس��ه ترتيبي خواهد داد که تالش ش��ما از نظر مالي جبران شود: 
هم��ة روزنامه ن��گاران به همين دلي��ل تالش مي کنند، و در مؤسس��ة 
گزارش��گري جنگ  و صلح نيز سردبيري که کار را به شما سفارش داده 
با پرداخت دس��تمزد متعارفي به ش��ما موافقت خواهد کرد که پس از 
انتش��ار گزارش تان در وب سایت مؤسسه یا ارس��ال آن از طریق ایميل 
قابل پرداخت اس��ت. )لطفاً توجه داشته باش��يد که پرداخت ها ممکن 
اس��ت تا یک  ماه طول بکشد؛ اگر در این مورد سؤالي دارید، با همکاران 
هم وطن خود در مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح صحبت کنيد.( انتشار 
الکترونيکی مطالب، آن ها را به دست مخاطبانی در یک گسترة جهاني 
می رساند، از جمله به  دست دیپلمات ها، روزنامه نگاران، دانشگاهيان، 
و تحليلگران��ي که در زمينة موضوع هاي مورد نظر ش��ما کار می کنند. 
مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح عمدتاً از همين طریق تریبوني مهم 

برای روزنامه نگاران 

)IWPR( مؤسسة  گزارشگری جنگ و صلح



266

محلی فراهم می آورد تا بتوانند ب��ر بحث ها و گفت وگوهای بين المللی 
دربارة کشور خود اثر بگذارند.

با ای��ن ح��ال، روزنامه ن��گاری کاری محلی نيز هس��ت، و هدف اصلي 
مؤسسة گزارش��گري جنگ  و صلح  تقویت رس��انه ها در سطح محلی 
اس��ت. مؤسسة گزارشگري جنگ  و  صلح با نشریات محلی و منطقه ای 
ارتباط برقرار می کند تا امکان انتشار گزارش های شما در وطن تان، که 
اهميت بيشتري دارد، فراهم شود. بنابراین، نسخه اي از گزارش شما به  
زبان محلي براي انتشار در نشریات داخلی هم تهيه می شود. )مؤسسة 
گزارشگري جنگ  و صلح به تهية برنامه هاي محلي برگزیده براي رادیو 
و تلویزیون، و همچنين تأس��يس وب سایت  هایی به زبان های محلی، و 
در برخی مناطق "پخش ماهواره ای" نيز مي پردازد.( این فرآیند پيچيده 
مي تواند شامل ترجمة دوبارة ویراست نهایي باشد که به زبان انگليسي 
است، یا اعمال آخرین تغييراِت نسخة انگليسی در نسخة نهایي گزارش 

شما به زبان محلي.
مؤسسة گزارش��گري جنگ  و صلح همچنين در حال افزایش امکانات 
انتش��ار هم زمان خود در سطح بين المللی اس��ت. این امر مجالي برای 
روزنامه ن��گاران داخلی فراهم می آورد تا مطالب ش��ان در روزنامه های 
مهم داخلي و منطقه ای، به ویژه در آمریکای ش��مالی و اروپا، منتش��ر 
ش��ود- و به این ترتيب باز هم تریبونی بين المللی برای صداهای محلی 
ایجاد ش��ود. برای پرهيز از هر گونه س��وءتفاهم، الزم است اشاره کنيم 
که برای انتشار هم زمان مطالب به ندرت وجهي به مؤسسة گزارشگري 
جنگ  و صلح پرداخت می ش��ود، و هرگاه پرداخت شود، مؤسسه فقط 

نيمي از آن را به 
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نویس��ندة اصلي مي پردازد و مابقي را براي پرداخت هزینه هاي انتشار 
هم زمان نگه مي دارد.

جامعة مدنِی نيرومند جامعه ای است که بحث ها و گفت و گوهای پرشوري 
در آن جریان داشته باش��د، و مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح تالش 
مي کند از گزارش های شما در بحث ها و گفت و گو ها در زمينة مسائل مهم 
همچون صلح، دموکراسی، و توسعه در سطح ملی استفاده  کند. این  کار 
ممکن است شامل برگزاری همایش های منطقه ای، حضور در رسانه ها، 
یا ترتيب دادن سمينارهایی در دفترهاي مؤسسة گزارشگري جنگ  و 
صلح با حضور مقامات محلی، نمایندگان س��ازمان های حقوق بشري و 
دیگر سازمان های مردم نهاد، و البته روزنامه نگاران و سردبيران باشد. 

ارزیابی ها  بر درس های آموخته ش��ده مهر تأیيد مي زنند، اش��تباهات 
و س��وء تفاهم ها را )حتي گاهي از جانب مؤسس��ة گزارش��گري جنگ 
و صلح( رفع می کنند، و نتایج کار نش��ریه را مي س��نجند. این ارزیابی 
ممکن اس��ت در قالب یادداشت سردبير باش��د، یا به  صورت گفت و گو 
با استاد یا س��ردبيري که گزارشي را به شما سفارش داده است. سامانة 
آموزش از راه دوِر مؤسس��ة گزارشگري جنگ  و صلح از طریق آکادمی 
این مؤسسه تسهيالت آنالیِن امني براي روزنامه نگاران شرکت کننده 
در این برنامة آموزشي فراهم می کند تا نسخه  های ویرایش شده را مرور 
کنند، از بازتاب ها باخبر ش��وند، و تحوالت کلي را دنبال کنند. )ارزیابی 
باید دو طرفه باشد؛ بنابراین، اگر می خواهيد مؤسسة گزارشگري جنگ 
و صلح و فرآیند آموزش و ویرای��ش آن را ارزیابی کنيد، لطفاً این کار را 

انجام دهيد.(

جامعة مدنِی نیرومند 
جامعه ای است که بحث ها 
و گفت و گوهای پرشوري 
در آن جریان داشته باشد، 
و گزارش های شما به این 

بحث ها و گفت و گو ها کمك 
مي کند
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نکاتی دربارة کار با مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح

چنان که گفته شد، فرآیند تهية مطلب براي این مؤسسه بسيار پيچيده 
اس��ت. گاهی ممکن است کار با سرعت و س��هولت پيش برود؛ و گاهی 
ممکن اس��ت بسيار پيچيده و دشوار باشد. هر چه  بيشتر با این مؤسسه 
کار کنيد، این فرآیند به نظرتان آس��ان تر خواهد شد، و  هدف هم دقيقاً 

همين است .
رمز نوشتن برای مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح توجه به رهنمودهاي 
این کتاب برای گزارش��گري  به شيوه ای متوازن، موجز، با منابع کافي، 
و مبتنی بر واقعيت اس��ت. اگر گزارش ش��ما با کاربرگ تناسب داشته 
باش��د، ليد روشن و گویایي داشته باش��د و قواعد اساسی گزارشگری و 
دیگر اصول روزنامه نگاری در آن مراعات شده باشد، با مشکل چندانی 

روبه رو نخواهيد شد.
یکي از این نکات این است که به  یاد داشته باشيد برای مخاطبی وسيع، 
فراتر از شهر، کشور یا منطقة خود بنویسيد. واقعيات اصلی را مشخص 
کنيد، افراد و احزاب را در نخس��تين اشاره به نام شان معرفی کنيد، و به  
جای این که صرفاً پيش واع��ظ موعظه کنيد، طوري با مخاطب ارتباط 
برقرار کنيد که ميل و رغبتش به خواندن ادامة مطلب حفظ شود. انصاف 
و احترام خود را آشکارا نش��ان دهيد، و لحني معتدل و متعادل داشته 
باش��يد. سردبيران وقت زیادی صرف می کنند تا مطالب را به این شيوه 
روش��ن و شفاف کنند و صيقل بزنند، ولی اگر خودتان این شم و مهارت 

را داشته باشيد، گزارش تان بهتر و اثرگذارتر خواهد شد.
این فرآیند ممکن است حوصلة شما را سر ببرد، اما بدانيد که گزارش شما 

تنها گزارشي  نيست که سردبيرها باید روی آن کار کنند. آن ها

رمز نوشتن برای مؤسسة 
گزارشگري جنگ  و صلح 
توجه به رهنمودهاي این 
کتاب برای گزارشگري به 
شیوه ای متوازن و مبتنی بر 
واقعیت است
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با بيشترین س��رعت ممکن روي مطالب کار مي کنند. بنابراین، هر قدر 
مطلبی که ارائه می کنيد شسته رفته تر باشد، مسلماً کمتر باید روی آن 

کار کنند.
 سر انجام این که هر گزارشي خوب از کار در نمي آید. روزنامه نگار باتجربه 
می داند که گاهی گزارش ها "حذف می ش��وند" )یعنی مورد اس��تفاده 
قرار نمی گيرند(. این موضوع مطمئناً خوش��ایند نيست، اما این بخشی 
از این حرفه اس��ت. گاهی اوقات دليلش این اس��ت که گزارش خوبی از 
کار در نيامده است. اما اغلب به این دليل است که گزارش هاي دیگری 
وجود داش��ته ، یا فضای خبری تغيير کرده و گزارش ش��ما از رده خارج 

شده است.
اگر گزارشي مورد استفاده قرار نگيرد، می توانيد از سردبيري که گزارش 
را به ش��ما سفارش داده بپرسيد آیا دستمزد گزارش حذف شده به شما 
تعلق مي گيرد یا نه. مبلغ این پرداخت ناچيز اس��ت و اصوالً زماني قابل 
پرداخت است که گزارش به دليل تصميم سردبير یا به دالیل خبری رد 
شود، ولی اگر کيفيت آن پایين باشد یا دیرتر از موعد تحویل شده باشد، 

دستمزدي به آن تعلق نمي گيرد.
ولي، در هر حال، از این تجربه درس بگيرید و آن را پش��ت سر بگذارید. 
کار شما روزنامه نگاري است، نه سرودن شعر، و فردا هميشه روز دیگری 

است-  و گزارش دیگری.
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منابع

برنامه های آموزشی مؤسسة گزارشگري جنگ  و صلح شامل کارگاه ها و 
سمينارهای تخصصی، آموزش همه جانبة ضمن  کار از طریق پروژه هاي 
گزارشگری گروهی، ارائة گستردة واحدهای آموزشی آنالین و مطالب 
چاپی از قبيل همين کتاب، و نيز سيس��تم آم��وزش از راه دوِر آکادمی 
 )www.iwpr.net :مؤسس��ة گزارش��گري جنگ  و صلح )نگاه کنيد به

است.
این وب سایت لينک هایی به تعداد بسيار زیادی از دیگر وب سایت های 
تخصص��ی و آموزش��ی دارد که هر چي��زی از مهارت  های اساس��ي  تا 
گزارشگرِی محيط زیست و گزارشگرِی جنایات جنگی را در بر مي گيرند. 
کتاب شناس��ی مفصلي هم از کتاب هاي راهنماي تخصصی و آموزشی 

وجود دارد، و بسياري از آن ها به صورت آنالین فهرست شده اند.
کارگاه های آموزش��ی مقدماتي و تخصصی را، بنا به ضرورت، استادان 
محلی و بين المللی اداره می کنند؛ به همين دليل، ما از همة ارزیابی ها و 
نظرات شرکت کنندگان و همکاران محلی استقبال می کنيم. عالوه  بر 
این، ما ویراست هاي دیگری از این کتاب راهنما ارائه خواهيم کرد، و در 
صدد هستيم که  نظرات و دیدگاه های شرکت کنندگان در برنامه هایمان 

را هم در آن بگنجانيم تا قابل استفاده تر شود.
طرح های ظرفيت سازی مؤسسة گزارشگري جنگ  و  صلح برای تقویت 
رسانه  ها و مؤسسات رسانه ای محلی است، اعم از گروه هاي آموزشي یا 
آزادی بيان، یا روزنامه ها و خبرگزاری هاي محلي. برای کسب اطالعات 
بيشتر دربارة برنامة جامع مؤسس��ة گزارشگري جنگ  و صلح، یا برای 
اطالع از چگونگی همکاری با ما در منطقة خود به وب سایت این مؤسسه 

مراجعه کنيد. 

 منابع مؤسسة گزارشگري 
جنگ و صلح براي کمك 
به روزنامه نگاران داخلي در 
مناطق درگیر جنگ و بحران 
هستند
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گزارشگری برای تغییر:
کتاب راهنمایی برای گزارشگران داخلي

 در مناطق درگیر بحران

گزارشگران در خطوط مقدم اکنون بيش از هر زمان دیگری در معرض خطر هستند. 
اما  با حرکت بسياری از کشورها به سوي دموکراسی، نقش گزارشگران داخلي بيشتر 

از هميشه اهميت یافته است.
این کتاب راهنمایی عملی و کاربردي برای کمک به روزنامه نگاران داخلی است تا در 

تغييرات مثبت در جوامع درگير بحران هاي سخت سهيم شوند.
این کتاب راهنما از تجربة گستردة موسسة گزارشگری جنگ و صلح در زمينة آموزش 
تخصصي بهره می گيرد؛ این سازمان غيرانتفاعی از رسانه های داخلی در مناطق درگير 

جنگ و بحران در سراسر جهان حمایت می کند. 

برنام��ه های مؤسس��ة گزارش��گري جن��گ و صلح ش��امل گزارش��گری، آموزش و 
ظرفيت سازي در  مؤسسات رسانه ای داخلي است. نشریات الکترونيکي این مؤسسه 
گزارش های پرمحت��وا و عميقي از صداهای محلی در خط مق��دم  بحران و تغيير در 
اروپا، آسيا، خاورميانه و آفریقا ارائه می کنند. برای اطالعات بيشتر و اشتراک آنالین 

به www.iwpr.net مراجعه کنيد.
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