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تقدیم به هزاران روزنامهنگار داخلی در سراسر جهان،
روزنامهنگارانی که در وضعیتی دشوار و اغلب پرمخاطره كار میکنند
تا آزادانه از خطوط مقدم بحران و دگرگونی گزارش تهیه کنند

4

مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح ()IWPR

فهرست
مقدمه

 -1چرا روزنامهنگاری؟

 -2معیارهای بینالمللی

 -3ساختارگزارش
 -4منبعیابی

 -5فنون مصاحبه

 -6کاربرد جزئیات
 -7نقل قول

 -8تشخيص خبر و انواع مطلب

 -9شيوة نگارش

 -10مقدمهای در باب افترا
 -11گزارشگری صلح

 -12حقوق بشر و روزنامهنگاری
 -13روزنامهنگاری اقتصادی

 -14امنیت روزنامهنگاری

 -15گزارشگری برای مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح

5

مقدمه
روزنامهنگاری هیچگاه دوران طالیی نداش��ته است ،حتی هنگامی که
جریان تهيه و انتقال اخبار ساده بود .روزگار ما هم از این قاعده مستثنا
نیست.

روزنامهنگاران همواره در
مبارزهاي ناگزير با تالشهاي
مقامات براي كنترل ،محدود
كردن و سانسور اخبار
بودهاند

روزنامهنگاران ،از نخس��تین «خبرنگار جنگی» كه وقایع ش��به جزیرة
کریمه را گزارش میکرد تا نسل خبرنگاران جنگ ویتنام و خبرنگاران
جنگهای مستم ِر خاورمیانه در روزگار ما ،همواره در مبارزهای ناگزیر
با تالشه��اي مقامات برای کنت��رل ،محدود کردن و سانس��ور اخبار
بودهاند.
روزنامهن��گاران ،در عین حال ،به گونهای فزاین��ده به هدفهایی برای
حمله تبدیل شدهاند .بنا به گزارش کمیتة حمایت از روزنامهنگاران ،در
دهة گذشته  364روزنامهنگار حین انجام وظیفه کشته شدهاند( .البته
دیگر گروههای روزنامهنگار رقمهای بیشتری ارائه میکنند).
در مناطق درگير جنگ همچون عراق که تعداد کشتهش��دگان س��یر
صعودی دارد ،روزنامهنگاران مس��تقیماً در مع��رض خطر تير خوردن
هستند؛ در حكومتهای سرکوبگر مورد حمله قرار میگیرند و به زندان
میافتند؛ حت��ی در جامعههای باثبات و دموکراتیک هم به دليل انجام
وظیفه و گزارش کردن جرم و فساد به قتل رسیدهاند.
افزای��ش تهدی��د جانی تنه��ا عارضهای نیس��ت که آس��يب زيادي به
روزنامهنگاران وارد ميكند .منتقدان میگویند در اقتصاد جهانیشدهاي
که شرکتهای چندملیتی رسانهها را به انحصار خود درآوردهاند ،و در
صدد "به ابتذال کش��اندن" روزنامهنگاری جدی هستند ،بودجههای
گزارش��گري و دفاتر خارجی رو به کاهش است .اخبار بینالمللی رفته
رفت��ه قربانی تنگنظریه��ا و کوتهبينيها میش��ود .کانون خبرهای
بینالمللی بهتدريج از مباحث و موضوعات جدی به روزنامهنگاری دربارة
شخصیتها و چسبیدن به مسائل بیاهمیت منتقل ميشود.

6

مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح ()IWPR

اما در میانة این روندهای دلس��ردکننده ،اخبار دلگرمکننده هم وجود
دارد .رفته رفته فرصتهای ب��ارزی برای روزنامهنگاران داخلی پدیدار
ميشود.
با آنکه برخی مؤسسات رس��انهای مهم اخبار بینالمللی جدی را رها
داخل��ی گوناگون روز به روز مجال بيش��تري براي
کردهاند ،صداهای
ِ
تأثيرگذاري در س��طح داخلی و بینالمللی پيدا ميكنند .اکنون جهان
کوچکتر و ارتباطات سریعتر شده است و این امر رسانههای داخلی را
قادر میس��ازد كه بر مباحث بینالمللی تأثیری داشته باشند که پیش
از اين هرگز نداشتند.
در همین حال جریان رو به رشد گسترش مؤسسات رسانهای بینالمللی
ه��م در کار اس��ت ،جریانی که از پش��تیبانی حامی��ان مالی خصوصی
و مؤسس��ات دولته��ای غربی براي ايجاد توس��عه برخوردار اس��ت و
رس��انههای داخلی را جهت کمک به ایجاد زمینه برای صلح ،توسعه و
دموکراسی تقویت میکند.
مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح) iwpr( 1یکی از این گونه مؤسسات
است که اکنون در بیش از بیست کشور اروپاي جنوب شرقي  ،اوراسیا،
خاورمیان��ه و آفریقا فعالیت میکند .وظیفة این مؤسس��ه پش��تیبانی
از آموزش ،گزارش��گری و ظرفیتسازی در مؤسس��ات رسانهای برای
روزنامهنگاران داخلی است.
تجربة ما حاکی از وجود موانعی عظیم پيش روي گزارش��گران داخلی
است .آنان اغلب در معرض سرکوب مستقیم قرار دارند ،هميشه از منابع
کافی بيبهرهاند و از کمبود پشتیبانی حرفهای رنج میبرند.
ن همه ،ما شاهد توانايي رسانههای داخلی هم بودهایم ،رسانههایی
با ای 
که اگر کمک و حمايت مناس��بي دريافت كنند ،شهامتی خارقالعاده
المللی صحت/دق��ت ،عینیت ،و
نش��ان میدهند و به معیاره��ای بین
ِ
بیطرفی دس��ت مییابند .جوای��ز بینالمللی متعددي که مؤسس��ة
گزارشگری جنگ
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مقدمه

توسعة دموكراسي
به معناي نقش اساسي و رو
به گسترش روزنامهنگاران
داخلي در سراسر جهان است

و صل��ح در حوزة روزنامهنگاري به دس��ت آورده ،حاكي از موفقیت آن
دسته از روزنامهنگاران داخلی است که با شبکة ما کار میکنند.
چشمانداز وسيعتر اوضاع نیز مثبت است .بر اساس گزارش برنامة توسعة
س��ازمان ملل متحد ،در دو دهة گذشته « 81کشور گامهای مهمي به
سوی دموکراسی برداش��تهاند ،و امروزه  140کشور از میان نزدیک به
 200کش��ور جهان انتخابات چندحزبی دارند ».توسعة دموکراسی به
معنای نقش اساس��ی و رو به گسترش روزنامهنگاران داخلی در سراسر
جهان است .این موضوع توانايي زيادي به آنها ميبخشد و مسئولیتي
سنگين بر دوششان ميگذارد.
فناوريهاي جدید ارتباطات نیز به نزدیکتر کردن سطح روزنامهنگاری
بینالمللی و داخلی مدد ميرساند .تهيه و انتشار اخبار اكنون از هر زمان
دیگر ارزانتر و سریعتر اس��ت .حوزههاي رسانهای مختلف که پیشتر
ج��دا و متفاوت بودن��د ،كمكم به هم نزدیک ميش��وند ،به گونهای که
متون ،صداها و تصاویر اکنون همه همزمان (البته به شرط دسترسی به
کامپیوتر و اینترنت) قابل اس��تفادهاند .این تحوالت روزنامهنگاران و به
طور كلي مردم را بهشدت توانمند ميكند.
اما فرصتهای جدید همچنین تأکیدی است بر نیاز به آموزش بیشتر
و گزارش��گری مس��ئوالنهتر .و کت��اب حاضر دقيقاً به همين مس��ائل
میپردازد .این کتاب راهنمایی عملی و كاربردي اس��ت که برای کمک
به روزنامهن��گاران داخلی در جامعههای درگير بحران و دگرگونیهای
عظیم تنظیم شده است.
کتاب حاضر خالص��هاي از معیارهای بینالمللی اساس��ی را در زمین ة
روزنامهنگاری به دس��ت ميدهد و حاوي راهنماییهای مهمی دربارة
بسیاری از فنون اساسی گزارشگری است.
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این کتابِ راهنما مروری است بر گزارشگری در زمینة مباحث عمومی،
سیاسی ،اقتصادی و بشردوستانه .همچنین راهنماییهایی دربارة ایمنی
و امنیت و گزارشگری حساس در مناطق جنگی ،و نیز در موضوع افترا
ارائه ميدهد .این کتاب كه خود به عنوان بخشي از برنامههای آموزش
عملی ما تأليف ش��ده است ،ش��رایط اختصاصي الزم براي گزارشگری
ِ
برای مؤسس��ة گزارش��گري جنگ و صلح را هم مطرح میکند .در هر
فصل ،بخشی به تمرینها و موضوعاتی برای بحث اختصاص داده شده
و منابع بیش��تری هم در هر زمینه معرفی شده است .این کتاب راهنما
برای استفاده در دورههای آموزش��ی بینالمللی يا به صورت خودآموز
تنظیم شده است.
این کتاب به زبانهای مختلف در دسترس است (برای اطالعات بیشتر
مراجعه کنید به .)www.iwpr.net :صفحهآرايي کتاب در نسخههاي
زبانهای مختلف ،به منظور استفاده در کارگاههای آموزشی چندزبانه،
همسان شده است.
روزنامهنگاری کاری است در حوزة حقوق و اختیارات ،و البته در حوزة
مس��ئولیتها و تکالیف نیز .در بس��یاری از جامعهه��ا ،روزنامهنگاران
داخلی برای اولین بار در طول عمر یک نسل ،و شاید هم بیشتر ،از این
بخت برخوردار ش��دهاند كه آزادانه به گزارش رخدادهای کشورش��ان
بپردازند.
چگونگی پیریزیِ معیاره��ا و ویژگیهای حرفهای فقط زمينه را برای
موفقیت نس��لهاي آينده مهيا نمیکند ،بلکه رهب��ران آنها را هم در
کان��ون توجه عمومی قرار ميدهد ،و به جوام��ع آنها کمک میکند تا
اختالفهايشان را رفع کنند ،و ش��رايط توسعة پايدار و دموکراتیک را
فراهم آورند .این کتاب در پی پش��تیبانی از روزنامهنگاران در انجام این
وظیفة اساسی است.
2
آنتونی بُردن
مدیرعامل
)1. Institute for War & Peace Reporting (IWPR
2. Anthony Borden
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روزنامهنگاران داخلي براي
اولين بار در طول عمر يك
نسل ،و شايد هم بيشتر ،از
اين بخت برخوردار شدهاند
كه آزادانه به گزارش
رخدادهاي كشورشان
بپردازند

فصل 1

چرا روزنامهنگاری؟
اگر دارید از این کتاب استفاده میکنید ،به احتمال زیاد در حال حاضر
روزنامهنگاريد یا به این حرفه عالقه داريد.

شان پ ِن بازيگر آمريكايي
حين بازديد از نشست
آموزشي مؤسسة گزارشگري
جنگ و صلح در بغداد

ما در جریان سمینارهای آموزشی مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح این
پرسش را با صدها شرکتکننده از سراسر جهان در میان میگذاریم که
چرا روزنامهنگار شدهاند .نظرات افراد البته متفاوت است و پاسخ درست
توگوها برخی مضامین به دفعات
و نادرست وجود ندارد .اما در این گف 
تکرار میشود .و برخی معضالت مشترک هم بدیهی است.
در این فصل برخی از دالیل مهم افراد را برای روزنامهنگارشدن مطرح
میکنیم و به بررس��ی برخی از خطرات و مش��کالت بالق��وة این حرفه
میپردازیم .سپس شما میتوانید در تمرينهاي انتهاي فصل به تحليل
دالیل خود برای روزنامهنگارشدن بپردازيد.
خدمت به جامعه

خيليها میگویند ميخواهند روزنامهنگار ش��وند تا به جامعه خدمت
کنند .روزنامهنگاری مطلوب به ش��یوههای مختلف به جامعه خدمت
میکند ،از جمله با برمال کردن بیعدالتیها ،واداشتن سياستمداران به
پاسخگويي در برابر مردم و کمک به کشور در مواقع بحرانی .اما کسانی
که به حرفههای دیگر اش��تغال دارند نیز در خدمت جامعه هستند ،از
جمله پزشکان و معلمان و حتی خود سياستمداران(چنانکه خودشان
میگویند) .هدفِ خدمت ب��ه جامعه به خودي خود دليل قانعكنندهاي
براي تمايل شما به اشتغال به روزنامهنگاري نيست .
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بيان حقیقت

روزنامهن��گاران بلندپرواز اغل��ب میگویند که خ��ود را وقف حقیقت
کردهان��د .چنانکه در این کتاب راهنما هم مطرح میش��ود ،دس��ت
يافتن به واقعيتهاي درس��ت نخس��تین چالش روزنامهنگاری است.
ولي «حقيقت» مفهوم پيچيدهاي اس��ت .در واق��ع يكي از اصول مهم
روزنامهنگاری بینالمللی ارائة «حقیقتهاي» رقيب به شکلی متوازن
است .اما آیا روزنامهنگار از توانايي تعیین حقیقت برخوردار است؟ از آن
گذشته ،اگر معلوم شود که شما اشتباه كردهاید ،چه اتفاقي ميافتد؟
نمايندگي سرزمين مادري

بسیاری از گزارشگران احساسات پرشوري نسبت به خویشان و سرزمین
آبا و اجدادی خود دارند .این امر طبیعی است ،بهویژه هنگامی که خانواده
یا سرزمینشان در خطر باشد .روزنامهنگاران ورای هر چیز انساناند ،و
غالباً ــآگاه یا ناآگاه ــ خود را با جامعة خویش ،که ممکن است بر اساس
منطقه ،زبان ،دین ،قومیت یا ملیت تعریف شده باشد ،یکی میدانند .اما
آیا رهیافت جانبدارانه با اصول مهم عینیت و توازن در روزنامهنگاری در
ک طرفه
تضاد نیست؟ روزنامهنگاری باید جذاب و خواندنی باشد ،اما آیا ی 
به قاضی رفتن یا باالی منبر رفتن و داد س��خن دادن ،آن هم در جهانی
«عاری از رحم و شفقت» ،كسالتآور و خستهكننده نخواهد بود؟
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آیا روزنامهنگار از توانايي
تعیین حقیقت برخوردار
است؟ از آن گذشته ،اگر
معلوم شود که شما اشتباه
كردهاید ،چه اتفاقي ميافتد؟

چرا روزنامهنگاری؟

فصل 1

برجسته كردن موضوعات

روزنامهنگاری کمکی است به آگاه کردن صاحبان قدرت تا بدانند كه در
کشور واقعاً چه میگذرد .سياستمداران و مقامات ،حتی با بهترین نیات و
انگیزهها ،ممکن است از اوضاع و احوال واقعی دور بیافتند ،چون احتمال
دارد کس��انی آنها را احاطه كنند که در فکر خش��نود کردن ایشاناند
و چیزهایی را به آنها بگویند که دوس��ت دارند بشنوند .روزنامهنگاری
ن مقامات است .ولي بايد از مخاطرات
مجرای مستقیم و باارزشي برای ای 
آن ه��م آگاه بود .ممكن اس��ت روزنامهنگار در جریان با خبر س��اختن
مقامات مهم اغوا شود و در صدد خشنود کردن رهبراني كه مخاطب او
هستند بربيايد تا مقبولیتش را در آن جمع از دست ندهد.
حفاظت از مردم

مرد ِم آگاه سنگ بنای هر جامعة مدنیاند .روزنامهنگاریِ صریح و صادق
و ،در عین حال ،منصف در زمینة موضوعاتی که برای مردم مهم است،
به ایجاد فش��ار برای تغییر و بهبود کمک میکند .این امر به معنای در
دسترس قراردادن اطالعات قابل اعتماد دربارة کارهایی است که رهبران
سیاسی و دیگر مقامات انجام میدهند .آیا سیاستهای دولت عادالنه
و كارآمد اس��ت؟ آیا فالن رهبر یا بهمان مق��ام صادقاند؟ آیا طرحها و
سیاس��تهايی كه وعده دادهاند مطابق برنامه پیش میرود؟ آیا حقوق
شهروندان محترم شمرده میشود؟ و اگر نه ،چرا؟
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با این همه ،شاید س��نتیترین نقشهای روزنامهنگاری نیز مخاطراتی
سياستمداران مخالف و گروههای غیررسمی
چند در بر داشته باش��د.
ِ
ــاز جمله ش��رکتهای تجارتی و نیز سازمانهای مردمنهاد ــ شما را
با نگرشهای جانبدارانة خود بمب��اران میکنند و قابلیتهایتان را در
رعایت انصاف و توازن به چالش میكشند .با شايعهسازي و هوچيگري
نميتوان دوست پیدا کرد (یا درآمدی به دست آورد) .يك ضربالمثل
قديمي روزنامهنگاري ميگويد « :اس��تقالل زمانی به دست میآید که
همه از شما متنفر باشند».
کنجکاوی

کنجکاویِ سیریناپذیر ويژگي رايج -و شاید هم الزم -روزنامهنگاران
حس فضولی طبیعی بهرهمندند،
اس��ت  .روزنامهنگاران خوب از نوعی ِ
حسی که به آنان نیرو میدهد تا کارشان را خوب انجام دهند و همواره
از شغلشان راضی باشند .طبیعت آنان با «تعقیب و شکار اخبار» سرشته
شده و به همین دلیل هر چیزی را كه گير بياورند میخوانند ،از جمله،
و بهویژه ،روزنامههایی که با آنها موافق نیستند .اين روزنامهنگاران به
جزئیات اهمیت میدهند و هم��واره میخواهند از «چرا»یی ماجراها
سر دربیاورند .و وقتی از ته و توی چیزی سر در آوردند ،میخواهند آن
را به دیگران هم بگویند.
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فصل 1

اما این غریزة کنجکاوی فشارهای خاص خود را به دنبال میآورد .دنیای
اخبار بیرحم اس��ت و در اوج ماندن نیازمند از خودگذش��تگی است.
بسیاری از گزارشگران از احساس بياطالعي سرخورده میشوند ،چون
هنگام شروع گزارشي كه هيچ چيز از آن نميدانند ناگزيرند پيه سنگ
روي يخ شدن را به تنشان بمالند .عدة زيادي از روزنامهنگاران دير يا زود
به دنبال كسب دانش تخصصي دربارة موضوعهاي مشخص میروند ،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 میشوند.
تأثیرگذاری

روزنامهن��گاران میتوانند تأثیر زیادی داش��ته باش��ند و بس��یاری از
روزنامهنگاران به همین دلیل جذب رس��انهها میش��وند .پيدا کردن
مخاطب در اين حرفه امر مطلوبی است و میتواند به شما کمک کند تا
از طريق گزارشهايتان تأثيرگذار باشيد .اما این موضوع نیز میتواند به
نوبة خود خطرناک باشد .احساس قدرت میتواند عینیت و بیطرفی را
از بين ببرد و اگر گزارشگر بیش از اندازه به صاحبمنصبان یا مخالفان
ایشان نزدیک شود ،اعتبار خود را از دست خواهد داد .خودپسندی سم
مهلکی برای گزارشگری است .شركت مستمر در مهمانيهاي كساني
كه میخواهند روی شما تأثیر بگذارند ،ممكن است براي سالمتي شما،
و بهویژه براي اندازة دوركمرتان ،ضرر داشته باشد.
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شهرت

بس��یاری از روزنامهنگاران به دنبال ش��هرتاند و این موضوع میتواند
انگیزهای ب��رای خ��وب کار کردن در این حوزه باش��د .ممكن اس��ت
گزارشگران جوان از چهرههایی با ش��هرت جهانی همچون کریستین
امانپ��ور 1در س��ی .ان .ان .یا پيتر جِ نینگز 2در ا ِی .بی .س��ی .یا ج ِرمی
پَکسمن 3در بی .بی .سی .الهام گرفته باشند .در جریان جنگ دوم خلیج
خبرنگار بی .بی .س��ی .در بغداد که «اس��كاد استاد» 4لقب 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 اهمیت داشته باشد .بهترین روزنامهنگاران
به دلیل دقت و استحکام کارشان مشهور میشوند ،و عكس اين موضوع
صادق نيست.
پول

روزنامهنگاری ش��غل اس��ت و راهی ب��رای پ��ول درآوردن .بیتردید
شخصيتهاي مش��هور ،مانند كس��اني كه پیشتر از آنها یاد شد ،به
راحتی پولهای کالن به دس��ت میآورند .در مناط��ق جنگی ،بهویژه
هنگامی که خبرنگاران دسته دسته به آنجا گسیل می شوند ،ميتوان
با کار کردن به عنوان کارچاقکن ،مترجم یا دستیا ِر خبرنگار پول خوبی
به جیب زد ،بهویژه اگر زرنگ و مسئول باشید و انگلیسیتان هم خوب
باشد.
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اگر پول حسابی ميخواهيد،
بهتر است دنبال کار دیگری
برويد

فصل 1

اما تعداد كمي از خبرنگاران چنين درآمد بااليي دارند ،و دستمزد باالي
کارکنان محلي در مناطقي كه به شدت درگير بحراناند ممكن است با
همان سرعتی که رسانهها از یک جنگ به سراغ جنگ دیگری میروند،
از بین برود .مش��اغل رسانهاي بهش��دت بیثباتاند و روز به روز تعداد
بازنشستگی زودهنگام
بيشتري از صاحبان رس��انهها پیش از آنكه به
ِ
برسند ،ورشکست میشوند.
ل دریافت رشوه و وجوه زیرمیزی،
بدتر اینکه دغدغة پول شما را در قبا 
یا پذيرفتن هدیه باب��ت لطفی که كردهايد ،آس��یبپذیر ميكند .این
قبیل رفتارها در روزنامهنگاریِ شرافتمندانه مطلقاً جایی ندارد و وجهة
بس��ياري از روزنامهنگاران خوب را خراب كرده است .اگر پول حسابی
ميخواهيد ،بهتر است دنبال کار دیگری برويد.
ماجراجویی

بسیاری از افراد به این علت روزنامهنگار میشوند که دنبال ماجراجویی
هستند؛ میخواهند وقتي از خواب بيدار ش��دند ،از خودشان بپرسند
چه چیزهای تازهای در انتظارش��ان اس��ت .توانایی حرف زدن با طیف
گستردهای از مردم و پرسیدن انواع و اقسام سؤالها (از جمله سؤالهای
گس��تاخانه یا بیربط) میتواند هیجانانگیز باش��د .امكان س��فرهاي
خارجي و ،در نهايت ،سفر به مناطقي كه منتهاي طاقت انسان در آنها به
نمايش در ميآيد ،از قبیل مناطق جنگی یا فاجعهزده ،نيز هيجان زيادي
دارد .در چنین وضعی ،این احتمال هم هس��ت که احساس صميميت
نیرومندی به وجود بیاید و رقابت بیرحمانة معمول به دنیای تجارت و
داد وستد واگذاشته شود.
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ب��ا اینهمه ،اکثر روزنامهنگاران با حجم باالي��ي از کارهای يكنواخت و
گزارش کنفرانسهای مطبوعاتی ،وضعیت
کسلکننده سر و کار دارند.
ِ
بازار ،و محاکمات تمامنشدنی میتواند میزان تاب و تحمل آنان را محک
بزند .مسافرتهای دائمی میتواند خستهکننده باشد .وقتي نيمهشب
در اتاق هتلي از خواب بيدار ميش��ويد و يادتان نميآيد در کدام ش��هر
هستید ،حسابي گيج ميشويد .افراد و خانوادهها اغلب از این وضع آسيب
ميبينند و پناه بردن به مش��روب و مواد مخدر و سیگار کشیدن دائمی
هم کار را خرابتر میکند .برای شناخت اضطراب و فشار بیحدی که
روزنامهنگاران با آن دست به گریباناند حرکت رو به رشدی در اين حرفه
شروع شده است .اين حركت امكانات مختلفي فراهم ميكند ،از جمله
آموزش کار در محيطهاي خصومتآمیز ،ارائة مش��اوره به کسانی که
دچار «اختالل فشار روانی پسآسیبی» 5شدهاند ،و ،متأسفانه در موارد
بسيار ،برگزاري مراسم يادبود براي آنها كه حين كار كشته شدهاند.
عشق به روزنامهنگاری

بسیاری از روزنامهنگاران اين شغل را به یک دلیل ساده انتخاب کردهاند:
عش��ق به روزنامهنگاری .شايد مجري رادیو یا تلویزیون هنگامي كه در
برنامة زنده غرق صحبت اس��ت ،از اينکه وظیفة هیجانانگیزش را به
درستي انجام میدهد بسيار احساس رضايت كند(گرچه تپق زدنهای
اجتنابناپذير هم چیز وحشتناکی است) .بهترین گزارشگران کسانی
هستند که بی وقفه گزارشها را میکاوند و منابع خود را پیگیرانه دنبال
سردبیران
ميكنند چرا که برای این کار انگیزهای درونی دارند .خالصه
ِ
تراز اول عاشق کلماتاند و دوست دارند مطالب شستهرفته عرضه شوند.
داش��تن تبحر در كاري كه انجام ميدهيد ،احساس بسيار خوشايندي
است.

17

چرا روزنامهنگاری؟

فصل 1

با اینهمه ،تش��خیص اینکه روزنامهنگاری چه چيزهايي هست و چه
چیزهايي نیست بس��یار اهمیت دارد .مهمترین مس��ئله این است که
روزنامهنگاری برای اکنون اس��ت نه برای اعص��ار آینده .روزنامهنگاری
ادبیات نیس��ت و اخب��ار رادیو-تلویزیون فیلم س��ینمایی محس��وب
نمیش��ود .نثر پرآبوتاب و داستانس��رایی ِبیش از اندازه نشانههای
روزنامهنگاری ناپخته است و ممكن است پس از انتشار ماية شرمساري
شیوة بیان میتواند مانعی برای
شما شود .تمرکز بيش از حد بر نوشتن و 
گزارشگری مطلوب و ضرورت تمرکز بر واقعیات باشد .سرعت معموالً
بيش��تر از عمق مطلب اهمیت دارد ،و محدویته��ای زماني همواره از
کیفیت كار میکاهد .به قول الویس کاستلّو 6در ترانهاش« ،اخبار دیروز
کاغذ دور ساندویچ فرداست».
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تمرین

موارد زیر را مرور کنید و ببینید چرا میخواهید روزنامهنگار باش��ید .با
خود صادق باشید و بکوشید این موضوع را با همکاران و دوستانتان با
صراحت به بحث بگذارید و پاس��خهايتان را با هم مقایسه کنید .کدام
پاسخها رایجتر است؟
به عنوان مثال از خودتان بپرسید:
آیا اخبار و رویدادهای جاری را به دقت دنبال میکنید؟
بیشتر بازیگر هستید یا تماشاگر؟
دوس��ت دارید چ��ه چيزهايي بخوانی��د ،و آیا زي��اد روزنام ه
میخوانید؟
آیا به سیاس��ت عالقهمندید ،و وابس��تگی حزبی ش��دیدی
دارید؟
کسانی را تحسین میکنید ،و آیا در میان آنان نویسنده یا
روزنامهنگاري هست؟
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فصل 1

منابعی برای مطالعه

وبس��ایتهای مختص روزنامهنگاری زياد است ،و در آنها از مقاالت
فاضالنه گرفته تا مدارس عالي و دانشكدههاي روزنامهنگاری و آخرين
شایعات داغ پيدا ميش��ود .در ادامه ،فهرست مختصری از چند سایت
مهم آمریکایی و انگلیسی ارائه شده است که بسیاری از روزنامهنگاران
هر روز به آنها مراجعه میکنند:
رسانة گاردین:

media.guardian.co.uk

مؤسسة پوینتر:

www.poynter.org

جیم رومنسکو در زمينة اخبار رسانهها در سایت پوينتر(که
لینکهای فراوانی هم به ديگر سایتهای روزنامهنگاری دارد):
www.poynter.org/column.asp?id=45

نشریة روزنامهنگاری کلمبیا:

www.cjr.org

نشریة روزنامهنگاری آمِریکن:

www.ajr.org

شورای ملی بریتانیا برای آموزش روزنامهنگاران:

www.nctj. com/index.html

مؤسس��ة گزارش��گری جنگ و صلح( :بهوی��ژه صفحات آموزش
روزنامهنگاری)
www.iwpr.net
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اخالق رسانهای حوزة رو به رشدی در زمینة مطالعات رسانهای
رسانه و
ِ
است؛ همچنین اس��ت موضوع دراماتیزه کردن شديد در حوزه ادبیات
داستانی و فیلم .البته هر کس منابع مورد عالقه و دلخواه خود را دارد ،اما
در اینجا برخی از متون مهم این حوزه فهرست شدهاند:
بررسی انتقادی و تاريخي گزارشگری جنگ و خاطرات عبرتانگيز:
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 کالسیک در زمينة گزارشگری جنگ:
Scoop, by Evelyn Waugh
The Quiet American, by Graham Greene7

و دو فیلم مهم دربارة گزارشگری و ادارة روزنامه:
All the President’s Men 8 (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

 .7اين كتاب با عنوان امريكائي آرام به قلم عزتاهلل فوالدوند (تهران :خوارزمي )1363 ،به فارسي ترجمه شده است.
 .8در ايران :همة مردان رئيسجمهور
 .9در ايران :همشهري کين
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فصل 1

فصل 2

معیارهای بینالمللی

اغلب سازمانهاي
روزنامهنگاري بر اين
عقيدهاند که صحت/
دقت ،بیطرفی ،و انصاف
سنگبنای روزنامهنگاری
مطلوباند

روزنامهنگاری به اندازة جهانی که از آن گزارش میدهد متنوع اس��ت.
گزارش��گران سختاخبار 1با کا ِر نویس��ندگان گزارشهای خبری
کار
ِ
ف��رق دارد و گرایشهای گروه اخیر نیز با نویس��ندگان مطالب مربوط
به شخصیتهای مشهور یا ستوننویسهای هفتگی تفاوت دارد .راه و
روش گزارشگران آمریکایی با راه و روش روزنامهنگاران بریتانیایی غالباً
ب��ه کلی فرق میکند ،و راه و روش این دو گروه نیز با همکارانش��ان در
قارة اروپا بسی تفاوتها دارد .شیوههای روزنامهنگاری در دیگر مناطق
و قارهها نیز ممکن است بيش از اينها متفاوت باشد.
با وجود همة این تفاوتها ،سازمانهای روزنامهنگاری در سراسر جهان
اصول اخالق حرفهای بودهاند.
به دنبال تدوین
ِ
اغل��ب آنها بر اي��ن عقيدهاند که صح��ت /دقت ،بیطرف��ی ،و انصاف
سنگبنایروزنامهنگاریمطلوباند،اصولیکههستةاصلیآموزشهای
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح هم محسوب میشوند.
این فصل به مروری بر اینگونه معیاره��ای بینالمللی اختصاص دارد
و به بررس��ی عناصر مهمي ميپردازد كه ب��راي روزنامهنگاری مطلوب
الزماند.
البته تفاوتهایی در این معیارها به چش��م میخورد ،اما این تفاوتها
در بيشتر موارد به نحوة بیان ،میزان تأکید و درجة اهمیت این معیارها
برمی گردد .نگاهی به فهرست زیر بیاندازید که همه برگرفته از همین
معیارهای اساسی هستند:
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در شیوه نامة مطبوعاتی روزنامه نگاران بوسنی ،در مورد مقاالت
تحریک کننده یا تبعیض آمیز موکدا ً هشدار داده شده است.
بیطرفیوصحت/دقتبرترینمعیارهایشيوهنامةتهیهکنندگان
برنامههای بی .بی .سی .است.
ش��يوهنامة روزنامهنگاري انجمن صاحبان و سردبیران نشريات
ژاپن روزنامهها را به «تالش مستمر برای آیندهای مرفهتر و امنتر»
ملزم میکند.
ش��يوهنامة اصول اخالقي انجم��ن روزنامهنگاران قرقیزس��تان
اينگونه صریح و بیابهام آغاز ميشود« :روزنامهنگار بايددر خدمت
حقیقت باشد .نقش رسانهجستوجوی حقیقت است».
هم�� ة ای��ن ش��يوهنامهها در م��ورد اي��ن ک��ه روزنامهن��گاران از چه
كارهایی باید دوری کنند كام ً
ال توافق دارند:
تهمت و افترا (هتک حیثیت)
سرقت ادبی ( استفاده از مطالب دیگران به نام خود)
دریافت رشوه
سرهم كردن مطلب (جعل و ابداع محض)
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گزارشگري مسئوالنه و
مبتني بر واقعيت بستر همة
انواع گزارشگري است

فصل 2

برای دستیافتن به رویکردهای تخصصی به روزنامهنگاری راهكارهاي
متفاوت بس��ياري وج��ود دارد ،از جمله در زمین��ة موضوعاتی از این
دس��تکه جنايات جنگي را چگونه پوش��ش دهیم ،دربار ة قربانیان و
آس��یبدیدگان چگونه گزارش تهيه كني��م" ،روزنامهنگاری مردمی"
را چگون��ه دنبال کنیم ،یا "گزارش��گری صلح" را چط��ور انجام دهیم.
گزارش��گری صلح موضوعی پیچیده و گاه مجادلهبرانگیز است و به این
مس��ئله میپردازد که گزارش��گری جنگ و عواقب آن چگونه میتواند
نیرویی در جهت مطلوب باشد .به برخی از این موضوعات در قسمتهای
بعدی این کتاب اشاره شده است .
اما بس��تر اصلی همة این موارد ،و نیز نقش اصلی رس��انهها در توسعه و
دموکراسی ،گزارشگریِ مسئوالنه و مبتنی بر واقعیت است.
فراهم آوردن اطالعات قابل اتکا برای پش��تیبانی مسئوالنه از مباحث
عمومی ،پاس��خگو کردن مقامات ،و اطالعرس��اني دربارة تصمیمات
رأیدهندگان از وظایف اساسی رسانهها در جامعة دموکراتیک است.
در واقع بس��یاری از موازین اخالق حرفهای بر نقش بنیادی رسانهها در
فراهم آوردن اطالعات قابل اعتماد تأکید میکنند ،اطالعاتی که به مردم
امكان ميدهد آزاد باشند و آنان را در ادارة امور خود توانمند میسازد.
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عناصر اساسی

تقریباً تمام اصول و موازین اخالق حرفهای دستكم بر سر این سه عامل
بنی��ادی در کار روزنامهنگاری توافق دارن��د :بیطرفی ،صحت/دقت ،و
انصاف .این موارد را میتوان معیارهایی همگانی قلمداد کرد.
رهنمودهای اقوام مختلف بر صداق��ت و نزاکت در گردآوری اخبار نيز
تأکید دارند .بس��یاری از موازین نیز به حفاظت از منابع خبری مربوط
میشوند که جز ِء جداییناپذی ِر کار گردآوری اخبارند.
 .1بیطرفی

بس��یاری از اص��ول و موازین رفت��اری روزنامهن��گاران بر"بیطرفی"
یا"استقالل" در گزارشگری تأكيد میکند .اما تعریف این مفهوم شايد
دشوار باشد.
بیطرفی به این معناست که گزارش نباید از حزب سیاسی ،دین ،مردم
یا گروه قومی خاصی در مقابل احزاب ،ادیان ،مردمان یا گروههای قومی
دیگر حمایت کند .بیطرفی به روزنامهنگار امکان میدهد که مواضع یا
سیاستهای یک طرف را منصفانه گزارش كند ،ونظرهایی را كه ممكن
است یک حزب یا گروه دربار ة حزب یا گروه دیگري ابراز کند ،در گزارش
خود بگنجاند .اما اصل بر این است که گزارشگر نباید مستقیماً نظرها یا
عقاید یا ترجیحات سیاسی خود را اظهار کند.
روزنامهن��گاریِ مت��وازن بین واقعی��ت و عقیده تفکیک ب��ارزي قائل
میشود.
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فصل 2

ِ
حمایت مالی بهدشواری میتوانند
در بسیاری از کشورها نشريات بدون
دوام بیاورند ،و احزاب سیاسی ،گروههای فشار یا شرکتهای قدرتمندي
كه منافع سياس��ي دارند طبعاً داوطلب حمايت از آنها هستند .در این
موارد روزنامهها دستکم باید فهرستی از منابع مالی خود منتشر کنند
تا خوانندگان خود بتوانند دربارة بیطرفی آنها قضاوت کنند.
نشرياتِ مسئولیتشناس بین گزارشهای خبری و مقالههای حاوی
نظر و عقیدة نویسندگان بهوضوح تمایز قائل میشوند .خبرها معموالً
در صفحه اول میآید و س��رمقالهها و مقاالت و آراء و عقاید در صفحات
جداگانه در داخل روزنامه چاپ میشود .در برخی روزنامهها ،مقاالتی
که جنب��ة "تحلیلی" دارن��د و از این رو ناگزیر تا ح��دي بیانگر دیدگاه
"تحلیل خبر" درج میش��وند تا از
روزنامهنگار هس��تند ،تحت عنوان
ِ
اخبار صرف کام ً
ال متمایز باشند .در بسیاری از روزنامهها هيئت تحريرية
مطالب تحليلياند
مسئول تهیة اخبار از کسانی که در کار تهی ه مقاالت و
ِ
كام ً
ال جدا هستند و ممکن است حتي با هم ارتباط نداشته باشند.
در كش��ورهاي غربي که بسیاری از نش��ريات و نمايندگيهاي فروش
رس��انهها در تملك ش��رکتهای بزرگاند ،بیطرفی اقتصادی نیز به
مسئلهای حساس بدل میش��ود .از این رو ،هيئت تحريريه و سرویس
اقتصادی يا بخ��ش آگهيها با دی��واری به اس��تحکام"دیوار چین" از
يكديگر جدا ش��دهاند .مواردی پیش آمده که س��ردبیر به دلیل تالش
مدير مسئول
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یا مالک براي اعمال نفوذ بر محتوای مطالب استعفا داده است .مواردی
هم بوده که خودداری از استعفا موجب بیاعتباری برخي نشريات شده
است.
تنش و درگیری به طور معم��ول در صورتی پیش میآید که روزنامه یا
رادیو یا تلویزیوني گزارشي داشته باشد که موجب ناراحتی مالکانش یا
شرکتیش��ود که آگهیدهندة عمدة آن روزنامه یا رادیو يا تلویزیون به
حساب میآید .در این حال اگر رسانه اين گزارش را منتشر كند ،ممکن
است درآمدش کاهش بیابد .اما اگر جلوی انتشار گزارش را بگيرد ،این
عمل دیگر بیطرفانه محسوب نمیشود و شايد به نام نيكش لطمه وارد
کند.
حفظ بیطرفی سیاسی به دالیل بسیار میتواند دشوار باشد .در برخی
کش��ورها رس��انهها به دلیل انتقاد از دولت مس��تقیماً آماج حمله قرار
میگیرند و هوادار يا"عامل حكومتهای بیگانه" قلمداد میشوند ،حتی
مشي مستقل خود را حفظ کنند .حفظ
اگر صرفاً سعی کرده باشند خط ِ
موضع مس��تقل ،به ویژه در ايام جنگ و درگيري که جامعهها به شدت
دوقطبی میشوند ،بسی دشوارتر میشود.
همچنین ممکن اس��ت حفظ بیطرفی به دالیل پیشپا افتادهتري هم
مشکل شود .اظهارنظرهای رئیس دولت همواره از اظهارنظرهای یک
دهقان ارزش خبری بیشتری دارد ،حتی اگر آن رهبر سیاسی آشكارا در
حال تبلیغ برای خود باشد و آن روستایی دغدغه های فراموش شدهای
را مطرح کند که قلب سیاستهای دولت را نشانه میرود.
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فصل 2

 .2صحت/دقت

در تمام��ی اص��ول و موازی��ن روزنامهن��گاری بر لزوم صح��ت و دقت
تأکید میش��ود .اصرار بر"امانت" همواره مهم اس��ت و رعايت امانت بر
س��رعت ارجحيت دارد .برای سریع اما نادرس��ت بودن به کسی جایزه
نمیدهند.
نویسندگی روزنامهنگار عبارت است از ارائة اطالعات به شکلی
مهارت
ِ
روش��ن ،موجز و مؤثر .این موضوع وابس��ته به واقعیات مس��لم اس��ت.
بنابراین ،گزارش��گر باید بداند چگونه و از کجا اطالعات قابل اعتماد به
دست بیاورد.
یعنی گزارشگر باید خوب ببیند ،خوب گوش بدهد ،پشتوانة مطالعاتي
محكمي داشته باش��د و ،مهمتر از همه ،برای دستیافتن به اطالعات
قابل اعتماد با افراد مناسب حرف بزند.
يكي از اصول اساس��ی روزنامهنگاری این است که بهترین گزارشگران
فقط به اندازة ارتباطات شخصيشان خوباند .بنابراین باید یاد بگیرید
که چط��ور این ارتباطها را پرورش دهی��د ،و چگونه اطالعاتی را که به
شما ارائه ميشود ارزیابی کنید .یعنی باید بتوانید ارزیابی کنیدكه چه
کسانی قابل اعتمادند (و باید اعتمادشان را جلب کرد) و چه کسانی قابل
اعتماد نیستند .چالش مهم این است که چگونه توضیحات متضاد از یک
رویدا ِد واحد را با هم سازگار کنيم.
بسیاری از سازمانهای روزنامهنگاری بر"قاعدة دو منبع" تأكيد می کنند،
یعنی هر اطالعی باید توس��ط دو منبع مستقل تأیید شود تا بتوان آن را
قابل اعتماد دانست.
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ت بردارند و در صورت امکان مصاحبهها
روزنامهنگاران بايد زياد یادداش 
را ضبط کنند تا مطمئن شوند كه گزارش تا حد امکان دقیق است .رعايت
صحيح اسامي
اصل به رس��میت شناخته شده ،حتي اگر صرفاً ثبت
این ِ
ِ
باشد ،همان چيزي اس��ت كه امانتداری و آبرو و اعتبار روزنامهنگاران
را حفظ میکند .دقت مس��تلزم توجهی وسواسگونه به جزئیات است،
چون حتی خطایی کوچک و س��طحی اعتبار کل گزارش را مخدوش
میکند .و این یعنی مرور و بررس��ی چندبارة واقعیات -حتي اطالعاتي
كه همگان آنها را پذيرفتهاند -تا جایی که ممکن باشد.
شايد الزم باشد برای روشنتر کردن گزارش دوباره با منابع خود تماس
بگیرید تا مطمئن ش��وید که حرفهایشان درست منعكس شده است
یا ن��ه ،بهویژه اگر منابع دیگر در آنها مناقش��ه کردهاند .این کار همان
مرور و بررسی واقعیات است ،و در برخی مطبوعات باسابقه پژوهشگر یا
روزنامهنگار تازهکار ديگري کل مقاله را از نو گزارش می کند تا از دقت و
صحت آن اطمینان حاصل شود ،به ویژه در گزارشهای خبری مفصل
یا مجادلهبرانگیز .گاهی ،اگر ترديدي وجود داشته باشد ،اعمال اين اصل
ممكن اس��ت به معني به تأخير انداختن انتش��ار گزارش براي پرهيز از
خطا باشد .اما اشتباه کردن میتواند به اعتبار شما در آينده لطمه بزند
و در بدترین وضعیت پیامدهایی زیانبار ،از جمله طرح دعاوی حقوقی،
به دنبال داشته باشد.
دقت تنها راجع به واقعیات نیست ،بلکه به اوضاع و احوال و زمینة گزارش
هم مربوط میشود .اطالعات مخرب دربارة یک نامزد انتخاباتی پیش
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دقت تنها راجع به واقعیات
نیست ،بلکه به اوضاع و
احوال و زمینة گزارش هم
مربوط میشود

فصل 2

از برگزاری انتخابات ،یا دربارة عملکرد یک شرکت ،پیامدهای وخیمی
خواهد داشت .از اینرو ،خواننده بايد بداند که این اطالعات از کجا آمده
و آیا منبع اطالعات گرایشهای حزبی دارد یا نه .آیا منافع پنهانی وجود
دارد که اطالعات را به سمت و سویی خاص سوق ميدهد و گزارشگر باید
در مورد آنها محتاط باشد و آنها را آشکار کند تا مخاطب بتواند قضاوت
منصفانهای داشته باش��د .خیلی فرق است بین اینکه مصرفکننده از
کاالی معین��ی ایراد بگیرد یا اینکه نمایندة ش��رکت رقیبي که کاالي
مشابهي تولید میکند چنین کاری انجام بدهد.
بسیاری از مردم شكايت ميكنند که گزارشها گاهی"عینی" نیستند.
این انتقاد ميتواند درست باشد ،بهویژه هنگامی که روزنامهنگار دستور
کار مش��خصي دارد .البته ممکن است این انتقاد صرفاً راه دیگری برای
بیان این نکته باشد که گزارشها با دیدگاههای آنان تطبیق ندارد.
بیشتر روزنامهنگاران با تجربه قبول دارند که دستیابی به عینیت محض
در گزارش خبری اگر ناممكن نباش��د ،بسيار مش��کل است.پيشينه و
دی��دگاه روزنامهنگار ميتوان��د به طرق مختلف نح��و ة ارائة گزارش را
تحريف كند .روزنامهنگار همواره باید نسبت به دیدگاهش خودآگاهی
داشته باشد و بکوشد هنگام گزارش کردن بیطرف بماند.
مهمت��ر از همه ،روزنامهن��گار متکی بر واقعیات اس��ت و آنها را ،برای
اطمينان از اعتبارشان ،محک میزند .گزارش خوب ممکن است از
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هیجان یا حتی خشم روزنامهنگار سرچشمه گرفته باشد .اما روزنامهنگار
باید صادقانه به دنبال اطالعاتی براي تأييد گزارشش برود و بپذیرد که
در این بین ممکن است با نتايجي خالف انتظار و شايد هم ناراحتكننده
روبهرو شود .عینیت باید هم در ش��یوة دست يافتن به واقعیات هم در
گزارش کردن آنها حفظ شود ،يا برای پرهیز از پیچیدگي میتوان گفت
كه دستکم بايد برای دستیابی به عینیت کوشش کرد.
 .3انصاف

رعایت انصاف در مصاحبهها به این معناست که هم در نحوة گردآوری
اطالعات هم در نحوة ارائة آنها منصف باشید .مصاحبهشوندگان حق
دارند بدانند که مقاله یا برنامة شما دربارة چیست؛ آنان در مقاله یا برنام ه
شما چه نقشی خواهند داشت؛ اگر مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی است،
به صورت زنده پخش میشود یا ضبط خواهد شد ،و اگر ضبط میشود،
چگونه مونتاژ خواهد ش��د .سوژههای ش��ما حق دارند بدانند که آیا از
آنها فیلم گرفته میش��ود یا نه ،و اگر فیلم گرفته میش��ود ،از آن فیلم
چه استفادهای خواهد شد .گزارشهای 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 طرفهای درگير و نیز در
ارائة مطلب.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران میگوید" :روزنامهنگار باید اخبار،
عکسه��ا و مدارک را صرفاً به ش��يوههاي منصفانه به دس��ت بياورد".
معنای این س��خن این است که در ش��رایط عادي باید خود را به عنوان
روزنامهنگار معرفی کنید ،و برای کسب اطالعات هرگز به تهدید یا اعمال
زور متوسل نشوید.
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ِ
صرف آگاهي از موضوعي به
معنی آن نیست که میتوانید
از آن در مقالة خود استفاده
کنید

فصل 2

صِ ��رف آگاهي از موضوعي به معنی آن نیس��ت ک��ه میتوانید از آن در
مقالة خود اس��تفاده کنی��د .تا زمانی که منابع قاب��ل اعتماد و در اغلب
موارد"ثبتش��ده"اي را از راههای ش��فاف و منصفانه تأمین نكردهايد،
اطالعات شما قابل انتشار نيست .زیرپا گذاشتن این قانون برای دست
يافتن به اطالعات ،به طور خاص ،تنها در موارد بسیار نادر و موقعیتهای
کام ً
ال استثنایی و به خاطر منافع عمومی واالتر میتواند پذیرفته باشد.
انصاف در ارائة مطلب به این معناست که شخصی که از او انتقاد میکنید
مجال داش��ته باشد در همان گزارش به این انتفادها پاسخ دهد .ممکن
اس��ت فردی از مقالهای که دربارهاش نوشتهاید ناراحت باشد ،اما هرگز
نبايد او را غافلگير كنيد چون گزارشگر همواره بايد آن نکات انتقادی را
پیش از انتشار با او در میان گذاشته باشد.
اگر بحث کردن با شخصی که در گزارشتان از او انتقاد كردهايد برايتان
راحت نیس��ت ،بايد از انتشار آن انتقادها هم احس��اس ناراحتی کنید.
(توجه :این حرف به معنای آن نیست که كل گزارش را با صداي بلند براي
او بخوانيد ،بلکه به این معناست که جوهر اشارات انتقادی خود را برايش
توضیح دهید ).در واقع اگر میخواهی��د از فردي انتقاد کنید ،گزارش
شما زماني قويتر خواهد بود كه همة استداللهاي مخالف وجنبههای
مثبت آن فرد را هم مطرح كنيد .در این حالت ،مقالة ش��ما متوازنتر و
قابلاعتمادتر ،و اعتبار انتقادهايتان بيشتر خواهد بود.
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 .4صداقت و نزاکت

ش��یوهای که روزنامهنگاران از لحاظ معیاره��ای اخالقی و رفتاری در
ارائة نتایج کارشان در پیش میگیرند ،برای حفظ اعتماد عمومی حیاتی
اس��ت .وجود موازین رفتاری مطلوب ،اعم از این که مکتوب باشد یا نه،
نشانة خوبي است از اینکه رعایت قواعد در زمینة گردآوری ،بررسی و
انتشار اخبار تا چه اندازه اهمیت داشته است .با توجه به پیچیدگیها و
اخالقی گاه وبی گاه که روزنامهنگاری در عمل با آنها مواجه
تنگناهاي
ِ
میشود ،داش��تن ش��ناخت از حد و مرزها ،رهنمودها و اصول اخالقي
شخصی نیز در سطح فردي مفید خواهد بود.
اکثر موازین اخالق حرفهای ،عالوه بر صحت /دقت و انصاف ،بر صداقت،
ش��فافیت و عقل س��ليم نيز در گ��ردآوری اخبار تأکید دارند و فش��ار
براي بيرون كش��يدن اطالعات به هر قيمت را با مفهوم نزاكت متعادل
ميكنند.
مث ً
ال گزارشگران همواره میخواهند کارگزارش خود را پیش ببرند ،اما
نباید به آزار و ارعاب متوسل ش��وند .روزنامهنگاران باید اطالعات را به
شکل آشکار به دست بیاورند و جز در موارد استثنایی (و با تأیید صريح
س��ردبیر) نباید از وسایل ثبت و ضبطِ مخفی اس��تفاده کنند .هر کس
که در رس��انهها مورد انتقاد قرار میگیرد ،باید ح��ق منصفانهای برای
پاسخگویی داشته باشد.
در مكانهاي��ي ك��ه اف��راد دچار س��انحه يا آس��يب روحي ش��دهاند
روزنامهنگاران
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فصل 2

باید از ايجاد مزاحمت خودداری کنند و به حریم خصوصی افراد احترام
بگذارند .با کودکان و قربانیان جرایم جنسی باید با مالحظه رفتار كرد .در
بسیاری از کشورها نام بردن يا عكس گرفتن از آنها طبق قانون ممنوع
است .روزنامهنگاران اقتصادی باید از تهية گزارش دربارة شرکتهایی
که خودشان در آنها منافع مالی دارند -مث ً
ال اگر سهامدار آن شرکتها
هس��تند -خودداری کنند و اگر چنين گزارش��ي تهيه ميكنند ،باید
ذینفع بودن خود را اظهار کنند .بسیاری از سازمانهای رسانهای قواعد
جامعي در زمينة مالکیت و مبادلة اوراق بهادار توس��ط روزنامهنگاران
دارند.
با اینهمه ،با توجه به پیچیدگی مس��ائل اخالقی ،بسیاری از موازین و
سیاستهای اخالق حرفهای روزنامهنگاری از اعالم تعداد زيادي قاعدة
مطلق پرهیز دارند .در موارد استثنايي ،قواعد کام ً
ال تثبیتشدهای که
در مورد ش��یوههای تصمیمگیری در اتاق خبر وجود دارد ،بعضاً باید با
عنایت به منافع عمومی واالتر مورد بازنگری قرار گیرد .موازین رفتاری
معموالً تصریح میکنند که روزنامهنگاران هرگز نباید وانمود کنند كه
فرد ديگري هس��تند .اگر روزنامهنگار خودش درستكار نباشد ،چگونه
میتواند نادرس��تي را برمال کند؟ با وجود ای��ن ،گاهی ،به عنوان مثال،
ممكن 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 سردبیر و همکاران ،و پايبندي به
اصول و موازين قومي فردمیتواند رهنمودهاي اساسی بهدست دهد.
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دیگر نکتة مهم اخالقی پرهیز از سرقت ادبی است .هر اثر جدید در حوزة
روزنامهنگاری مبتني بر مطالبی است که قب ً
ال منتشر شدهاند .به مطالبی
که از همکاران و یا حتی رقیبتان اقتباس میکنید ،استناد دهید و هرگز
بخشهایی از نوشتههای دیگران را به عنوان مطلب خود ارائه نکنید .این
بلیتي بيبازگشت به مقصد پایان حرفة شماست (و باید هم باشد).
هروقت در تنگناي اخالقی قرار ميگيريد ،از خودتان بپرسید:
آیا راه دیگری برای به دست آوردن چنین اطالعاتی وجود دارد؟
آیا میتوانید تصميمهاي خود را با وجدان آسوده براي کسانی که
از آنها زیان دیدهاند توضیح دهید؟
اگر موقعیت مشابهی پیش بیاید ،آيا باز هم به همین شیوه عمل
خواهید کرد؟
اگ��ر به جای گزارش��گر س��وژة گ��زارش بودید ،چه احساس��ی
داشتید؟
آیا هر چه از دستتان برميآمده برای رعایت دقت و انصاف انجام
دادهاید؟
آیا تالش کردهاید تا همة جنبههای مهم مطلب را دریابید؟
آیا تصمیمات ش��ما فارغ از مالحظات بیرون��ی و بهویژه عاری از
انگيزههای شخصی بوده است؟
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فصل 2

 .5حفاظت از منابع خبری

ش��يوهنامههای اخالق حرفهای روزنامهنگاری معم��والً بر حفاظت از
منابع خبری تأکید دارند ،گاهی هم این تأکید در تعارض آشکار با قانون
اخالقی" عدم افشای منابع
است .در برخی از این شيوهنامهها به"وظیفة
ِ
خبری اشاره میشود.
در مؤسس��ة گزارشگري جنگ و صلح ما حفاظت از منابع خبری را حق
بنیادی روزنامهنگار میدانیم .اما نمیت��وان گفت که این نوع رازداری
به عنوان معیاري بینالمللی پذیرفته ش��ده اس��ت .گاهی این رازداری
نقض میش��ود و اغلب هم عواقب وخیمی برای روزنامهنگاران یا منابع
خبری درگیر به دنبال میآورد .س��ازمانهای روزنامهنگاری ،از جمله
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران ،کمیتة حمایت از روزنامهنگاران
مستقر در آمریکا ،و س��ازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس،
همه با مواردي سر و كار داشتهاند كه روزنامهنگاران در صدد حفظ هویت
منابع خبری خود بودهاند و هنگامی که با فشارهای شديد براي افشاي
نام منابع خبري خود  -گاه از جانب دادگاهها و گاه از جانب حکومتهای
سرکوبگر -روبهرو شدهاند ،در صدد حفظ هويت آنان برآمدهاند.
از جنبة عملی وقتی روزنامهنگار ق��ول میدهد که هويت منبع خود را
پنهان نگه دارد و بعد نام او را فاش میکند ،پس از آن به سختی ميتواند
اعتماد منابع خبری را جلب کند .اما هنگامی که یک خبرچین یا مخالف
سیاسی به صورت ناشناس اظهارات تند و افشاگرانهاي را در رسانهها
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بيان ميكند ،ممکن اس��ت مقامات رس��مي بخواهند نامش را بدانند
تا بتوانند مجازاتش کنند و دیگران را ه��م در آينده از عواقب اینگونه
اظهارات بترسانند.
این مس��ئله اغلب در چهارچوب شرايط قانونی مطرح میشود .اگر یک
روزنامهنگار از طريق منبع ناشناس��ي به اطالعات محرمانهای دس��ت
یابد ،شايد حکومت با استناد به نقض قوانین مربوط به حفاظت از اسناد
محرمانه بخواهد به اقدامی قانونی علیه او دست بزند.
اين مس��ئله در عمق مباحث مرتبط با آزادی اطالعات ريش��ه دارد .با
وجود این ،بیشتر کشورها برای حق روزنامهنگاران نسبت به حفاظت از
منابع خبری خود تضمینی قائل نیستند و گاه در ایاالت متحده ،بریتانیا
و اس��ترالیا نیز روزنامهنگاران به خاطر این مس��ائل به زندان افتادهاند.
برخی دادگاهها برخورد همدالنهاي دارند و به این موضوع توجه میکنند
که آی��ا با حفاظت از منبع خبر مصلحت عمومی بهتر رعایت میش��ود
ی��ا نه .دادگاههاي اروپ��ا تصمیماتی اتخاذ کردهاندکه ممکن اس��ت به
روزنامهنگاران کمک کنند.
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هیچکس انحصار حقیقت را
در اختیار ندارد

فصل 2

 . 6نکاتی که باید رعايت كرد:

تمام جنبههای مطل��ب را بیان کنید .اگر موضوعي مورد مجادله
اس��ت ،باید تالش کنید با هر "دو طرف" حرف بزنید ،اما به خاطر
داشته باش��ید که این کار هم ممکن اس��ت کافی نباشد .در یک
جنگ"طرفهای مخاصم��ه" در کارند .اما ،در عین حال ،ناظران
رس��مي بینالمللی یا دیپلماتها ،احزاب مس��تقل غيردولتي و
شهروندان فارغ از وابستگيهای حزبی هم وجود دارند .هیچکس
انحصار حقیقت را در اختیار ندارد ،اما هر قدر وابستگی فردي كمتر
باشد ،اطالعاتش میتواند بيشتر قابل اعتماد باشد.
در مواردی که اتهامی علیه فردي مطرح میشود ،مطمئن شوید که
این اتهام در قالبی منصفانه بیان شده است .اين به معني استفاده
از اطالعات متوازن ی��ا دیگر عناصر مهم ،بهوی��ژه حق برابر برای
پاسخگویی به هر اتهامي است.
در زمینة روند تولید مطالب ش��فاف باشید .ش��ما روزنامهنگارید
و نقش��ي كه به عه��ده داريد در ارتباط با مردم اس��ت ،و کاری که
ن خودت��ان در اين مورد
میکنید باید علنی باش��د .ه��ر قدر ذه 
روشنتر باشد ،دركار به دس��ت آوردن اطالعات حساس اعتماد
منابع خود را بیشتر جلب خواهید کرد.
از نزاع بر سر منافع ،یا موقعیتهایی که ممکن است به این نزاعها
نگاران بیط��رف مادام که به این
منجر ش��ود ،بپرهیزید .روزنامه
ِ
حرفه
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اش��تغال دارند نباید به کارهای دولتی مشغول شوند یا در احزاب
سیاسی سمتهای مهم داشته باشند ،یا در تظاهرات مردمياي که
میخواهند از آن گزارش تهیه کنند شركت كنند ،یا به هر صورت
کاری انجام دهند که مردم گمان كنند گزارش��گري آنها تحت
تأثیر اموری از این قبیل است.
از درگیریهای مالی ،یا هر چیزی که نشانة کسب درآمد شخصی
(البته غیر از حقوق ماهانه) اس��ت و انگیزهای براي تهية گزارش
محسوب میشود ،دوری کنید .پذيرفتن پول از هر منبعی با هدف
تأثیرگذاشتن برگزارش شما كام ً
ال غیراخالقی است .تهية گزارش
دربارة شرکتی که روزنامهنگار در آن منافع فردی دارد قابل قبول
نیست .در مواردی که مث ً
ال ناچار میشوید دعوت به صرف نوشیدنی
یا خوردن غذا را بپذیرید ،نباید چیزی اظهار کنید که حاكي از قولی
برای ارائة گزارشي مطلوب یا حذف گزارشي نامطلوب در ازای این
پذیرایی باش��د .همچنین ،جز در موارد بسیار استثنایی ،آنهم با
تأييد سردبیر ،نباید در ازاي اطالعات چیزی پرداخت کنید.
روزنامهن��گاران مجبورند س��ؤالهای دش��واري مط��رح كنند.
ِ
خدمت حق مردم برای دانس��تن اس��ت ،از اینرو
روزنامهنگار در
مسئوليت كندوكاو را به عهده دارد .اما این به معنای بینزاکتی و
گستاخی نیست .راهنمای تحريرية بی .بی .سی .میگوید:
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نظر شما هر چه هست ،مهم
اين است كه به منابع خود
احترام بگذارید

فصل 2

«جس��تجوگر ،زرنگ ،شكاك ،مطلع و نكتهسنج» باشید ،اما»از
بینزاکتي یا دلبستگی به یک طرف بحث» حذر كنيد.
آدمها باید بدانند که از حرفها و تصاویرش��ان چگونه اس��تفاده
خواهد شد (گرچه در گزارشهای مخفيانه يا تحقيقي ممکن است
اس��تثناهاي توأم با احتياط ضروری باشد) .در مورد قواعد اصلي
مصاحبهها کام ً
ال شفاف و روشن عمل کنید و برای گرفتن عکس
یا فیلم اجازه بگیرید .این موض��وع به ویژه وقتی ميتواند اهمیت
داشته باشد که گزارش مربوط به جنگ باشد ،چون در این مواقع
ارتشها ممکن است قواعدي را ،هر قدر هم كه ناخوشايند باشند،
به اجرا بگذارند .نظر شما هر چه هست ،مهم اين است كه به منابع
خود احترام بگذارید.
منابع ناش��ناس با نهایت احتياط استفاده کنید .روزنامهنگاران
از
ِ
گاهی به حرفهاي "دیپلماتهاي ارش��د"" ،افس��ران بلندپایه"
یا شاهدهاي ناش��ناس ديگري اس��تناد ميكنند كه درخواست
ميكنن��د از آنها محافظت ش��ود .اما این ام��ر آن منابع را مجاز
نميكندكه اتهامات بیپایه و اساس بزنند و به روزنامهنگاران هم
مجوز منبعتراشی (راه سريع ديگري برای نابود كردن اعتبارتان)
ن دادن اعتبار او از
نميدهد .اگر نام منبع محفوظ است ،برای نشا 
نزدیکترین توصیف ممکن استفاده کنید .در همة موارد روشن و
شفاف عمل کنید ،بهویژه در ارتباط با سردبیرتان ،که شايد از شما
بخواهد منبع خود را قانع کنید كه حرفهايش ثبت ش��ود تا شما
بتوانید اطالعات بسيار حساس را منتشر کنید.
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اگر بعيد به نظر ميرس��د كه اطالعات ش��ما واقعي باشد ،ممکن
است همينطور هم باشد .به عقل سليم رجوع كنيد و از خودتان
بپرسید:
آیا اطالعات خود را به ش��یوهای قابل اعتماد و اخالقی به دس��ت
آوردهايد؟
آیا تمام تالش خود را به کار بستهاید که تاحد ممكن دقیق باشید
و بر اعتبار واقعيتهايي كه مطرح كردهايد بيفزاييد؟
آی��ا تصمیمهای ش��ما فارغ از تأثی��رات غیرمنصفان��ه و عاری از
جهتگیری است؟
آی��ا متعادل برخورد کردهاید و زمين��ة بحث را فراهم كردهايد ،و
بهویژه آیا حق پاسخگویی و اضهارنظر منصفانه را براي هر كسي که
در مقالة خود مورد انتقاد قرار دادهاید ،محفوظ نگه داشتهايد؟
آی��ا هيچ راه دیگری برای به دس��ت آوردن اطالع��ات ،بهویژه در
مواردی که پای منابع ناشناس در میان بوده ،وجود ندارد؟
آیا منابع شما قابل اعتماد هستند و با تمام طرفهای ماجرا حرف
زدهاید؟
آیا اطالعات شما مستدل و منطقیاند؟
و از همه مهمتر ،آیا میتوانید پای مطلبتان بایستید؟
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فصل 2

تمرین

در این بخش ،مطالب زير را مرور کردهاید:
مفاهیم عام و فراگی ِر بیطرفی ،صحت/دقت ،و انصاف.
وظیفة روزنامهنگاران برای حفاظت از منابع خبری.
اصول متعارف در موازین اخالقی و رفتاری روزنامهنگاری.
نکات و م��وارد مختلفی که بايد در تهیه و انتش��ار گزارش رعايت
کرد.
تمرین 1

پلی��س" به طور خصوصي" به ش��ما خبر داده که قرار اس��ت بازرگان
خوشنامي را که به دليل كارهاي خير و خدماتش به مردم شهرت دارد،
دستگیر کنند .میگویند قصد دارند به اتهامهاي كالهبرداري و ارتشاء
رسيدگي كنند .غروب است و در حال حاضر دسترسي به هيچ نوع سند
رسمي ممكن نيست.
به بازرگان مورد بحث زنگ میزنید و او تأیید میکند که از این اتهامها
باخبر اس��ت و انتظار دارد فردا بازداشت ش��ود .از دادن پاسخ صریح به
اتهامها طفره میرود .از ش��ما میخواهد برای انتشار این خبر يك روز
دس��ت نگهدارید تا بتواند موض��وع را با خانوادهاش در می��ان بگذارد.
میگوید اگر بتوانید انتش��ار مطلب را به تعويق بيندازيد ،او هم"هوای
شما را خواهد داشت".
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تنگناهاي اخالقي این مثال كدام است؟
آیا مسائل رفتاری دیگری هم وجود دارد؟
آیا باید این موضوع را با کسی در میان بگذارید؟
آیا به اطالعات بیشتری نیاز دارید؟
آیا الزم است كه اين گزارش را تهيه كنيد؟
ميتوانيد گزارش خود را بر اساس واقعیات اندکی که در این مثال
آمده بنویس��ید ،و برای این که موضوع را به خوبی شرح دهید به
چه چیزهايي نیاز دارید؟
تمرین 2

ش��ما از یک جنایت جنگی گزارش تهیه كرده و مطلب مهمی منتش��ر
کردهاید که توجه جهاني را به فاجعهاي جلب کرده اس��ت .در تهية اين
گ��زارش تمام مالحظات اخالقی معم��ول در روزنامهنگاری را مراعات
ت
کردهای��د :مراع��ات حال مناب��ع خ��ود را کردهاید ،با دقت یادداش�� 
برداش��تهايد ،و فق��ط مس��ائلي را ک��ه ميتوانيد تأیید كنيد منتش��ر
کردهاید.
س��الها بعد یک دادگاه بینالمللی ش��ما را برای ادای شهادت احضار
میکند .از شما ميخواهند یادداش��تهایتان را در اختیار دادگاه قرار
دهید .ميخواهند عهد و پيمانتان را در مقام روزنامهنگار زير پا بگذاريد
و نام منابع خود و دیگر اطالعاتی را افش��ا كنيد که در آن زمان به عنوان
روزنامهنگار حاضر به انتشارش نبودهاید.
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فصل 3

قضایی يك متهم به جنايت جنگي در این
آیا به منظور حمایت از پیگرد
ِ
دادگاه شرکت میکنید؟ یا براي دفاع از موازین اخالقي روزنامهنگاری،
حتي با مسئوليت خودتان ،از شرکت در دادگاه سر باز میزنید؟
منابعی برای مطالعه

در بسياري از وبسایتها به موازین [اخالقی و رفتاری] روزنامهنگاری
بینالمللی اشاره شده است ،از جمله:
www.uta.fi/ethicnet
www.presswise.org.uk
www.ifj.org

همچنین نگاه کنید به "پروژة كمال در روزنامهنگاری":
ProjectforExcellenceinJournalim
www.journalism.org

برای مراجعه به فهرست و لینکهاي بسیاری از موازین اخالقي عمدة
فردی بنگرید به:
www.asne.org/index.cfm?id=387

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

براي مراجعه به نیویورکتایمز:
www.nytco.com/pdf/NYT_Ethical_Journalism_042904.pdf

براي مراجعه به اسوشیتدپرس:
www.apme.com/index.shtml

و براي مراجعه به رویترز بنگريد به:
about.reuters.com/aboutus/editorial
1 . hard-news
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فصل3

ساختار گزارش
گزارشگران خبریِ حرفهای معیارهای بینالمللی پذیرفتهشدهای را در
مورد س��اختار گزارش رعایت میکنند که برای ارائة سرراست ،موجز و
روشن اطالعات طراحی شدهاند .روزنامهنگاري در کشورهای مختلف
س��نتهای متفاوتی دارد و هیچ س��بکی لزوماً بهتر از سبکهای دیگر
نیست .اما رئوس کلی سبک خبرنویسی که در ادامه میآید معموالً در
سطح بینالمللی ،بهویژه در کش��ورهای انگلیسیزبان ،پذيرفته شده
است.
اصل این است که خواننده بيشتر از هر چيز اهميت دارد.

یعنی گزارش��گر باید با درنظر گرفتن مردمی که اطالعات او را دريافت
خواهند كرد بنویسد .نثر باید سرراست باشد و توجه مخاطبان را جلب
کند تا بخواهند گزارش را بخوانند .این همان چیزی است که وجه ممیز
خبرنویسی خوب محسوب میشود .خوانندگان چه چیزی را میخواهند
یا نیاز دارند  -بدانند؟ چرا باید این گزارش را بخوانند؟در ادبیات یا فیلم مخاطب توقع دارد سرگرم شود و ميتوان او را در حالت
تعلیق و انتظار نگهداشت .نویسنده با مقدمهاي شروع میکند ،يك طرح
داس��تاني پديد مي آورد ،خواننده را ،بهویژه از طریق کیفیت نوشتار يا
تصویرپردازی ،در تعلیق نگه میدارد ،و سپس به سوی نقطة اوج میبرد.
خواننده هم برای همراه شدن با این تجربه وقت میگذارد.
اما این موضوع در مورد خبر صادق نیست .مردم اطالعات میخواهند،
آن هم اطالعات صریح و سرراست.
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پيش از رساندن روزنامه
به مرحلة توليد (مانند اين
تصوير در كابل) ،ابتدا بايد
مطالب و گزارشها را با
دقت تأليف كرد

ساختار گزارش

در خبرنويسي منظور اصلی
انتقال اطالعات است

فصل 3

درگیری احساس��ی مخاطب خبر امتيازي است که در اخبار تلویزیون
میتواند مهم باشد ،اما منظور اصلی انتقال اطالعات است .هيچ تضمینی
وجود نداردکه خوانندة روزنامه و س��ايت وقت بگذارد و مطلب را تا آخر
بخواند ،یا در واقع از مقدمة گزارش جلوتر برود .بنابراین ،نویسنده بايد
بهويژه چنین خوانندگانی را در نظر بگيرد .
کسی را که در حال مطالعة روزنامه یا وبسایتی است ،زیر نظر بگیرید.
این روند با خواندن كت��اب خیلی فرق دارد .خوانندة روزنامه نگاهي به
صفحه و تیترها ميان��دازد و بعد اولین جملة مطلب��ی را ميخواند که
توجهش را جلب کرده است .خوانندگان تصميم ميگيرند چه چیزی
می خواهند بخوانند و چه مقدار میخواهند بخوانند ،و ،بس��ته به این
ب تا چه حد جذبشان کرده باشد یا چقدر دربردارندة اطالعات
که مطال 
خاصی باشد که به دنبالش هس��تند ،صفحهها را به آرامی یا بهسرعت
ورق میزنند .در روزنامه يا وبس��ایت "جا"های متفاوت زيادي وجود
دارد که خواننده میتواند به سراغش��ان برود ،و مق��االت زيادي برای
جلب توجه او با هم رقابت میکنند .به عالوه ،روزنامههايی كه ميتوان
خواند زياد و متفاوتاند ،و سایتهایي كه ميتوان به آنها مراجعه كرد
حقيقتاً بيشمارند .به همین دلیل اس��ت که مرور سريع تعداد زیادی
اطالعاتی آنالین به"وبگردی" 1مشهور شده است.
منبع
ِ
در روش س��اخت گزارش خب��ری -یعنی س��اختار  -باید این موضوع
را در نظر گرفت .از این رو ،در س��نت روزنامهن��گاری بینالمللی نقطة
اوج -یعنی
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مهمترین قس��مت مطلب -معموالً درست در آغاز یا در مقدمه میآید.
این قس��مت"لید"[ 2یا مقدمه] خوانده میشود .مهمترین واقعیات در
موجزترین ش��کل ممکن ،با حداقل توضي��ح الزم ،در اولین پاراگراف
ميآيد .س��پس ،در بنده��ای بعد ،جزئیات یا بدن ة اصل��ی گزارش ارائه
میش��ود و اطالعاتی در آن ميآيد که به تدریج از قدر و اهمیتش��ان
کاسته میشود.
هرم وارونه

این شکل از نوش��تن به سبک هرم وارونه مشهور ش��ده است ،زیرا اگر
در قالب نمودار ترس��یم شود ،ش��بيه هرم واژگوني است که مطالب بر
اساس اهميت به ترتيب از باال به پايين در آن قرار میگیرند .این شيوة
ارائة مطالب نیازهاي خواننده و همينطور س��ردبير روزنامه را برطرف
میکند.
اين ش��يوة خبرنويس��ي از نظر وقت براي خوانندگان مقرون به صرفه
است چون با نگاهي به نخستین جمله میتوانند بفهمندکه مطلب ارزش
دنبال کردن دارد یا نه .لید دربرگيرندة مهمترین نكات است .لید موفق،
معموالً نکات اصلی گزارش را در  25تا  40کلمه به دس��ت میدهد و به
هدف جلب نظر خواننده دست مییابد .یک راه خوب برای ارزيابي لید
اين است كه ببينيم آیا اين مقدمه خودش به تنهایی خالصة خبر قابل
فهمي به شمار ميآيد یا نه.
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فصل 3

بعد از لید ،مطلب با شرح و توصيف اطالعات اصلی ،افراد یا سازمانهای
دخیل در ماجرا و موضوعات مورد ِ
بحث مقاله ادامه مييابد.
گسترش مطلب موجب جلب توجه بیشتر میشود؛ در جزئیات بيشتري
كندوكاو ميشود ،دیدگاههای اولیه عميقتر شكافته ميشود ،آب وتاب
گزارش بيشتر ميش��ود یا قولهای مفصل تری از شركتكنندگان در
بحث نقل ميشود.
در پایانبندی میتوان به جمعبندي پرداخت ،الیههای مختلف گزارش
را کنارهم چید ،یا با لحني نظریتر ،و اغلب با نقلقول مستقیمی از یکی
از طرفه��ای درگير ،گزارش را به پایان برد .اما پایانبندی نباید حاوی
اطالعات جدید باشد یا موضوع تازه و مهم يا نكتة واپسيني را مطرح كند
که بايد قب ً
ال مطرح ش��ده باشد .پایانبندی به طورکلی اشارهاي ظريف
اس��ت ،و در بس��ياري موارد میتوان به كلي از آن صرفنظر كرد ،یا در
صورت كمبود جا آن را حذف كرد.
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ساختار گزارش :هرم وارونه

ليد
توصیف و توضیح
گسترش مطلب
پايانبندي

این ساختار حاكي از آن اس��ت که هدف گزارش خبری این نیست که
خواننده ی��ا مخاطب را در حدس و گمان نگه داري��م ،بلکه مقصود این
است که واقعیات را با سرعت ،به روشنی ،با دقت و بهسادگی بیان کنیم.
ن است که این سبک به ویرایش گزارش هم کمک می کند
نكتة مهم ای 
و اين امکان را به وجود ميآورد كه بتوان مطالب را به سرعت كوتاه كرد
تا در فضاي كوچكتري در صفحه ج��ا بگيرند و با موقعیتهای متغیر
بهسهولت سازگار شوند.
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روزنامهنگاری مطلوب
اصو ً
ال عبارت است از ارائة
پاسخهای قانعکننده به شش
پرسش اساسي

فصل 3

فرض کنید س��ردبیر درب��ارة موضوع��ی یک گ��زارش  800کلمهای
خواسته است ،بعد واقعة مهمتری مثل ترور رهبر کشور یا انفجار بمب
اتفاق میافتد؛ و بديهي است كه این اتفاقات ناگهانی و غیرمنتظره رخ
میدهند .سردبیر بايد برای انعکاس این خب ِر فوری بهسرعت اقدام کند.
به این ترتیب ،جاي كمتري برای مطالب دیگر باقی میماند (گاهی هم
اص ً
ال جایی باقی نمیماند).
اگر س��اختار گزارش به ش��کل هرم وارونه باش��د ،كوتاه كردن و حذف
مطالب از پايين 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 ،بامحتوا و
آگاهيبخش خواهد بود.
چنین مقالهاي به شش پرسش اساسي پاسخ خواهد داد.
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شش پرسش

روزنامهنگاری مطلوب اصوالً عبارت است از ارائة پاسخهای قانعکننده
به پرس��شها .چیزی از این ناراحتکنندهتر نیست که گزارش خبری
پرسشهایی را مطرح کند بدون اینکه به آنها پاسخ دهد .شاید مطرح
کردن همة پرس��شها در لید مطلب هميش��ه هم ب��دون ايجاد به هم
ريختگي و دشوار ساختن فهم مسائل امکانپذیر نباشد .اما این هدفي
است که روزنامهنگاری دنبال ميكند و پرسشهای اصلی قطعاً باید در
نخستین پاراگرافها مطرح شوند .لید خبری خوب معموالً از  25تا 40
کلمه بيشتر نیست.
چهکسی ،چهچیزی ،چه موقع ،کجا ،چرا و چگونه؟

به خاصیت اثرگذار این پرسشها توجه کنید .روزنامهنگاری به رویدادها
ميپردازد ،چه رویدادهای ش��گرف و مهيج چه حركتهاي مستمر و
طوالني .روزنامهنگاری در هر حال وقایعی را منعكس ميكند که عم ً
ال
در جه��ان رخ میدهند ،و تالش ميكند 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 بخوانید:

دولت و مخالفان يكديگر را به قتلي متهم ميكنند که
مونتهنگرو را تکان داد

نوشتة نديلکو رودوویچ در پودگوريتسا

3

قتل یک روزنامهنگار برجس��ته نتوانسته جنگ لفظی
بازداش��ت دو مظنون به ِ
بین دولت مونتهنگرو و مخالفان را بر س��ر واقعة تیراندازیِ منجر به اين قتل فرو
بنشاند.
قتل دوسکو يووانوويچ 4در  27ماه مِه که به ج ّو ترس و ناامنی در كشور دامن زده،
شکاف بین احزاب مخالف و دولت را عميقتر کرده است.
شب گذشته دامیر ماندیچ ، 5رزمیکار مشهور ،و برادرش آلمیر در ارتباط با پروندة
این قتل دستگیر شدند.
يووانوويچ كه  40س��ال داشت و س��ردبیر روزنامة دان در پودگوريتسا و منتق ِد
ائتالفِ طرفدا ِر استقالل بود ،حوالی نیمهشب مقابل دفتر کارش با شلیک گلوله
به قتل رسید.
بعد از آنکه يووانوويچ سوار اتومبیلش شد ،اتوموبيلي با شیشههای 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 نخستوزیر ،میلو ژوكانوويچ ، 6شده است زیرا مخالفان
مدعی هس��تند که این قتل به دستور افراد نزدیک به او ــيا حتی اعضاي دولت
او ــ انجام شده است .در راهپيمايي مخالفان برای بزرگداشت ژوكانوويچ در 29
ماه مه ،معترضانی که در پایتخت ،پودگوريتس��ا ،از برابر ساختمانهای دولتی
میگذشتند ،شعار "میلو قاتل" سر میدادند.
ائتالف حاکم اصرار دارد که این قتل دقیقاً برای متزلزل کردن دولت انجام شده
است.
دراگان ژورویچ ، 7وزیر کشور ،برای رفع هرگونه سوءظن در مورد دخالت دولت
در این قتل اعالم کرده است در صورتی که پروندة اين قتل روشن نشود ،استعفا
خواهد داد .او برای ارائة اطالعاتی درب��ارة آمران و عامالن این قتل یک میلیون
یورو پاداش تعیین کرده است.
ژوکانوویچهمگفتهاستکهاینقتل"ضربهایبهآرامشوثباتدرمونتهنگروست.
به همين دليل ،بررس��ي اين موضوع حائز اهميت اس��ت که چه کسانی احتماالً
انگيزه داشتهاند كه با ارتکاب این عمل جنايتكارانه چنین پیامی بفرستند".
وزیر کش��ور از پلیس فرانس��ه ،بریتانیا ،آلمان و آمریکا تقاضا كرده است تا براي
رسيدگي به اين پرونده کارشناس��انی به مونتهنگرو اعزام كنند .در حال حاضر،
کارشناسان آلمانی وارد مونتهنگرو شدهاند.

[در این مثال ،به همين مقدار از گزارش بسنده کردهایم].
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این گزارش خبریِ "س��خت" یا" فوري" نیس��ت ،بلکه تحلیلی خبری
است در پي دستگیری ش��بانة دو مظنون به قتل .اما این گزارش نيز به
ساختاري روشن نياز دارد .بگذارید قواعد هرم وارونه را در این گزارش
بيازماييم:
صحنه در بند اول مهیا شده است .بعد از این قسمت ،گزارش گسترش
داده میش��ود -بهویژه با افزودن پسزمینه ،سمتها و عناوین افرادي
كه از آنها نام برده ش��ده ،و متوازن کردن اطالعات .با این حال ،توجه
کنید که اساس گزارش به اختصار در لید آن آمده است.
سایر لیدها

با اینکه لید مستقیم و سرراست سادهترین و مطمئنترین لیدهاست،
ممكن است گاهی بخواهید قدری تنوع یا نوآوری به خرج دهید .هدف
کماکان جذب کردن و مفتون س��اختن مخاطب اس��ت  -در این حال،
ممکن است پاسخ به آن شش سؤال کمی به تأخیر بیافتد .درست است
که لید سختاخبار ممکن است برای مطلبي دربارة یک رویداد هنوز در
حال وقوع یا موضوعی بشردوس��تانه مناسب نباشد ،اما زیاد هم معطل
نکنید واال ممکن اس��ت مخاطب خود را از دس��ت بدهید .این تکنیک
گاهی"سبک تأخیری" نامیده شده است.
مثال:

مردم اسلوبسک 5 8سال است که در بیم و هراس به سر میبرند ،اما دولت باالخره
اقداماتی را براي نجات جان مردم اين منطقه شروع کرده است.
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تعبی��ر "بیم و ه��راس" میتواند توجه مخاطب را جل��ب کند .اما هنوز
بايد به آن شش پرسش اصلی پاسخ داد .بنابراین جملة بعدی میتواند
اینطور باشد:
واحدهای وی��ژة ارتش دیروز ،بع��د از تخلیة  500نفر از روس��تايیان ،مینها و
گلولههاي توپ عملنکردهای را که از جنگ شش ماه قبل به جا مانده بود منفجر
كردند.

از لیدهای نوآورانه و جذاب باید با امساك و تنها در مواردی استفاده كرد
که واقعاً بيشتر از ليد مستقيم جذابیت یا تأثیر داشته باشند.
گاهی ممکن است بخواهيد در لید خود فضاسازی کنید:
بوی مرگ و الیهای ضخیم از دود همچون بختك بر خيابان پوش��يده از آوار فرو
افتاده بود .از گلولهباران س��نگینی که نیمه شب گذشته آغاز شده و  12ساعت
بیوقفه ادامه يافته بود ،تنها همين نشانه باقي مانده بود.

گاهي ممكن اس��ت بخواهيد برای جلب توجه خواننده به او شوك وارد
كنيد:
"اص ً
ال باورکردنی نیس��ت" ،ژنرال ميخواس��ت با این جمله حیرتش را از میزان
تخریبی که با طلوع خورشيد آشكار شده بود بيان كند.
به ويرانههاي شهر نگاه ميكرد که تمام شب زير آتش توپخانة دشمن بود؛ دهها
نفر کش��ته و صدها نفر مجروح شده بودند و بيشتر س��اختمانهاي مرکز شهر
ويران شده بود.
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در هر واقعهای ،اطالعات باید سريع و روشن ارائه شود و" ساخت" هر لید
ِ
رعایت اختصار است.
جان کالم
تازهاي هم باید کوتاه و سرراست باشدِ .
جزئی��ات ،گزارش را زن��ده و باورپذير میکند .اما ای��ن حرف به معنی
استفادة بيش از حد از جزئیات نيست ،بلکه به این معناست که در روايت
ماجرا بيشتر از واقعیات زنده و هیجانانگیز استفاده شود تا از صفتها.
استفاده از صفتها تنها در صورتی مجاز است که واقعاً چیزي به روايت
اضافه كنند ،نه اینکه صرفاً تصویر زیبایی ترسیم کنند .گزارش خود را
بيشتر با عمل روايت كنيد تا توصيف .صفتها گاهی از عینیت و بیطرفی
گزارش ميكاهند.
این دو جمله را مقایسه کنید:
تاالر پر سر و صدا به دستور رئیس خشمگین به دليل فحاشي يكي از نمایندگان
ناگهان خالی شد.
رئیس جلسه با چکش خود روي ميز كوبيد و دستور داد نمایندگان داد و فریاد
را متوقف كنند و سریعاً از اتاق بیرون بروند.

در جملة دوم جزئیاتی از آنچه واقعاً اتفاق افتاده با فعلهای معلوم (و
نه مجهول) بیان میشود.اگر از صفت استفاده میکنید ،از خود بپرسید
آیا به جای استفاده از صفت ميتوان موضوع را با جزئيات تشریح کرد،
یا نکند این صفات فقط
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بیانگر عقاید یا مفروضات نویس��ندهاند .در اس��تفاده از جزئیات افراط
نکنید .قاعده این اس��ت :فقط به اندازهای از جزئیات استفاده کنید که
گزارش شما را روشنتر ،جذابتر و حتی مهیجتر کند  -اما نه به آن اندازه
که مخاطب اص ً
ال یادش برود که گزارش دربارة چيست.
اگر مردد هستید ،از همۀ جزئیاتی که به نظرتان مطلب را بهتر میکند،
استفاده کنید .سردبیران همواره میتوانند آنها را حذف كنند ،اما چون
در محل حضور ندارند نمیتوانند آنها را اضافه کنند.
پسزمینه

روزنامهنگار همیش��ه باید مطمئن باشد که پسزمینة اطالعاتی کافی
برای س��ردرآوردن از موضوع و نوش��تن دربارة آن را دارد .به یاد داشته
باش��ید که اگر خودتان از موضوع سر درنمیآورید ،بعيد است مخاطب
شما هم چيزي دستگيرش شود .اگر مطمئن نیستید ،برگردید و دوباره
سؤال کنید.
گزارش��گر همواره باید به خاطر داش��ته باش��د که مخاطب به اندازة او
از پیش��ینه و پسزمینة موضوع مطلع نیس��ت .پس مطمئن شويد كه
اطالعات گزارش آنقدر هست كه مخاطب از موضوع سر دربياورد.
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همیش��ه از عنوان كامل اشخاص استفاده كنيد و واژههاي اختصاری را
در اولین كاربرد توضیح دهید .شمایی که در کشور خود به گزارشگري
مشغول هستید نام نخس��توزیر را ميدانيد .اما خوانندهای که در آن
سر دنيا گزارش شما را از طریق اینترنت یا ،به دليل انتشار همزمان آن
در رس��انهها میخواند ،ممکن است او را نشناسد .وابستگیهای حزبی
نیز ممكن است بس��يار پيچيده باش��د ،بنابراین مطمئن شوید که در
نخستین(یا در موارد خيلي استثنايي در دومین) اشاره در گزارش خود
نام كامل حزب و رویکرد آن را به اختصار ذكر کردهاید  -مث ً
ال جناح چپ
یا راس��ت ،مذهبی یا قومی ،سوس��یال دموکرات یا محافظهکار و مانند
اینها.
بد نيس��ت مخاطب مث ً
ال بداند كه علیبیگ خیاطي اس��ت در خيابان
اصلي در مرکز تجاری فالن منطقه و نه در حومة شهر ،و اينكه صاحب
خیاطی اس��ت یا آنجا كار ميكند .سنش چقدر است؟ خانواده دارد یا
نه؟ آیا این اطالعات به گزارش مربوط ميشود و به درك بهتر خواننده
کمکميکند؟
ش��ايد الزم باش��د نکاتی را دربارة یک شخصیت مش��هور به مخاطبان
يادآور ش��ويد -مث ً
ال اینکه فالن بازیکن بسکتبال به خاطر شوتهای
دست چپش مشهور اس��ت  ...یا بهمان نمايندة مجلس که همین یک
ک زدن یک پلیس محکوم به
سال پیش از زندان آزاد شده ،به دليل کت 
حبس شده بوده  ...و از این قبیل .سعي كنيد پیشدستی کنید و مسائل
بغرنج را روشن كنيد .اگر نام خانوادگي دو نفر در گزارش شما يكي است،
مشخص کنید که با هم
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نسبت دارند یا نه .اگر واقعهای در روس��تايي رخ داده ،در فرصتي ذكر
کنید که این روستا تا پایتخت چقدر فاصله دارد ،و در شمال واقع شده
است یا در شرق ،جنوب یا غرب .اگر حزب مخالفي بیانیهاي میدهد ،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 تعبیراتی مثل"شهری در منطقة بیابانی"
را به نوش��تة خود اضافه کنید چون شايد خيليها ندانند کهآن شهر در
بيابان واقع است ،یا شايد الزم باشد ذكر كنيد "حومة صنعتی" یا "شهر
جنوبی".
اصل این است :چگونه میتوانم موضوع را برای مخاطب روشنتر کنم؟ از
جزئیات ماللآور یا بیربط بپرهیزید و اين امكان را براي خوانندة ناآشنا با
موضوع فراهم كنيد كه گزارش را دنبال كند .دقیقاً همان اطالعاتی را به
خواننده بدهید که به درک و فهم او کمک میکند ،نه بیشتر ،نه کمتر.
تمرین

نگاهی به لید مطالب روزنامهها بیاندازید و به پرس��شهای زیر دربارة
مطالب مختلف پاسخ دهید:
روزنامهنگار براي سروس��امان دادن به گزارش خود چند کلمه یا
پاراگراف الزم دارد؟
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لیدها به شکل لیدهای معمول در سختاخبار تنظیم شدهاند یا به
شکلهای دیگر ،مث ً
ال با استفاده از فضاسازی یا دیگر رویکردها؟
آیا لیدها به شش سؤال اصلی پاسخ میدهند؟
روزنامه یا صفحة اینترنتی را كه مطالعه ميكنيد بررس��ی کنید .سعی
کنید بفهمید چه چیزی باعث میشود مطالب مختلف را بخوانید .چه
چیزی در یک مقاله توجه شما را آنقدر "جلب" میکند که آن را تا آخر
بخوانید و چه چیزی باعث میش��ود مطلبی را کنار بگذارید و به سراغ
مطلب دیگری بروید؟ چه ميزان جزئیات باعث جذابيت مطلب است و
چه ميزان جزئیات ماللآور ميشود؟
نتیجهگیریهای خود را با همکارانتان در میان بگذارید و ببینید آیا به
نتایج مشابهی ميرسيد.
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منابعی برای مطالعه

،وبسایت مؤسسة پوینتر چند"صفحة راهنما" دربارة شی وههای نوشتن
:ساخت مطالب و ویرایش آنها 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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فصل4

منبعیابی
منابع ،مواد و مصالح ساختمان گزارش شما هستند .اگر منابع خود را به
درستی مهيا کنید ،گزارش بهسهولت نوشته میشود .از دست دادن یک
منبع مهم ،گزارش ش��ما را -به رغم نثر شیوا ،اهميت موضوع ،یا تالش
فراوان شما -غیرقابل چاپ میکند.

اگر منابع خود را به درستی
مهيا کنید ،گزارش بهسهولت
نوشته میشود

در ارزیابی منابع خود جدي باشید و آنها را با ديد انتقادي بررسی کنید.
آیا در موقعیتی هستند که از اطالعاتی که در اختيار شما قرار میدهند
باخبر باش��ند ،و آیا قابل اعتمادند یا صرفاً شایعات را نقل میکنند؟ آیا
گزارش شما تاب ايستادگي در مقابل بررسی جدي واقعیات یا هر بررسي
دقيق و مس��تقل ديگري را دارد؟ آیا منابعي كه حرف يكديگر را تأييد
ميكنند ،واقعاً از همدیگر مس��تقلاند؟ اگ��ر مدرکي را مبناي گزارش
خود قرار میدهید ،آیا آن مدرک در اختیار شماس��ت یا فقط خبرش را
شنيدهايد؟
در روزنامهنگاری مطلوب ،عالوه بر منبعیابی قوی ،باید از شفافيت منابع
نيز مطمئن شد .گزارش خبری قابلاعتماد به مخاطب امكان میدهد بر
مبنای اعتبار و ِ
دقت منابع خبرياش به قضاوت بپردازد .درگزارشهاي
مربوط به جنگ یا درگيري یا هر موضوع مورد اختالفي ،مشخص کردن
هویت منابع خبری به روش��نی هرچه تمامتر ضروری اس��ت .این کار
حفاظت روزنامهنگار از خود در برابر اتهامهاي جهتگیری یا طرفداری
به شمار می رود و بر اعتبار گزارش ميافزايد.
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منبعیابی مستلزم استناد روش��ن است و به این پرسش راجع میشود
که "از کجا میدانیم؟" از طريق كس��ي با خبر میشویم که " 12نفر در
درگیری کشته ش��دهاند" ،یا شخصاً اجساد را شمارش کردهايم .اما اگر
منبع این خبر رهبر یک گروه چریکی باش��د ،از کجا بدانیم که او راست
میگوید؟ ممکن است ،بر اساس اطالعية دولت ،مطلع شده باشیم که
امسال تولید پس��ته افزایش یافته است .اما آیا به اطالعیة دولت اعتماد
داریم؟ آیا الزم نیست صحت و سقم این خبر را از دیگران هم جویا شویم؟
مهم این است که هویت منبع خبری را با صراحت هرچه تمامتر مشخص
کنید تا خواننده خود بتواند نتیجهگیری کند.
طراحی گزارش

نخس��تین گام برای تهية هر گزارشي ترس��یم منابع و طراحی گزارش
برمبنای آنهاس��ت .ايدة گ��زارش را تا حد س��ادهترین اجزا ِء آن ُخرد
کنید ،و نم��وداری از منابع انس��انی ضروري و مطلوب ،و نیز اس��ناد و
مدارک ،ش��اهدان یا س��ایر منابعی که برای تهية گ��زارش الزم دارید،
ترسیم کنید.
یافتن منابع عمدتاً براساس عقل سليم و موازين اصلي صورت ميگيرد،
اما نکتة قابل توجه این است که اين مباني -با در نظر گرفتن زمان ،منابع،
یا فشارهای دیگر  -در بسياري موارد نادیده گرفته ميشوند:
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مهم این است که هویت
منبع خبری را با صراحت
هرچه تمامتر مشخص کنید
تا خواننده خود بتواند
نتیجهگیری کند

منبعیابی

فصل 4

اگر ميخواهيد شرح حال مختصر فردي را بنويسيد-بهویژه اگر
اين شرح حال انتقادی باشد -بی چون وچرا باید با خود آن فرد هم
حرف بزنید یا دستکم تا جایی که میتوانید برای حرف زدن با او
تالش کنید .اگر نتوانستید با او حرف بزنيد ،یا آن شخص از صحبت
خودداری کرد ،اين موضوع را در گزارش خود ذکر کنید.
اگر دربارة جنگ و درگيري مینویسید ،هر طور شده با هر دو طرف
حرف بزنید ،و منبعی مس��تقل از هر دو آنها پیدا کنید كه بتواند
مدعیات طرفین را ارزیابی کند.
اگر واقعه یا رویدادي را منعکس میکنید -مث ً
ال يك رويداد مهم
در س��طح ملي -عالوه بر متخصصان ،با اف��راد مختلف در كوچه و
خيابان هم گفتوگو کنید.
اگر از مکان معینی گ��زارش تهیه میکنید ،با بیان جزئیات قابل
توجه و افزودن رنگ و بوي انساني از طريق مشاهدات عيني خود،
خوانن��ده را به آنجا ببرید .برای خواننده مش��خص کنید که این
شمای روزنامهنگار هستید که در محل حضور داشتهاید.
اگر مقالة شما بر پایة یک سند یا گزارش است ،تا حد ممکن تالش
کنید به اصل آن مدرک دسترسي پیدا کنید و تأیید منابع خود را
دربارة درس��تی و صحت آن بگیرید .صراحت داشته باشید و مث ً
ال
به خواننده بگویید" :بر اساس سندي كه گزارشگر رؤيت كرده" يا
"بر اساس سندی که به این روزنامه رسیده".
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به خاطر بسپرید که اصول اساسی روزنامهنگاری بینالمللی عبارتاند
از بیطرفی ،انصاف و صحت/دقت .این اصول جز با انتخاب دقیق منابع
محقق نخواهند شد.
يک نكتة ديگر .عالوه بر منابع خود ،زمان را هم تنظیم کنید .داش��تن
آمادگ��ی كامل قب��ل از انجام مصاحبه ب��ا منبع بس��یار اهمیت دارد.
ِ
اما مصاحب��ه با مهمترین منب��ع را خیلی به تأخي��ر نیاندازید .کابوس
گزارش��گران این اس��ت که ضرورت ايجاب كند در آخری��ن مرحله از
منبعي بخواهند اطالعاتي را تأيي��د كند یا با اظهار نظر خود گزارش را
متوازن کند ،ولی به او دسترسی نداشته باشند .دشواریها و تغییراتی
را که ممكن است در تماس با افراد پیش بيايد ،در زمانبندی خود لحاظ
کنید.
قاعدة دو منبع

قانون طالیی منبعیابی این اس��ت که برای اینکه خبري قابل انتش��ار
شود ،الزم است دستكم به تأیید دو منبع قابل اعتماد و مستقل برسد.
اين حرف به این معناس��ت که يكي از دو منب��ع اطالعات را ازدیگري
نگرفته یا منبع هر دو آنها مشترك نبوده است  .به طورکلی نباید هيچ
آزمون»دو منبع»
موضوعي را به صورت قطعی بیان کرد ،مگر آنکه از
ِ
موفق بيرون آمده باشد .اگر در مورد جزئیات معینی فقط یک منبع در
اختیار دارید ولي احساس میکنید گزارش
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منبعیابی

فصل4

کردنش اهمیت دارد ،يا دليل خوب��ي دارید که فكر كنيد این جزئیات
واقعیت دارد ،بنویسید"منبع الف میگوید" یا"منبع الف مدعی است".
در مواردی که میدانید موضوعی محل مناقشه است ،پيچيدگي قضيه
را پنهان نکنید ،بلکه بهوضوح نشان بدهيد که افراد مختلف دربارة این
مسئله نظرهای متفاوتی دارند.
در این موارد ،اس��تفاده از يك منبع بستگی به ارزیابی شما از اعتبار او و
احتمال درست بودن اطالعات دارد .در چنين مواردي ،نام منبع تقریباً
همیشه باید مشخص باشد .البته گاهی فقط یک منبع میتواند دربارة
موضوعی خاص اطالعات داشته باشد ،اما مطمئن شويد که مورد شما
هم از همان قبیل اس��ت .بهترين حالت همواره وجود دو منبع یا بیشتر
است.
مشخص کردن هویت منابع

هنگام مش��خص کردن هويت منابع خود جزئیات مربوط را در اختیار
خوانن��ده قرار دهید ت��ا بتواند در مورد اعتبار آن اش��خاص به ش��کل
منصفانهای قضاوت کند .این امر به معنای آن اس��ت که تخصص منبع
ی او را به روشنی توضیح دهید .هر
خود و مخالفت یا جانبداري احتمال 
قدر در اين زمينه وس��واس بیش��تری به خرج دهید ،گزارش شما قابل
اعتمادتر به نظر خواهد رسید .برای آنکه موضوع براي خواننده روشن
شود ،شايدالزم باشد سوابق او را با جملة کوتاهی تشریح کنید .مثال بايد
توضيح بدهيد كه منبع شما در ارتباط با موضوع گزارش منافع مالی یا
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حرفهای دارد ،یا با فردي که از او انتقاد ميكند س��ابقة اختالف دارد ،يا
مشكل شخصي ديگري دارد.
مث ً
ال وقتی میخواهید نظ��ري انتقادي را دربارة سیاس��ت دولت نقل
کنید ،اگر بنویسید" :به گفتة مفسري به نام حسنعلی" ،آنقدر دقیق
نیست که بنویسید" :به گفتة حسنعلی ،ستوننویس روزنامة تریبون،
روزنامة مهم مخال��ف دولت" .یا مث ً
ال وقتینظری را در حمايت از دولت
نقل میکنی��د ،گمراهکننده خواهد بود اگر بنویس��ید" :به گفتة رندل
ب ِریت ِویت ، 1كارشناس مستقل امور منطقه " ،بلکه بهتر است بنویسید:
"به گفتة رندل ب ِریت ِویت ،مش��اوری که معموالً به دولت دربارة مسائل
منطقه مشورت میدهد".
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ِ
صرف اینکه چیزی موضع
رسمی است ،معنایش این
نیست که دیگر نباید آن را
بررسی كرد

فصل 4

منابع معتبر

منبع خوب همواره شخصي اس��ت صاحبنظر که به سبب موقعيتش
منبعي موثق به حس��اب میآید .روشن اس��ت كه وزیر دفاع در مسائل
مربوط به سیاس��ت دفاعی منبع معتبري به شمار میرود ،همينطور
یک مقام ارشد وزارت دفاع ،بهویژه اگر بتوان نامش را ذکر کرد .اما چنين
ت خارجی،
فردي ش��ايد در امور ديگر ،مانند مسائل اقتصادی یا سیاس 
بهترين منبع نباش��د .تا جایی که امکان دارد همیش��ه نام و مقام کامل
منبع خود را ذکر کنید ،مثل استنلی اسمیت ،وزیر دفاع.
به اين نكته هم توجه داشته باشید که بیانیههای رسمی ممکن است همة
واقعيتهاي مرتبط با موضوع را در برنگيرند؛ در واقع ممکن اس��ت این
بیانیهها برای پنهان نگه داش��تن برخی واقعيتها طراحي شده باشند.
صِ رف اینکه چیزی موضع رس��می است ،معنایش این نیست که دیگر
نباید آن را بررسی كرد یا براي رعايت انصاف و جلباعتماد خواننده به
دنب��ال نظرها و دیدگاههای مخالف رفت .این موضوع بهخصوص وقتی
مصداق پیدا میکند که مث ً
ال از وزیر دفاع دربارة جزئیات پيش��رويِ در
يك نبرد نظامی جاری س��ؤال میکنید ،ح��ال آنکه او خود یک طرف
قضیه محسوب میشود و بهویژه به همین دلیل ممکن است قابل اعتماد
دلیل ،موقعيتش در موضع
نباشد .او ممکن اس��ت به رغم ،یا در واقع به ِ
قدرت راست نگوید یا ممکن است"پیازداغ" حرفهايش را در حمایت
از دولت زياد كند تا تصویر مطلوبی از اوضاع ترسیم کند.
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گزارشگر یا شاهد عینی

البته خود گزارشگر هم یک منبع قوی ،یا شاهد عینی دیگری است که
آنچه را توصيف ميشود ميشنود و ميبيند.
در متن گزارش همواره باید معلوم باش��د که گزارش��گر خود ش��خصاً
شاهد عینی اتفاقات بوده است .در غیر این صورت ،منبع باید ذکر شود:
" گزارش��گر مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح تقريباً بيست دقیقه پس
از انفجار به صحنه رسید .به گزارش خبرنگار ما ،سید جمال ،پنج جسد
روی زمی��ن افتاده بود و دهها مأمور پلیس ت�لاش میکردند مردم را از
صحنه دور کنند".
فقدان منبع

در مواردی که کسی دربارة اطالعات مناقشه نمیکند ،یافتن منبع ويژه
ضروری نیس��ت ،مثل وقتی که یک واقعیت تاریخی مسلّم از این دست
را بازنویسی میکنید که"میتالستان در  1654یک جمهوری مستقل
شد" .اما به خاطر داشته باشید که بسیاری از"واقعیات" تاریخی موضوع
مناقشهاند ،پس دقت کنید.
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فصل 4

منابع رسمي

منبع رسمي به شخصی اطالق میشود که به واسطة شغلش به اطالعات
دسترسی دارد ،هرچند لزوماً مسئول كار نباشد .ممكن است یک افسر
پلیس در مورد گزارشي امنیتی منبع رسمي محسوب شود ،همینطور
یک مقام اداری در مورد سیاس��ت دولت در ح��وزة کاری وی ،و یکی از
کارکنان س��ازمان ملل یا یک س��ازمان مردمنهاد در مورد موضوعات
بشردوستانهای که درحوزة کار آنان است ،و الی آخر .همیشه سعی کنید
در ص��ورت امکان نام کامل و مقام منبع خود را ذکر کنید ،گرچه گاهی
ممکن است اطالعات را به اين شرط به دست بياوريد که نام منبع ذکر
نشود .با این حال ،همیشه مطمئن شوید که گمراهتان نكردهاند.
در همة موارد ،مهم این است که روشن کنید آیا منبع شما در موقعيتي
قرار دارد كه از اطالعاتی که در اختیار شما میگذارد مطلع باشد.
مث ً
ال بهتر اس��ت بگوييد" :به گفتة عبدالباصر محمدی ،يكي از معاونان
وزارت اقتصاد ،قیمتها نسبت به زمان مشابه در سال گذشته  20درصد
کاهش یافته است "،تا اينكه بگوييد " :به گفتة یک مقام رسمي "...
در مواردی که نام منبع ذکر نمیشود ،تا حد امکان مقام او را شرح دهيد.
مث ً
ال در همین نمون��ة قبل اگر معاون وزیر اقتصاد اجازه نميداد نامش
را ذك��ر كنيد ،باز هم بهتر بود از او به عنوان "یک مقام ارش��د در وزارت
اقتصاد" ياد كنيد تا اینکه صرفاً او را "یک مقام رسمي" بخوانيد.
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اگر منبع یک نفر است ،از به کار بردن صیغة جمع خودداری کنید .یک
پلیس" ،یک پلیس" اس��ت" ،منابع ادارة پلیس" نیست .اگر دیپلماتی
چیزی میگوید ،منبع "یک دیپلمات" اس��ت ،نه "منابع دیپلماتیک".
در همه ح��ال از تعابیر غیردقی��ق مثل "مقام��ات دیپلماتیک غربی"
بپرهیزید.
پرهیز از منابع مجهول

نباید از منابع به شکل مجهول نام برد .تعبیراتی از قبيل " از قرار اطالع"،
يا "اعتقاد بر اين است كه" تناس��بی با روزنامهنگاری بینالمللی 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 ناراحتکننده است ،زیرا گزارش كردن
كاري اس��ت كه قرار است شما انجام بدهيد .این موضوع در مورد تعبیر
رايج "بنا بر گزارشها" نیز صادق اس��ت .اما اگر منبع ش��ما راديو كابل
ِ
است ،ميتوانيد بگوييد "به گزارش راديو كابل" .تعبی ِر "همه میدانند"
به هیچ وجه منبع معتبری به حساب نمیآید.
جای منبع در مطلب

منابع باید به شروع هر گزارشي نزدیک باشند .جای دقیق منبع به ميزان
بحثانگيز بودن موضوع بس��تگی دارد .اگر گزارش مث ً
ال دربارة س��فر
رسمی آتي رئیسجمهور كشوري است ،احتماالً واقعيت انكارناپذيري
خواهد
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همیشه به خوانندة خود
بگویید که اطالعاتتان
چگونه و از چه منبعی به
دست آمده است

فصل4

بود (مگر اینکه سفر او محرمانه باشد) .در این حال ،الزم نیست منبع در
نخستين بند گزارش ذكر شود .در صورتی که اين سفر محرمانه باشد ،در
همان آغاز گزارش باید قيد شود که گزارشگر چگونه از این موضوع مطلع
شده است و این كار مستلزم ذكر منابع قابل اعتماد است.
اگر س��فر واقعاً انجام ميشود و همه میتوانند ش��اهد آن باشند ،دیگر
شايد حتي ذکر یک منبع خاص هم الزم نباشد .البتهآنچه در این سفر
اتفاق میافتد نیازمند منابع روشن است .هر واقعیتی که ممكن است به
چالش کشیده شود و مورد مخالفت قرار گيرد ،یا محل تردید باشد ،به
منبع��ي نزدیک به محل ذكر آن واقعیت نياز دارد .به ویژه وقتی ادعایی
مطرح میشود ،منبع معموالً بايد در آغاز بیاید.
زمینه

همیشه به خوانندة خود بگویید که اطالعاتتان چگونه و از چه منبعی
به دست آمده است .مث ً
ال بگوييد" :در یک کنفرانس خبری گفته شد"،
"در اظهاراتي خطاب به خبرنگاران" یا "در مصاحبهاي با اين روزنامه" .
از تعبير فخرفروشانه و مستعمل "مصاحبة اختصاصی" بپرهیزید.
اگر نقلقولها از يك منبع برگرفته از گزارش يا سند يا بيانيهاي است که
قب ً
ال منتشر شده ،و ساير نقلقولهای همان مقاله مربوط به يك مصاحبة
مستقیم است ،آنها را به روشنی از هم متمایز کنید.
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اظهارنظر منابع

ف
اگر گزارش حاوی مناقشهای بین دو يا چند طرف است ،و تنها یک طر 
اين مناقشه به فوریت در دسترس است ،از منبع برای اشاره به واقعيتها
استفاده کنید نه برای اظهار نظر ،و اطمینان حاصل کنید که در گزارش
به خوبی روش��ن شده که منبع آن فقط یکی از طرفهای موضوع مورد
مناقشه است.
به هر حال ،اظهارنظر ،در صورتی که به موضوع مورد مناقش��ه مربوط
باشد ،میتواند اهمیت داشته باشد .مث ً
ال شايد ذكر اين نكته در گزارش
مناسب باش��د که "امروز یک دیپلمات میتالستانی ساخستان را به در
پیش گرفتن سیاستهای شريرانه متهم کرد" ،زيرا متهم کردن آشکارا
بیانگر عاملي مرتبط با منازعة بین طرفين است.
اما منبع اظهار نظر همیشه باید روشن باشد .در اين قبيل موارد تا جايي
كه میتوانید از اس��تفاده از منابع ناش��ناس خودداری کنید .اگر کسی
میخواهد مطلب تندی بگوید ،باید پای آن هم بایستد و اسمش را پای
حرفش بگذارد.
سرانجام اينكه به قواعد بیطرفی و توازن توجه داشته باشید .گزارش
شما نبايد در موضوع مورد مجادله جانب یک طرف را بگیرد ،و حواستان
بايد جمع باشد که اظهارنظرها را به عنوان دیدگاه و عقیدة افراد مطرح
کنید ،نه به عنوان واقعیات .اگر گزارش انتقادی مینویسید ،باید به طرف
دیگر هم فرصت منصفانهای برای پاسخگویی بدهید.
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فصل4

تشریح اصول اساسی در مورد منابع

تش��ریح دقیق اصول اساس��ی روزنامهنگاری و رعایت موبه موی آنها
ضروری است .این موضوع بهویژه در ارتباط با آن دسته از مردم که با راه
و رسم کار رسانهای آشنایی ندارند ضرورت دارد .سزاوار است مردمی که
پذیرای شما شدهاند بدانند چه بر سر حرفهايشان خواهد آمد .بنابراین
اگر قرار اس��ت حرفهای آنان را نقل کنید ،در برخورد با آنها صراحت
داشته باشيد .مقامهاي رسمي و شخصيتهاي مشهور معموالً بیشتر با
رسانهها سروکار دارند ،اما بهتر است هميشه ،پیش از شروع مصاحبه،
این قواعد اساسی روزنامهنگاری را توضيح دهيد:
برای انتش��ار  :2یعنی روزنامهنگار میتواند از اين اطالعات به طور
کامل اس��تفاده کند ،و نام فردی را که با او صحبت کرده ذکر کند.
همیشه باید رضایت مصاحبهشونده را جلب كنيد تا بر اين اساس
صحبت كند ،مث ً
ال ميتوانيد به او بگوييدکه مردم به اظهار نظرهای
او عالقهمندند.
بدون ذکر نام : 3این قاعده یعنی اینکه اطالعات و صحبتها ممکن
است مورد استفاده قرار بگیرد ،اما نام مصاحبهشونده بايد محفوظ
بماند .روزنامهنگار باید این موضوع را بپذيرد که مصاحبهش��ونده
میخواهد خود را چگونه معرفی کند ،اما برای اینکه این معرفی تا
حد امکان مشخص باشد باید با مصاحبهشونده گفتوگو كند(مث ً
ال
"عضو ستاد فرماندهی" به مراتب از "یک افسر" بهتر است).
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صرفاً جهت اطالع : 4این قاعده به این معناست که نه نام منبع و نه
اطالعاتي كه بيان ميكند نمیتواند مورد اس��تفاده قرار گیرد .بنا
بر این قاعده ،اطالعاتی که در اختیار روزنامهنگار قرار میگیرد به
او در تهیة گزارش کمک خواهد کرد ،اما فقط وقتی میتواند مورد
استفاده قرار گیرد که به طور مستقل تأیید شود.
در مورد عکس گرفتن یا ضبط کردن صدا نیز پیش از اس��تفاده از
دوربین یا دیگر وسایل اجازه بگیرید و اگر قصد انتشار عکس كسي
را دارید ،اين موضوع را با صراحت بيان كنيد.
روزنامهنگار هرگز نباید تعهدش را نسبت به این قواعد زیر پا بگذارد،
و اگر حین گفتوگو تغییری در این اصول اساسی ایجاد شد ،باید
اين نكته را به وضوح در یادداش��تهايش ذکر كند .گاهی ممکن
اس��ت اطالعاتي را كه "صرفاً جهت اطالع" بوده در گفتو گوهاي
بعدي براي انتشار محسوب كرد ،و مث ً
ال توضیح داد که منابع دیگر
نیز این اطالعات را تأیید کردهاند ،اما تنها به شرطي كه موافقت و
رضایت طرف مصاحبه با صراحت جلب شود .توجه داشته باشید
که"غير قابل انتش��ار" 5اصطالحي رایج است ،اما ممکن است به
معنای"بدون ذکر نام" یا "صرف ٌا جهت اطالع" تلقي شود ،و از اینرو
کاربرد آن باید روشن شود.
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اگر منبعی مایل به ذکر
نامش نیست ،مطمئن شويد
كه به او مجوز دروغپردازی
یا شایعهپراکنی نميدهيد

فصل4

منابع ناشناس

اگر منبعی مایل به ذکر نامش نیس��ت ،مطمئن ش��ويد كه به او مجوز
دروغپردازی یا شایعهپراکنی نميدهيد .کسانی که نمیخواهند نامشان
ذکر شود ،ممكن اس��ت دالیل موجهي از قبیل ترس از انتقام به خاطر
حرف زدن داش��ته باشند .اما اگر حاضر نيس��تند نامشان را پای آنچه
گفتهان��د بگذارند ،خوب فکر کنید و ببینید آی��ا مايليد این حرفها در
گزارشي که نام شما باالیش نوشته شده بيايد.
در سالهاي اخير در روزنامة نیویورکتایمز چند رسوايي اتفاق افتاده
است ،اما این روزنامه در ضمن یکی از مفصلترین شيوهنامههای رفتاری
را در حرفة روزنامهنگاری دارد .همانطور که در وبسایت پروژة كمال
در روزنامهنگاری آمده ،جوزف ل ِلیولد  ،6س��ردبیر س��ابق این روزنامه،
آزمون سادهاي شامل دو س��ؤال درست کرده بود که قبل از استفاده از
منابع ناشناس به کار میبُرد:
 .1منبع مورد بحث دربارة اين رويداد چه مقدار اطالعات دس��تاول و
بیواسطه دارد؟
 .2آی��ا اين منبع اص��والً انگیزهای دارد كه ما را گم��راه كند ،گزارش را
"تحريف" كند ،يا واقعيتهاي مهمي را كه ممكن است نظر ما را دربارة
اطالعات تغيير دهد مخفي كند؟
نیوی��ورک تایمز تنها زماني از منبع اس��تفاده ميكرد که پاس��خهای
قانعكنندهاي به این دو پرسش داده میشد .پس از این مرحله ،روزنامه
تا حد ممكن به این موضوع ميپرداخت که منبع مورد بحث چگونه در
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موقعیتی قرار گرفته که بتواند از اطالعاتی که میدهد مطلع باشد
(مث ً
ال «منبعي كه سندی را دیده») ،و احتماالً چه منافع خاصي دارد
(مث ً
ال «منبعی که در دفتر ستاد فرماندهی کار میکند»).
تمرین

پیدا کردن منبع برای گزارش غالباً روزنامهنگاران را با انتخابهای دشوار
حرفهای و اخالقی روبهرو میکند .نگاهی به مثالها و پرسشهای زير
بیندازید و نظرات خود را با همکاران در میان بگذارید:
 .1منبعی چكيدة یک سند محرمانة دولتی دربارة مشکالت ايمني
جدي راکتورهای هس��تهای کشور را براي شما خوانده و شما اين
متن را یادداشت كردهايد .منبع مورد بحث میداند 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��كالت بالقوهاي ممکن اس��ت در این مورد وجود داشته
باشد؟
آی��ا تالش میکنی��د اين گ��زارش را به تأييد منب��ع دیگری هم
برسانيد؟
اگر نتوانید تأیید گزارش را از منبع ديگري بگیرید ،باز هم آنچه
را به دست آوردهاید منتشر خواهید کرد؟
آیا منابع دیگری هم هستند که بخواهيد با آنها صحبت كنيد؟
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 .2همی��ن منبع ناگهان برای جواب دادن به یک تلفن اضطراری از اتاق
خارج میشود.
آیا صبورانه منتظر مینش��ینید ،یا به س��رعت به س��راغ گزارش
محرمانه که روی میز او باز مانده میروید؟
 .3اتومبيل بمبگذاریشدهاي در مرکز بغداد منفجر شده و خبرهايي به
مطبوعات درز كرده که تعداد زيادی از افراد غیرنظامي کشته و مجروح
شدهاند .گویا بمب بیرون هتلی منفجر شده كه محل اقامت خبرنگاران
خارجي اس��ت ،اما ورود به آن منطقه ممنوع شده و کسی نمیتواند به
آنجا نزدیک شود.
به چه کس��ی میتوانید زنگ بزنید تا اطالع��ات بگیرید؟ به همة
منابعي که میتوان براي به دست آوردن اطالعات با آنها تماس
گرفت فکر کنید ،از اطالعات عینی دربارة تعداد کشتهش��دگان و
مجروحان گرفته تا توصيف جزئیات صحنه.
 .4عبارتهای زیر چه اشکالی دارند:
 مطمئناً میدانیم که ...
مردم میگویند که ...
در پایتخت شايع است که ...
كام ً
ال بديهي بود که ...
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منابع برای مطالعه

کمک براي یافتن متخصصان:

www.ibiblio.org/slanews/internet/experts.html

یک سایت بيطرف برای لینکهای مربوط به مسائل سیاستگذاری:
www.policy.com

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

از موتورهای جس��توجوی مفیدی که در « وبسایت پروژة كمال در
روزنامهنگاری» وجود دارد برای یافتن رهنمودها و بحثهاي مختلف
در زمينة مشکالت منبعیابی استفاده کنید:
www.journalism.org

1 . Randall Braithewaite
2 . on the record
3 . not for attribution
4 . on background
5 . off the record
6. Joseph Lelyveld
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فنون مصاحبه
غالباً روش��ن است که اطالعاتي كه برای تهیة گزارشتان نیاز دارید در
اختيار چه كسي است .این شخص ممکن است قربانی یک حمله باشد،
یا افسری باشد که کس��ی را دستگیر کرده است ،یا مقامی که سازماني
را میگرداند.
اما دس��ت یافتن به اطالعاتي که آنان میتوانند به شما بدهند ،ممکن
است در عمل به مراتب دشوارتر باشد.

دست یافتن به اطالعاتی که
افراد میتوانند به شما بدهند،
ممکن است بسيار دشوار
باشد

دالیل زیادی وجود دارد که مردم نخواهند اطالعاتش��ان را با شما در
میان بگذارند:
قربانی فاجعه ممکن است از نظر روحی آسيب ديده باشد.
 مأمور پلیس ممکن اس��ت گرفتار باش��د یا صرفاً از حرف زدن با
روزنامهنگاران خسته شده باشد.
مردم محلی ممکن است به طور کلی نسبت به مطبوعات بياعتماد
باشند ،يا در ارتباط با مطبوعات تجربة بدی داشته باشند ،یا حوصلة
دنگ وفنگ مصاحبه را نداشته باشند.
خبرچین احتمالی ممکن است وحشت داشته باشد که خودش را
با حرف زدن به خطر بیاندازد یا کارش به مخاطره بیافتد.
بسیاری از منابع ممکن است زياد مايل به همكاري نباشند چون
چیزهایی دارند که میخواهند مخفی نگه دارند.
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رویکرد اصولی این است که به نقش خود درجامعه به عنوان روزنامهنگار
اطمینان داشته باش��ید .شما به مس��ائلی ميپردازيد که براي جامعه
اهمیت دارد ،و حق و مسئولیت شما در زمينة به دست آوردن اطالعات
از مؤلفهه��ای اصلی ه��ر جامعة دموکراتیک به ش��مار میرود .ش��ما
نمیخواهی��د به موضوعات ش��اخ و برگ بدهید ،ام��ا در جهت منافع
عمومی کار میکنید ،و این موضوع باید براي ادامة كار به ش��ما اعتماد
به نفس بدهد.
گذش��ته از این ،هر روزنامهنگاری برای به حرف درآوردن آدمها رو 
ش
خاص خود را به کار میبندد .برخی گزارش��گران ممکن اس��ت تندخو
باشند ،و برای گرفتن پاسخ صریح و قطعی با منبع خود از در مجادله وارد
توگو باشند و اطالعات را
شوند؛ برخی دیگر ممکن است بيشتر اهل گف 
آرام آرام با چربزبانی از زير زبان منبع خود بيرون بكشند.
به طورکلی بهترین روش این است که آدمها را از نگراني بيرون بياوريد ،با
احترام و دلسوزي با آنها رفتار كنيد ،و صادق و جدی و روراست باشید.
هیچکس نمیخواهد با کسی حرف بزند که احساس میکند نمیشود
به او اعتماد کرد.
بس��يار مهم اس��ت كه بادقت برای مصاحب��ه آماده ش��ويد .اطالعات
مقدماتي را که ميتوانيد از جاي ديگري به دست بياوريد از منبع گرفتار
و پرمشغله نپرسید .اذیت کردن منبع يا سر بردن حوصلة او فکر خوبی
نیست .ابراز اطالع و آگاهی از موضوع -البته نه با حرف زدن مدام ،بلکه
با طرح پرس��شهای فکورانه و حاکی از اطالع -موجب احترام متقابل
میشود.
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معمو ً
ال بهتر است مصاحبه
را با سؤاالت دوستانه شروع
کنید ،و پيش از آنكه به
مباحث دشوارتر بپردازيد،
ابتدا اعتماد طرف را جلب
کنید

فصل 5

مهم این اس��ت که بدانید چه چیزهايی میخواهید بپرس��ید؛ پس به
پرسشهاتان سروسامان بدهید و آنها را به شکل منظم مطرح کنید.
ترتیب زمانی سرراس��تترين و معموالً
دنبال کردن رويداد براس��اس
ِ
بهترین روش است .در بسیاری موارد ،به ویژه در مطالب خبری کوتاه،
بای��د بدانید به دنبال چه نوع حرفها یا پاس��خهايی برای قرار دادن در
مطلب خود هستید .اما اگر از مصاحبه اينطور برميآيد که قضيه دارد
س��مت وسوي دیگری پيدا ميكند ،س��عی نکنید آن را به زور در قالب
مفروضات پيشين خود جاي دهید.
اگر الزم اس��ت در طول مصاحبه پرسشهای دش��واری مطرح كنيد،
معموالً بهتر است مصاحبه را با سؤاالت دوستانهتر شروع کنید ،و پيش
از آنكه به مباحث دش��وارتر بپردازيد ،ابتدا اعتماد طرف را جلب کنید
و فضای راحت و آرامی فراهم كنيد .اگر درصدد هستيد با سؤاالت خود
تناقضگويي مصاحبهشونده را نشان بدهيد ،ابتدا سعي كنيد او را وادار
كنيد كه نظرش را بگوید ،سپس آن تناقض را تشریح کنيد .اگر از آغاز با
او بیپرده حرف بزنید ،ممکن است در صدد انکار برآید.
اطالعات ش��ما بايد همواره كام ً
ال مستند باشد ،بهویژه اگر میخواهید
پرسشهای انتقادی مطرح کنید" .تیر انداختن در تاریکی" با توسل به
مقدار زيادي اظهارات تأییدنشده نه تنها روش بدی است ،بلکه فرصت
به دست آوردن اطالعات باارزش یا دستکم قابل استفاده را هم از شما
سلب میكند .منبع شما قادر خواهد بود بهسادگی از زیر بار اتهام شانه
خالی کند و ممکن است مصاحبه را هم بهسرعت ختم کند.
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رعايت منشهای ممتازی از قبیل دقت و شفافیت در برخورد با افرادی
که با آنها مصاحبه میکنید ،بسيار مهم است .اين حرف به اين معناست
كه زمان دقیق هر گفتوگو را یادداش��ت کنید و همة مکالمات ،پیامها
و فکسهایی را که برای طرف مصاحبه ارس��ال کردهاید ،ثبت و ضبط
کنید (البته ایمیلها خودش��ان ضبط میشوند) .این موضوع به ویژه از
این جهت اهمیت دارد که -بهخصوص هنگامي كه پاي دعاوي حقوقي
در ميان باش��د -به ش��ما امكان ميدهد كه اثبات کنید پيش از انتشار
مقالة انتقادي برای به دست آوردن نظرات منصفانه در حد معقول تالش
كردهايد .اگر منبع شما حرفها یا اطالعاتی را که از او نقل کردهاید انکار
کند ،شايد سردبیر بخواهد یادداشتهایتان را ببیند.
به خاطر داشته باشید که بسياري از منابع نه تنها برای دادن اطالعات،
بلكه همچنین برای به دست آوردن آن با روزنامهنگاران حرف میزنند.
آنها به شرطي به انتقال اطالعات به شما تمايل نشان خواهند داد كه
احساس کنند در ازای اطالعاتی که به شما میدهند ،اطالعات تازهای
به دست خواهندآورد-و ش��اید عالقه داشته باشند كه بدانند شما چه
اطالعاتي را از چه کسانی به دس��ت آوردهايد .مادام که اطمینان سایر
منابع از شما سلب نشود ،و صرفاً اطالعاتی را با مصاحبهشونده در ميان
بگذاريد که قصد دارید به هر حال منتش��ر کنید ،اين كار لزوماً ایرادي
نخواهد داش��ت .اما نبايد اجازه بدهيد كه منابع از ش��ما سوءاس��تفاده
کنند.
در واقع ،اگر مطلب انتقادی دقیقي تهیه کنید ،سوژة گزارشتان مجبور
خواهد بود و تمايل خواهد داشت با شما صحبت کند .اگر واقعیات را
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شك و تردي ِد بجا یکی از
بهترین ابزارهای گزارشگر
است و باید به طبيعت ثانوی
او بدل شود

فصل 5

به نحو مس��ئوالنه و معتبري جمعآوري كنيد ،و نشان بدهيد كه قابل
اعتماديد ،حتی منبعي كه قصد داريد در مطلب خود از او انتقاد كنيد ،از
اين فرصت استقبال خواهد كرد که ابتدا استداللها و اطالعات شما را
بشنود ،و سپس به انكار و تکذیب بپردازد .اما این تنها در صورتی است که
مطمئن باشد با او صادقانه رفتار میکنید و در گزارش خود دیدگاههایش
را به شکل منصفانه منعكس ميكنيد.
حتی اگر منبعی به ارائة اطالعات تمايل دارد ،گزارش��گر باید دقت او را
بسنجد .معنايش این است که بادقت گوش کنید .اما نبايد هر چیزی را
هم به عنوان واقعیت بپذيريد .شايد افرادی بخواهند شما را گمراه کنند،
ش��ايد وانمود کنند از چیزی اطالع دارند كه ندارند ،يا شايد شنیدهها و
شایعات را به عنوان واقعیت ارائه دهند .گاهی ممکن است سعي كنند
مسائلي را به شما بگویند که فکر میکنند شما دوست دارید بشنوید.
ش��ك و تردي ِد بجا یکی از بهترین ابزارهای گزارش��گر اس��ت و باید به
طبيعت ثانوی او بدل شود .اما كارتان را با اتهامزدن پيش نبريد .به نقش
جستوجوگری درآیید که به دنبال درک بهتر موضوع است .این پرسش
که"ش��ما از کجا اين را میدانید؟" میتواند حالت اتهامآمیزی داشته
باشد .شايد بهتر باشد از لحن همدالنهتری استفاده كنيد تا آن شخص
تمایل پیدا کند اطالعاتش را با شما در میان بگذارد .به فضل و دانش منبع
خود عالقه نش��ان بدهيد و بپرسيد چطور توانسته این همه اطالعات را
به دست بياورد .از ترساندن منبعها بپرهیزید ،در این صورت احتمالش
بيشتر است که توضیح بدهند آیا اطالعاتشان از دانستههاي
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خودش��ان سرچش��مه ميگيرد یا از منبع دیگری به دست آمده است.
اگر میخواهید با سوژة خود جدل کنید ،از واقعيتها استفاده كنيد نه
از عقيده و نظر.
اگر گزارشها یا منابع دیگر به علتها یا عوامل دیگری اشاره میکنند،
از شخص مورد بحث بخواهید توضیح دهد چطور چنین اتفاقی افتاده
است .در این حال ،احتماالً آن شخص احساس اهمیت بیشتری خواهد
کرد .توجه داشته باشید که امكان دارد افراد مختلف دربارة یک رویداد
واحد نظرهاي متفاوتي داشته باشند ،بنابراین شاید الزم باشد جايگاه
افراد را روشن كنيد .ممکن است يك نفر بگوید بال چپ هواپیما به زمین
اصابت کرد ،و دیگری بگوید هواپیما با بال راست به زمین خورد .بستگی
دارد که جلوی هواپیما بودهاند يا عقب آن.
اين را هم به ياد داشته باشید که حتی یک فرد راستگو هم ممکن است
واقعیتهاي مربوط به ماجرا و جزئیات ظاهرا ً کوچکی را که به روش��ن
شدن اطالعات کمک میکند ،از قلم بيندازد یا فراموش کند .این مسئله
(و همچنين تعدد منابع) دلیل دیگری براي لزوم تشریح و روشنکردن
موضوع است.
بادقت گوش دادن همچنین به شما کمک میکند كه تشخيص بدهيد
ش��خص مورد بحث رويدادها را از خودش میس��ازد یا نه .از منبع خود
بخواهید ک��ه از ابتداي ماجرا آغاز کند و س��ير رويداده��ا را به ترتیب
برایتان بگوید .س��ؤاالتي سرراس��ت و مبتني بر واقعی��ت مطرح كنيد
و مانع پاس��خهاي او نش��ويد .چند لحظه س��کوت غالباً منبع را به فكر
كردن واميدارد و موجب ميش��ود با صداقت بیشتری پاسخ دهد .اگر
موضوعي
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كنجكاوي و ديد باز برای
تشخیص اطالعات نادرست
در ميان مسائل مبهم الزم
است

فصل 5

به نظرتان مبهم یا نادرست است ،در طول مصاحبه باز هم به آن بپردازيد
و دوباره همان سؤال ساده را با سوژه در ميان بگذاريد.
از همه مهمتر ،كنجكاوي و ديد باز برای تشخیص اطالعات نادرست در
ميان مسائل مبهم الزم است .سريع نتیجهگیری نكنيد .زندگی خیلی
پیچیدهتر و جذابتر از اینهاست.
استراتژیهای مصاحبه

پرس��شهای خودتان را مط��رح كنيد و بگذاری��د منبع خبری
حرفهایش را بزند .ش��ما حي��ن حرف زدن اطالعی به دس��ت
نمیآورید.
ع بيشتر احساس ارزش و اهمیت کند،
توجه شما باعث میشود منب 
احساسی که همه دوست دارند .به جای رفتار خشک و تصنعی ،به
آنها توجه نشان بدهيد.
بدون آنكه به اعتبار خود لطمه بزنيد ،همدلیتان را نشان بدهيد.
حتی اگر با فرد مورد بحث موافق نیستید ،نشان بدهید که وضعيت
او را درک میکنید.
بعضیها هرگز فرصتي براي بيان حرفهايش��ان پيدا نکردهاند،
همواره طرد ش��دهاند ،وجودشان را نادیده گرفته و به نظراتشان
اهميتی ندادهاند .با این آدمها با دلسوزی تمام رفتار کنید .در اين
صورت ،ممکن است اطالعاتش��ان را در اختيارتان بگذارند و به
شما کمک کنند.
روزنامهنگاری مستلزم دقت است .توجه كامل به کسی که با او
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مصاحبه میکنید ،باعث میش��ود از اشتباه مصون بمانید .بدون
هيچ ترديدي نكات مبهم را با منبع خ��ود در میان بگذارید .بهتر
اس��ت اذعان کنید که نمیتوانید دستخط خودتان را بخوانید تا
اينكه اطالعات خود را اشتباه نقل كنيد.
حواستان به تناقضها و اطالعات مهم باشد .شاید ديگر فرصتي
براي كنترل كردن آنها دست ندهد.
اگر منبعی حاضر نيس��ت با ش��ما صحبت كند ،استراتژی مناسب این
اس��ت که زمان کوتاهی قبل از انتشار مطلب فهرستی از پرسشها را به
صورت مکتوب به او ارائه كنيد تا ماهيت گزارش شما برایش روشن شود.
با صراحت برايش توضیح بدهید که میخواهید نظرات او را بش��نوید و
یک مهلت قطعی برايش تعیین کنید .در اغلب موارد ،وقتی سوژة مقاله
با اطالعاتي كه شما افشا كردهايد مواجه ميشود ،احساس میکند براي
آنكه روايت خودش را از ماجرا بيان كند بايد به شما جواب بدهد.
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فصل 5

تمرین

مروري بر آنچه در این فصل آموختيد:
منابع هم انساناند ،و براي صحبت نكردن دالیل زیادی دارند.
همیشه شک و تردید داشته باشید ،اما از اتهامزدن و عیبجويي
پرهيز كنيد.
با شنیدن بیشتر یاد میگیرید تا با حرف زدن.
همدلی نشان بدهيد ،اما طرفداری نكنيد.
با پرسشهای دوستانه ش��روع کنید تا خيال آدمها راحت شود و
بعد به سراغ سؤاالت سخت بروید.
در پاس��خها به دنبال تفاوتهاي ظريف و تناقضها باش��يد ،و ته
وتوی آنها را دربياورید.
ب��رای مح��ک زدن واقعیت از حواس خ��ود -به ویژه از چش��م و
گوشتان -استفاده کنید.
تحقیق کنید وپرسشهای خود را بادقت آماده کنید؛ منبع خود
را به خوبی بشناسید.
پرس��شها را کوتاه و بدون حاش��یهروی مطرح کنید ،اما به افراد
فرصت فكر كردن بدهید.
به پاسخها گوش بدهید ،مصاحبهشونده را آزار ندهيد ،و همیشه
آمادة شنيدن نظرات تازه باشيد.
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به مثالهای زیر توجه کنید و در مورد اينکه چطور درقبال آنها واکنش
نشان خواهيد داد با همكارانتان به بحث بپردازید:
 .1در مثالی در فصل چهار ،یک مقام دولتی بخشی از یک گزارش
رسمی را دربارة مش��كالت ایمنی يكي از راکتورهای اتمی کشور
فاش کرده بود .شما در تحقیقات خود موفق شدهايد مدیر ارشد يك
نیروگاه اتمی را پیداکنید که حاضر است در این مورد"افشاگری"
كند و جزئیات ماجرايي را مطرح کند که مدعی است دسیسهای
گس��ترده برای سرپوش گذاش��تن بر موضوع با هدف پنهان نگاه
داشتن خطر از مردم است .
فرد افشاکننده قبول میکند كه براي مصاحبه در هتلي با شما مالقات
کند ،اما چهار پیششرط میگذارد:
الف) شما تنها بیایید.
ب) مکالمات را ضبط نکنید و یادداشت هم برندارید.
ج) تضمین بدهید که هرگز نام او را فاش نخواهید کرد ،حتی اگر
حكومت 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 بسیار مضطرب است و در مکالمة تلفنی به شما میگوید نگران است
كه او را تعقیبکنند ،و ممکن است به خاطر افشای اسرار دولتی به زندان
بیفتد و شکنجه شود.
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فصل 5

آیا با پیششرطهاي او موافقيد؟
آیا مخاطرات اين گزارش بالقوه با منافعش متناسب است؟
قبل از ش��روع كار ،با چه کس��ی در مؤسس��ة خبری خود حرف
ميزنید؟
 .2مقام دونپایهاي در يك مؤسس��ة امداد به مستمندان به شما
واقعی" ارتشاء در
تلفن میزند و ميگويد كه میخواهد"ماجرای
ِ
آن مؤسسه را برایتان تعريف كند و بگوید چطور کمک کشورهای
غربی به جيب مقامات فاس��د دولتی ميرود .میگوید این ماجرا
معركه است و شما باید در ازاي آن  10,000دالر به او بدهید ،چون
هفتة گذشته از کارش اخراج شده و مجبور است شکم زن و بچهاش
را سير كند .اگر با تقاضایش موافقت کنید ،حاضر است براي انجام
مصاحبه با شما مالقات کند.
چهکار خواهید ک��رد؟ آیا با او مصاحبه میکنید و ش��رايطش را
میپذیرید؟
مشكالت بالقوة اين كار چیست؟
اگر فکرمیکنید این ماجرا ارزش دنبال کردن دارد ،چه راههای
دیگری میتوانید در پیش بگیرید؟
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منابعی برای مطالعه
Violence – A Guide to Ethical Reporting about Victims &
Trauma,byWilliamCote&RogerSimpson,publishedby
ColumbiaUniversityPress.

 از پ��روژة كمال در،""از مصاحب��ة خ��ود بیش��ترین به��ر ه را ببري��د
:روزنامهنگاری
www.journalism.org/resources/tools/reporting/
interviewing/themost.asp
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همیشه مطمئن شوید
گزارشتان از آزمون
روزنامهنگاراني که
میگویند«خوب که چی؟»
سربلند بيرون برمیآید

عدسي زوم در
مقدار مناس��بی از جزئیات ضروری است .جزئیات مثل
ِ
دوربین عم��ل میکنند .اگر دوربین را بيش از ح��د به جلو زوم کنید،
جزئیات زیادی را مشاهده خواهید کرد ،اما درک گستردهتری از تصویر
نخواهيد داشت و نمیدانید این جزئیات چه ارتباطی به موضوع دارند.
اگر هم بيش از حد به عقب زوم كنيد ،با اینکه گسترة وسیعی را مشاهده
خواهید کرد ،اما جزئیاتی را که ممكن است در عكس واقعاً جالب باشند
از دست خواهيد داد.
البته بخش اصلی اطالعاتِ گزارش شما خبر است ــخب ِر انتخاب شدن
یک سیاس��تمدار ،اجراي یک پروژة عمرانی ،تعداد افرادي كه كشته يا
مجروح شدهاند .اما فقط از جزئياتي استفاده كنيد كه به موضوع مربوط
ميشوند و ارزش خبری دارند :آیا این نخستین درگیری خشونتبار در
منطقه است؟ آیا پیروزی مخالفان در این انتخابات محلی اهمیت 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 مثالها آنچه اهمیت دارد انتقال خبر اس��ت و اینکه
بگویید اين موضوع چرا خبر اس��ت .همیشه مطمئن شوید گزارشتان
از آزمون روزنامهنگاراني که میگویند"خوب که چی؟" سربلند بيرون
برمیآید.
جزئیات تکمیلی الزم است ،چون به خواننده کمک میکند گزارش را
دنبال كند و دائماً به سد سؤاالت ساده ــ از قبیل نام و جهتگیری فالن
حزب سیاسی ،موقعيت جغرافیایی بهمان شهر ،يا سوابق یک رهبر-
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برخورد نكند .وظیفة گزارش��گر فراهم كردن اطالعات است نه گرفتن
آزمون خبريِ چهارجوابی از خواننده.
با این هم��ه وقتی میخواهی��د اين جزئیات را مطرح کنید ،کوش��ش
کنید اطالعات را با ايجاز و ظرافت درگزارش خود بگنجانید ،بي آنكه
در جریان اطالعات خللی ایجاد ش��ود .ش��ايد الزم باشد جزئیات را در
پاراگرافه��ای مختلف جا دهی��د .مث ً
ال یک لید تن��د و تیز در گزارش
میتواند پیروزی "حزب اصلی مخالف" را برجس��ته كند ،اما نام كامل
آن حزب را تا پاراگراف دوم يا سوم مشخص نكنيد تا خبرهاي اصلي در
ابتداي گزارش بیاید .در اینجا منظور این اس��ت که ابتداي گزارش با
جزئیات زیاد و زودهنگام شلوغ نشود.
توجه داشته باش��ید که زبان انگلیس��ی بهویژه برای این منظور بسیار
مناس��ب اس��ت و اين امکان را فراهم ميكند كه عبارتهاي تكميلي
به س��هولت مابين دو ويرگول یا پس از یک خ��ط تيره يا در قالب جملة
معترضهای بسيار کوتاه و پر از اطالع مطرح شود .ممکن است این روال
در سایر زبانها همیشه به این سادگی نباشد.
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فکر نکنید خوانندة شما
پيشاپيش همه چيز را ميداند

فصل 6

معرفی مقدماتي

اصل بر اين اس��ت كه اطالع��ات مقدماتي را براي معرف��ي همة افراد و
س��ازمانهایی که در گزارش خود به آنها اشاره ميكنيد فراهم كنيد.
فکر نکنید خوانندة شما پيشاپيش همه چيز را ميداند.
در نخستین اشاره به افراد ،نام کامل و عنوان یا سمت آنها را ذكر کنید
مث ًال تيمسار جرج جکسن ،نه ژنرال جکسن؛ مارتین اسمیت ،معاون
نخست وزیر ،نه مارتین اسمیت.
اطالعات جغرافیایی اولیه را هم ارائه کنید :ت ِتووو ، 1ش��هری با جمعیت
اکثرا ً آلبانیای��ی در غرب پایتخ��ت؛ نخجوان ،جمه��وري خودمختار
آذرینش��ین در غرب ارمنستان؛ هوئنوالد ،ش��هرکی در  100مایلی
ن َشویل ،مركز ايالت تنسي.
نام کامل احزاب یا س��ازمانهای سیاس��ی را در نخس��تین ارجاع ذکر
کنید -جنبش تغییر دموکراتیک ،نه صرفاً حروف اختصاریِ .MDC
حزب مورد بحث را به اختصار معرفي كنيد ،مگر آنكه کام ً
ال ش��ناخته
شده باشد -حزب اقدام دموکراتیک ( ،)SDAحزب اصلی مسلمانان.
سازمانهای مهم بینالمللی و سایر واژههاي اختصاري خيلي رايج نیاز
به توضیح ندارند ،وليخيلي احتياطكنيد .مواردی مثلEU،UN، U.S.
و  NATOبه همین شکل قابل قبولاند ،اما نام
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کامل س��ازمانهایی از قبیل دفتر نمایندگی عالی ( )OHRیا دیوان
کیفری بینالمللی براي یوگوسالوی سابق ( )ICTYرا بايد ذکر کنید.
(توجه داشته باشید كه در شيوة نگارش اسوشیتدپرس بين حروفِ واژة
جمع ما
اختصاري ایاالت متحده[ ]U.S.نقط��ه میگذارند تا از ضمير ِ
[ ]usمتمایز شود).
بهتر است همواره از استفادة بیش از حد از واژههاي اختصاري خودداری
کنید .اولین بار كه به چنين نامهایی اشاره ميكنيد ،واژة اختصاري را،
مانند نمونههاي باال ،بالفاصله پس از نام مورد نظر در پرانتز قرار دهید.
اما فقط در مواردی به این ش��کل عمل کنید که حروف اختصاري را در
ادامة گزارش خود به کار خواهید برد ،یا چنانچه واژة اختصاري رايج از
زبان محلي گرفته شده و در ترجمه چندان مفهوم نيست و ميخواهيد
اين موضوع در گزارش شما روشن باشد-مثل حزب اقدام دموکراتیک
(.)SDA
در مقاالت مفصل ،بهویژه در مواردی که تعداد نامها زیاد است ،اگر نام
شخص یا منبعي با فاصلة زیاد از اشارة قبلی میآید ،يك يادآوري كوتاه
برای معرفي دوبارة او بد نيس��ت ،مث ً
ال به این شکل" :دکتر فیضل ،رهبر
مخالفان"...
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ارائة جزئیات كافي مهم
است؛ به اين ترتيب،
مشخص ميشود كه هر
فرد چه ارتباطی با موضوع
گزارش دارد

فصل 6

جزئیات مربوط به پيشينة افراد

در این م��ورد هم ،مانند مناب��ع ،ارائة جزئیات كاف��ي -فراتر از معرفي
مقدماتي -مهم اس��ت؛ به اين ترتيب ،مشخص ميشود كه هر فرد چه
ارتباطی با موضوع گزارش دارد .این هم بخشي از همان آزمون "خوب
که چی؟" است و نشان ميدهد چرا فردي مهم یا قابل اعتماد است.
مث ً
ال اگر شما گزارشي دربارة وضعیت دشوار زندگی در کابل مینویسید
و با فروش��ندهای دورهگرد مصاحبه میکنید ،نباید او را صرفاً "عبداهلل،
یکی از س��اکنان کابل" ،معرفی کنید ،بلکه بهتر است بگویید" :عبداهلل
کریمی 43 ،س��اله ،که در میکروراین 2زندگ��ی میکند و برای گذران
زندگی همسر و  10فرزندش در بازار سیدی میفروشد" .این معرفی به
خواننده امكان میدهد دربارة عبداهلل داوری درستتری داشته باشد.
عالوه بر این ،جذابتر هم هست!
به همین ترتی��ب ،اگر دربارة ی��ک حادثة بمبگذاری گ��زارش تهيه
ميكنيد و میخواهید صحنه را با اس��تفاده از نق��ل قولی از یک پلیس
تشریح کنید ،بهتر است بنویسید" :به گفتة پیير دوپون ،افسر پلیسی
که كمي پس از انفجار به محل حادثه رسیده است  "...تا اینکه بگویید:
"به گفتة یک مأمور پلیس "...
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جزئیات مربوط به زمینه

همیشه در نظر بگیرید که آیا مخاطب شما برای سر درآوردن از اینکه
فالن شخص کیس��ت و چهکاره است ،به اطالعات زمینهای نیاز دارد یا
نه .مقدار الزم اطالعات مربوط به زمینه ،بسته به مخاطب ،فرق میکند،
اما برخی از اين اطالعات تقریباً همیشه ضروری است.
مث ً
مخاطب صرب توضيح بدهيد که زوران ژينژيچ
ال الزم نيس��ت برای
ِ
چه كسي بود و كافي است بنویسید" :زوران ژینژیچ ،نخست وزیر فقید".
اما اگر برای مخاطب بینالمللی مینویس��ید ،شايد الزم باشد جزئیات
بیش��تری اضافه کنید ،مث ً
ال از این دست " :زوران ژینژیچ ،3نخستوزیر
صربستان ،که در مارس  2003به قتل رسيد".
مکانه��ا نیز ممک��ن اس��ت نیازمن��د اف��زودن اطالع��ات زمینهای
باشند" :بدخش��ان ،ایالتی در تاجیکس��تان "،كافي نيست؛ بهتر است
مرتفع دورافتادة تاجیکستان ،واقع در مرزهای
بگوييد":بدخشان ،ایالت
ِ
جنوب شرقی اين كشور با افغانستان و چین".
به اين نكته توجه داشته باش��ید که آیا ميتوان اطالعاتي را به گزارش
افزود كه به آن ارتباط داشته باشد .به عنوان مثال ،اگر در گزارشي دربارة
تولید تریاک به اس��تان هلمند در افغانستان اش��اره شده ،این نکته که
این اس��تان بزرگترین تولیدکنندة مواد مخدر در افغانستان محسوب
میشود به موضوع مربوط است .بنابراین به جای اینکه صرفاً بگویید:
"نیروهای نظامی افغانستان برای از بین بردن مزارع خشخاش وارد
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اگر در مقام گزارشگر در
مورد میزان مناسب جزئیاتی
که باید ارائه شود تردید
دارید ،بهتر است جزئیات
بیشتري ارائه دهید تا کمتر

فصل 6

هلمند ش��دند» ،میتوانید بنویسید « :نیروهای دولتی افغانستان وارد
هلمند ،بزرگترین منطقة تولید تریاک در اين کش��ور ،شدند تا مزارع
خشخاش را از بین ببرند».
اگر در مقام گزارشگر در مورد میزان مناسب جزئیاتی که باید ارائه شود
تردید دارید ،بهتر است جزئیات بیشتري ارائه دهید تا کمتر .این شیوه به
سردبیر امکان میدهد كه بتواند تصمیم بگیرد آیا همة جزئیات گزارش
ش��ما باقی بماند یا نه .اگر جزئیات مربوط به صحنة اتفاقات یا افرادی را
که با آنها مصاحبه کردهاید حذف کنید ،سردبیر نمیتواند بعدا ً آنها
را اضافه کند.
رنگ و صدا

فراموش نکنید که برای انتق��ال مطلب به خواننده از همة حواس خود
استفاده کنید .قاعدة مرس��وم در داستاننویسی ــ همانکه میگوید
ت ــ در باب روزنامهنگاری
نشان دادن یک رویداد بهتر از بازگفتن آن اس 
هم صادق است .معنايش اين است كه رنگها ،صداهای انساني و دیگر
جزئیاتی را بيان كنيد که صحنه را زنده میکنند.
بهترین روزنامهنگار کس��ی است که بتواند با جمالتی کوتاه جزئیاتی را
وصف کند که صحنه را زنده میکنند :سر و صدای خیابان ،بویی که در
هوا پیچیده ،قطرة عرقی که از گونة سربازی که خبردار ایستاده میچکد.
به عنوان گزارشگر تالش کنید نقل قولی بیابید تا بتوانید گزارش خود را
محلی دخیل در موضوع ختم کنید.
با حرفهاي يك فرد
ِ
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استفاده از نقل قول ،که در فصل هفتم به تفصيل دربارة آن بحث ميشود،
فقط براي انتقال اطالعات نيس��ت ؛ نقلقول این احساس را به خواننده
منتقل میکند که گویی در بطن رویدادها و احساس��ات افراد اس��ت ،و
گزارش شما را ملموستر میکند.
گزارشهاي خب��ري ،بهویژه در روزنامههای آمری��کا ،اغلب با توصیف
صحنة کوچکی از زمینة ماجرا آغاز میشوند تا به مسئلهاي مهمتر ابعاد
انساني ببخشند .این سبک را هم"سبک تأخیری" مینامند.
مث ً
ال مطلبی درباره ُکندی ارسال کمکهای بشردوستانه ممکن است با
پناهندگان یک اردوگاه برای
توصیف مختصری از تالش و تقالی روزانة
ِ
زنده ماندن آغاز ش��ود که موضوع گستردهتری را مطرح میکند .زنده
کردن مطلب با اين ش��يوه میتواند یک مقالة احتماالً خشک سیاسی
یا اداری را به گزارشی اضطراري و انس��اني بدل کند که عالیق انسانی
خواننده را درگیر میکند.
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فصل 6

تمرین

مروري بر آنچه در این فصل آموختيد:
ن موضوع كه چرا مطلبي در واقع"خبر" به حساب
جزئیات در فهم اي 
آزمون"خوب که چی؟" خيلي به
میآید ،و نیز در پاس��خ دادن به
ِ
خواننده كمك ميكند.
گزارش را از واژههاي اختصاري پ��ر نکنید؛ تنها در صورتی از اين
واژهها استفاده کنیدکه الزم باشد در ادامة گزارش بارها به سازماني
اشاره كنيد كه نامي طوالنی و پیچیده دارد.
اطالعات مربوط به زمین��ه اهمیت دارند ،اما ،بس��ته به نيازهاي
خوانن��دگان مختلف ،ف��رق ميكنند .هر مورد را باید بر اس��اس
امتيازات خودش ارزیابی كرد.
رن��گ میتواند گزارش را زنده کند ،اما در اس��تفاده از آن محتاط
باشید و با مهارت عمل كنيد.
مثالهای زیر و راههای ممکن برای طرحریزی گزارش را با همکاران به
بحث بگذارید:
شما گزارشگری هستید که در سودان کار میکنید ،جایی که آشوبهای
داخلی باعث شده کمکهای بشردوس��تانه به دست مردم قحطیزده
نرسد .وضعیت اردوگاههاي امداد وخیم است و شما به تازگی از يكي از
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اين اردوگاهها برگشتهايد و ارزيابي عینی شما از اين بحران نگرانکنند ه
است .وقتي به پایتخت برميگرديد و در اين فكر هستيد كه گزارش خود
را چگونه بنويسيد ،یک مقام صلیب سرخ به شما تلفن میکند و پيشنهاد
ميكند نسخهاي از یک گزارش دربارة وضعيت موجود را كه تا به حال
منتشر نشده در اختیارتان بگذارد .در اين گزارش از نحوة توزیع کمکها
به شدت انتقاد شده و پیشنهادهای مشخصی برای بهبود وضعیت ارائه
شده است .شما اکنون اطالعات دس��ت اولي از وضعيت اردوگاه و یک
گزارش اختصاصی در اختیار داريد.
گزارشتان را چگونه طرحریزی میکنید؟
بین توصیف اوضاع و"س��ختاخبا ِر" گزارش خود چگونه تعادل
برقرار میکنید؟
یک روايت از گزارش ش��ما در روزنامهاي در آفریقا منتشر خواهد
ش��د و روايت دیگری از آن را به سفارش مطبوعات ایاالت متحده
تهيه كردهايد .اين دو گزارش از نظر تش��ریح جزئیات چه تفاوتی
خواهند داشت؟
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کاربرد جزئیات

منابعی برای مطالعه

:رهنمودهای سايت 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
WilliamZinsser(HarperCollins)

1. Tetovo
2. Microrayon
3. Zoran Djindjic
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نقلقول
نقلقولها مثل چاش��نی غذا هس��تند :همانطور که چاشنیها به غذا
احساس حضور در متن قضایا را به
طعم و مزه میدهند ،نقلقولها هم
ِ
لِ
خواننده القا ميكنند .اما در این مورد نیز مخاطراتی وجود دارد .نقلقو 
بيش از حد گزارش ش��ما را به آش ش��لهقلمكاري از صداهای غیر قابل
تشخیص بدل میکند.
نقلقول بر دو نوع است :مستقیم و غیرمستقیم.
نقلقول مستقیم

مستقیم مناسب ،نظر و دیدگاهي را به شکل مستقیم و با قوت
نقلقول
ِ
منتقل میکند ،و نسبت به نقلقول غیرمستقیم تأثیر بیشتری دارد.
ب��ه گفت��ة چن��د ت��ن از ش��اهدان عین��ی مس��تقل ،بارب��ارا ب��راون ،یکی از
نمایندگان[قربانیان] ،پرسید" :آقای اس��میت ،چرا این همه انسان را کشتید؟
چرا به دختران و خواهران ما تجاوز کردید؟ ديگر بس است".

مستقیم باال به مراتب از نقلقول غیرمستقیم
ترديدي نيست كه نقلقول
ِ
زیر قويتر است:
به گفتة شاهدان عینی مستقل ،باربارا براون از آقای اسمیت پرسید چرا این همه
آدم را به قتل رسانده و به اين همه زن تجاوز کرده است.
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در متن قضایا را به خواننده
القا ميكنند
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قاعدة اساسی این است
که در نقلقول مستقیم به
هیچوجه نباید دست بُرد

فصل7

مزیت نقلقول غیرمستقیم این است که معموالً کوتاهتر است و میتوان
آن را فشرده کرد تا نکتة مورد نظر را بهتر برساند .در مواردی که نقلقول
مستقیم طوالنی است ،نقلقول غیرمستقیم اين امکان را فراهم ميكند
كه آن را خالصه کنیم .بنابراین ،جز در مواردی که جنبة مهیج یا خاصي
مورد نظر است ،نقلقول غیرمستقیم ــکه گاهي گزارش گفتار نامیده
میشودــ بهتر است.
قاعدة اساسی این است که در نقلقول مستقیم به هیچوجه نباید دست
بُرد .آنچه داخل گيومه ميآيد ،دقیقاً باید همان باشد که گوينده گفته
است .وقتی از نقلقول مستقیم استفاده میکنید ،به خواننده میگویید
که اینها دقیقاً همان کلماتي هستند كه بيان شدهاند.
تغییردادن کلمات نقلقول مستقیم جعل و تحریف است .اگر از آنچه
فردي بیان کرده دقیقاً یادداشت برنداشتهايد ،یا حرفهاي او را درست
ضبط نکردهايد ،نمیتوانید از نقلقول مستقیم استفاده کنید .تخطی
از این قاعده نقض اصول رفتار و اخالق مطلوبِ [روزنامهنگاری] است ،و
کام ً
ال محتمل است که در آينده از توانايي شما برای مصاحبه گرفتن از
آن منبع یا سایر منابع بکاهد.
نقلقول مستقیم باید برای انتقال اطالعات مهیج یا غیرمعمول استفاده
ل سخنان مقامات به
شود ،نه برای اطالعات عادی و پیشپاافتاده .برای نق 
صرف بلندپایه بودن آنها یا براي خوشایند ایشان از نقلقول مستقیم
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اس��تفاده نکنید .در مواردی که الزم است به یک گفتة طوالنی استناد
کنید ،بهتر اس��ت ترکیبی از نقلقول مس��تقیم و غیرمستقیم را به کار
ببرید ،یعنی نكتههای اصلی را خالصه کنید و کلمات یا جملههای مهم
را براي تأثيرگذاري به ش��کل مس��تقیم نقل کنید .توجه داشته باشید
در مواردی که فحواي كالم تغییر کرده از نقلقول مس��تقیم اس��تفاده
نکنید.
نقلقول غیرمستقیم

منظور از نقلقول غیرمس��تقیم یا گزارش گفتار فش��رده کردن مقدار
زیادی اطالعات در حجمی اندک است .برخالف نقلقول مستقیم ،در
این مورد گزارشگر اختیار دارد سخنان گوينده را به منظور ارائة ترتیبی
متفاوت ،یا برای تأکید بیشتر بر بخش خاصی از آنها پس و پيش كند.
اين كار غالباً به لحاظ ارائة س��اختي منطقيتر ،پاكيزهتر و روش��نتر از
ساختي كه گوینده به کار برده اهميت دارد .اما از این روش تنها باید براي
ايجاد وضوح و ایجاز بیش��تر استفاده كرد ،و معنایی که منتقل میشود
نباید تغییر كند یا تحریف شود.
در زیر ،نقلقول مس��تقیم یک گفتار را با ارائة به مراتب موجزتر همان
اطالعات در قالب نقلقولي غیرمس��تقیم كه پس از آن آمده مقایس��ه
کنید.
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نقلقول مستقیم – محمدی گفت" :بسیاری از متخصصان ما تجربة
كار در خارج از کش��ور دارند .پانزده درص��د از این  300میلیون دالر به
صندوقی اختصاص داده شده که سرمایة اولیة کار در زمینة راه وترابری–
ادارة پمپ بنزین ،تعمیر ماشینآالت و غیره -را تأمين میکند .به عالوه،
کس��انی که این منابع مالي را در اختيار صندوق گذاش��تهاند ،ضمانت
میکنند که اگر پروژههایی موفق به کسب منابع مالی از"کمیتة فرعی
فناوري" شوند ،در دسترس��ی به دیگر منابع مالی برای سرمایهگذاری
در بخش خصوصی اولویت خواهند داشت .متخصصان میتالستانی که
برای ادارة این پروژه [به کش��ور] بازگردند ،خود به خود واجد ش��رايط
استفاده از اين منابع مالي خواهند بود .ما میخواهیم به كمك این پروژه
ترتيبي بدهيم که صدها نفر از متخصصان میتالی همراه با خانوادههاشان
برگردند و شش ماه تا يك س��ال روی این پروژه کار کنند و بعد شركت
خود را راه بيندازند .ما  37پروژه را به طور رسمي تصویب کردهایم و فکر
میکنم شش تا از این پروژهها هماکنون در دست اجرا هستند".

نقلقولغیرمستقیم– محمدیگفتکهيكصندوقسرمایهگذاری
با  45میلیون دالر سرمايه به این برنامه اختصاص يافته و تاکنون  37كار
مشترك با اتباع میتالستانی را براي شركتهاي مرتبط با برنامههاي راه و
پ بنزین و تعمیرگاه ،تأیید كرده است .از اين
ترابری ،از قبیل تأسيس پم 
تعداد ،هم اكنون شش شرکت تأسيس شدهاند و مشغول فعالیتاند.
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ِ
ِ
روايت
روايت كوتاهتر و غیرمس��تقیم ،به مراتب صريحتر و روش��نتر از
مستقیم طوالنی ،پيچيده و خستهکننده است .در نقلقول غیرمستقیم
ِ
فوق فقط از  54کلمه استفاده شده است .تعداد كلمات نقلقول مستقیم
سه برابر كلمات نقلقول غيرمستقيم است .در ضمن ،افراط در استفاده
از نقلقولهای مستقیم و طوالني اين احساس را به وجود ميآورد که
روزنامهنگار واقعاً مس��تقل یا حرفهای نیست و شاید سعی دارد گوینده
را تح��ت تأثير قرار دهد يا نظر مواف��ق او را جلب كند .همچنین ممکن
است اين احساس به سردبیر دست بدهد که شما فقط دارید صفحه پر
میکنید يا نمیخواهید به خودتان زحم��ت بدهید و از واقعيت ماجرا
سر دربياوريد.
بازبيني و ویرایش نقلقولها

هنگام ویرایش نقلقولها به منظور تطبيق دادن آنها با گزارش مفهوم
را تغییر ندهید و معنا را تحریف نکنید .در مواردی که نميتوان به راحتي
نقلقولی را ب��دون تغییر معنای آن با گزارش تطبي��ق داد ،از نقلقول
غیرمستقیم یا گزارش گفتار استفاده کنید .تنها عین کلماتي كه منبع
بر زبان آورده است بايد داخل گيومه بيايد.
در مواردی که تردی��د دارید ،نقلقول را دوباره ب��ا منبع خود در میان
بگذارید .بازبيني نقلقولها میتواند دردس��ر س��از باش��د ،زیرا وقتی
نقلقول را به طور کامل برای منبع ميخوانيد ،ممکن اس��ت وسوس��ه
ش��ود كه در اظهارات اولیهاش دس��ت ببرد يا آنها را ان��كار كند ،و در
این حال روزنامهنگار در موقعیت دش��واری قرار خواهد گرفت .بهترین
رویکرد این

107

تنها عین کلماتي كه منبع بر
زبان آورده است بايد داخل
گيومه بيايد

نقلقول

مقايسة يادداشتها با
همكاران ممكن است
مخاطراتي داشته باشد :به ياد
داشته باشيد كه شما خود
مسئول گزارشتان هستيد

فصل7

است که براي او توضیح بدهید كه بر اساس سیاست روزنامه نقلقولها
کلمه به کلمه برای منبع خوانده نمیشود ،بلکه فقط مضمون اظهاراتش
را برای بازبینی با او در میان ميگذاريد .در هر حال ،منبع ش��ما باید از
دقت شما در مورد صحت اظهاراتش سپاسگزار باشد.
معم��والً پس از کنفرانس مطبوعاتی مش��اهده میش��ود که عدهای از
روزنامهن��گاران یادداشتهايش��ان را با هم مقایس��ه میکنند و از هم
میپرس��ند که فالنی"دقیق��اً چی گف��ت؟" اما این کار ممكن اس��ت
مخاطراتي داشته باشد .این قبيل عادتهاي منفعالنة گزارشگران ممكن
است موجب شود كه خطای یک گزارشگر از طریق رسانههای دیگر تكرار
و تکثیر شود .اما روزنامهنگاران اغلب به این شیوه به کمک هم میآیند،
و بد نيست یک یا دو همکا ِر بس��یار قابل اعتماد را شناسايي كنيد تا در
صورت لزوم بتوانيد يادداشتهايتان را با هم مطابقت بدهيد .با اینهمه،
دقت کنید و به یاد داشته باشید که شما خود مسئول گزارشتان هستید!
البته ضبط ک��ردن کنفرانس مطبوعاتی (مراجعه كنيد به اواخر همين
فصل) میتواند از بسياري از این مشکالت جلوگیری کند.
اگر امكان تغيير دادن کلمات نقل قول مستقيم وجود ندارد ،ميتوان آن
را با استفاده از نقطهچین ،کروشه ،یا سایر انواع تقطیع ،کوتاه کرد.
س��ه نقطه نشان میدهد که برخی از کلمات جمله حذف شدهاند ،مثل
این مورد« :دادستان اعالم کرد حکم صادره با جنایتی که رخ داده
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تناسبی ندارد .متهم  . . .دستكم مستحق  20سال زندان است ".توجه
داشته باشید که بین نقطهها فقط بايد یک فاصله وجود داشته باشد (از
ِ
اتوماتیک مایکروسافت استفاده نکنید).
كلي ِد سهنقطة
چهار نقطه نش��ان میدهد که یک یا چند جمله حذف شده است ،مثل
این مورد :کالین پاول ،وزیر امور خارجه ،خطاب به کمیتة 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 كه بايد انجام شود ".توجه داشته باشید که از این چهار
نقطه ،نقطة اول نقطة پایان جمله اس��ت ،و فاصلة آن با پايان جمله بايد
بر همين اساس رعايت شود.
کروش��ه برای نش��ان دادن افزودههای ویرایش��ی اس��ت ،و تنها براي
روش��ن كردن موضوع باید از آن اس��تفاده كرد .مثل این مورد :آلکسی
باریش��نيکوف ،تحليلگر مقیم مس��کو ،میگوید" :غرب ،به رغم سابقة
ِ
وحشتناک [شِ پی] مارتنس[رئیسجمهور میتالستان] در زمینة حقوق
بشر ،همچنان از او حمایت میکند".
اس��تفاده از (كذا) به خواننده اط�لاع میدهد که اي��ن عبارتپردازيِ
نامناسب یا جملة از نظر دستوری نادرست عیناً در گفتار شفاهی یا کتبی
گوینده به کار رفته و خطای ویرایشی یا حروفنگاری نیست.
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برای پرهیز از به كار بردن نقطهچی��ن ميتوان بین دو بخش نقل قول
فاصله انداخت ،مثل این مورد" :متهم" ،به گفتة دادس��تان" ،دستكم
مستحق  20سال زندان است 1".اما از این روش تنها زماني باید استفاده
كردکه برای حفظ روانی نثر ضروری باشد ،و مطلب نقلشده در هر حال
نباید تحریف يا قلب شود.
ضبظ کردن و یادداشت برداشتن

اس��تفاده از وس��ایل ضبط صدا ممکن اس��ت صمیمی��ت گفتوگوي
خصوصي را مختل کن��د ،اما برای پوش��ش کنفرانسهای مطبوعاتی
ميتواند بسیار ارزشمند باشد.
به همین س��یاق ،روند یادداش��ت برداش��تن هم ممكن است حواس
روزنامهنگار را از خود مصاحبه پرت کند یا موجب مکث و وقفه در صحبت
مصاحبهش��ونده ش��ود .هیچ چیز مثل هيجان ناگهاني در یادداش��ت
برداش��تن منبع را دچار اضطراب نميكند كه ش��ايد دارد زیادهگویی
میکن��د .با وجود این ،دقت ،بهویژه در ارائة نقلقول مس��تقیم ،ایجاب
میکند كه مکالمات به دقت ثبت شود.
روزنامهن��گاران به ش��يوههاي مختلف ای��ن معضل را از س��ر راه خود
كارآمد یاد گرفتن تندنویسی است .تندنویسی
برميدارند .یک ش��يوة
ْ
ابزاری ارزش��مند و هميشگي اس��ت و مختصری مهارت در این زمینه
فايدههاي زيادي دارد .تیالین 2و پیتمن 3دو شیوة بسيار كارآمد
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تندنویسی در زبان انگلیسی اس��ت .کتابهای خودآموز تندنویسی را
میتوان از طريق اینترنت خرید و با جس��توجوی اینترنتی ميتوان از
دورههای آموزش تندنويسي از راه دور مطلع شد.4
یک روش سادهشده ،که از تندنویسی اخذ شده ،حذف حروف صدادار
هنگام نوشتن است .این روش سرعت نوشتن شما را افزایش میدهد و،
در عین حال،نوشتة شما کماکان برايتان قابل فهم خواهد بود.
از هر روش��ی که اس��تفاده میکنید ،مهم این است که بالفاصله پس از
مصاحبه یادداشتهايتان را مرور کنید تا جاافتادگيها ،يا قسمتهاي
ناخواناي یادداشتهايتان را به خاطر بیاورید.
اما در همة موارد ،در صورتی که منبع ش��ما اجازه بدهد ،بهترین روش
استفاده از وسایل ضبط صداس��ت .به مصاحبهشونده یادآور شوید که
این کار صرفاً براي اطمينان از رعاي��ت امانت و گزارش حرفهاي او به
طور كامل است .دقت به نفع هر دو نفر شماست.
بس��یاری از روزنامهنگاران ،حتی هنگامي که از ضبط صوت اس��تفاده
میکنند ،باز هم یادداش��ت برمیدارند یا دس��تكم حرفهاي مهم را
بهسرعت مینویس��ند .وارسی مجدد وس��ایل ضبط صدا ،میکروفون،
باتریها ،نوارها و سيديها قبل از ش��روع مصاحبه ضروری است ،اما
بينظمي و آشفتگي همیشه پیش میآید .هيچ احساسي وحشتناكتر
از اين نيس��ت که پس از انجام یک مصاحبة بینظیر متوجه ش��وید كه
ضبط صوت خراب بوده است.
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از هر روشی که استفاده
میکنید ،مهم این است که
بالفاصله پس از مصاحبه
یادداشتهايتان را مرور
کنید تا جاافتادگيها،
يا قسمتهاي ناخواناي
یادداشتهايتان را به خاطر
بیاورید

نقلقول
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مالقات با منبع در کافیش��اپ یا سایر مکانهای عمومی امری مرسوم
است .اما ممكن است این مکانها آزادی او را هنگام حرف زدن محدود
کنند ،خصوصاً اگر بخواهید یادداش��ت هم بردارید یا مصاحبه را ضبط
کنید .اگر در رستوران يا كافه مصاحبه میکنید ،حواستان را حسابی
جمع کنید چون صدای قاش��ق و چنگال و كاس��ه و بش��قاب و س��ایر
صداهای پسزمینه ممکن است حرفهاي مصاحبهشونده را نامفهوم
کند .بنابراین حتماً میکروفون یا ضبط صوت را تا حد امکان نزدیک به
او قرار دهيد.
در مصاحبههای مهم پیاده کردن كل مصاحبه بس��یار ارزشمند است.
کامل بحث و حرفهاي
پی��ادهکردن متن کار زیادی میبرد ،اما مت��ن ِ
طوالني غالباً خیلی مفیدتر ازآن است که احتماالً در ابتدا تصور كردهايد.
نگهداری متن پيادهش��دة مصاحبه و مراجعه به آن در موارد بعدی نیز
قديمي بدون برچسب است.
بسیار آسانتر از يك دسته نوار
ِ
قبل از ذخيره كردن متنهای پیادهش��ده و یادداش��تهايتان ،حتماً
آنها را تاریخ بزنيد .اگر در ارتباط با گزارش��ي مشکلی پیش بیاید ،و در
بدترین حالت يك دعوای حقوقی مطرح ش��ود ،نیاز خواهید داشت به
یادداشتهای اولیة خود رجوع کنید .بس��ياري از مؤسسات رسانهای
غربی توصیه میکنند که یادداشتها مدت سه سال نگهداري شوند.
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تمرین

دربارة مثالهای زیر و معضالتی که گاهی در ارتباط با منابع پیش میآید
با همکاران خود بحث كنيد:
 .1شما با مدیرعامل یک مؤسسة توسع ه و عمران مصاحبة مفصلي
انجام دادهاید كه قرار است منتشر شود .او نکات متعددی را بیپرده
بیان کرده و مديران محلی مؤسسه را به فساد و گرفتن رشوه متهم
كرده است .شما هم بر مبنای بهترين حرفهاي او مطلب صریح و
بيپردهاي نوشتهاید ،اما پیش از انتشار آن ،مدیرعامل مورد بحث
با تشویش و اضطراب فراوان به شما تلفن میکند .او میگوید يقين
دارد كه این مصاحبه موجب خواهد شد شغلش را از دست بدهد و
از آن بيم دارد كه حتی جانش را به خطر بيندازد .از شما میخواهد
با همکاری همديگر نقلقولها را مالیمتر کنید.
این موضوع را با چه کسی درمیان خواهید گذاشت؟
چه داليلي له و عليه موافقت با درخواست او وجود دارد؟
 .2شما یک مصاحبة اختصاصی با نخس��توزیر کشورتان انجام
دادهاید كه قرار است منتشر ش��ود .او در این مصاحبه با قاطعيت
از سیاستهای برخی از وزرایش انتقاد كرده و آنان را متهم كرده
که
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به دولت وفادار نیس��تند و اقتصاد کشور را به مخاطره انداختهاند.
هنوز به محل کارتان برنگش��تهاید که معاون مطبوعاتي او با شما
تم��اس میگیرد و میگوید نخس��توزیر در م��ورد حرفهايش
تجديد نظر کرد ه اس��ت و مصاحبه ديگر قابل انتشار نیست .او به
طور غیررس��می به شما میگوید كه نخستوزیر نگران است كه
این گزارش دولت ائتالفی او را ساقط کند.
چه واكنش��ي به درخواست معاون مطبوعاتي نخستوزیر نشان
خواهید داد؟
این موضوع را با چه کسی در میان خواهید گذاشت؟
چه داليلي له و عليه موافقت با درخواست او وجود دارد؟
منابعي برای مطالعه

سایت مؤسسة پوینتر در زمینة شسته ورفته کردن نقلقولها:
www.poynter.org/column.asp?id=1&aid=2912

سیاست روزنامة واشنگتن پست در مورد نقلقولها:
www.poynter.org/column.asp?id=45&aid=61190

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

 . 1در زبان فارسی جداسازی مورد نظر در اين مثال تصنعی به نظر می رسد .اين شيوة جداسازي در زبان انگليسي مرسوم است .اصل
جملة انگليسی اين است :
””The accused,” said the prosecutor, “deserved no less than 20 years’ imprisonment
2. Teeline
3. Pitman

 . 4بديهي است كه روش حذف حروف صدادار در مورد خط فارسي صدق نميكند و بايد از روشهاي ديگري براي تندنويسي استفاده
كرد.
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فصل8

تشخیص خبر ،و انواع مطلب
ارائة تعریفي دقيق از"خبر" کار دشواری است .اما شايد مهمترين مهارت
روزنامهنگار اطالع از نحوة تش��خیص مطلبی باشد که باید به دنبالش
رفت .این فصل به بررسی مبحث تشخيص خبر ميپردازد و انواع مطالبي
را كه استفاده از آنها رايج است مطرح ميكند.
اکثر روزنامهنگاران بر اين نظرند كه کلیشة "سگ يك نفر را گاز گرفت"
خبر نیست ،اما "یک نفر س��گی را گاز گرفت" خبر است .اما چرا؟ دلیل
سادهاش این است که مورد نخست همیشه اتفاق میافتد ،اما مورد دوم
رويدادي نامعمول ،اگر نگوييم عجيب و غريب ،است.
اما برای درک اینکه موضوعي ارزش تبدیل شدن به مطلب را دارد یا نه،
راههای عملیتری هم وجود دارد[ .خبر]تازه ، 1در سادهترین معنايش،
اتفاقي است که رخداده است؛ میتواند یک حادثه باشد یا یک جریان،
چیزی که ناگهان اتفاق افتاده یا چیزی که جریان داشته است .يك نفر
برنده ش��ده ،یا باخته است .جنگی شعلهور شده یا به مصالحه انجامیده
است .چیزی ساخته یا ويران شده .کسی ناکام شده و کسانی به موفقیت
دست یافتهاند.
مطلب خوب آغازی دارد و میانهای و پایانی .چنین مطلبی باید به شش
سؤالی که در فصل سوم مطرح ش��د پاسخ دهد :چ ه کسی ،چه چیزی،
چه موقع ،کجا ،چرا و چگونه؟ فراموش نكنيد كه به فکر خواننده باشید و
يادتان باشد چه چیزی او را وامیدارد که مقالة شما را بخواند :آیا اتفاقی
افتاده؟ آیا این اتفاق تازگي دارد؟ جالب است؟
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احاطه داشتن بر اخبار
بهترین راه برای تشخیص
این موضوع است که ایدة
مطلب شما تازه است یا نه

فصل8

مطلب و موضوع

یکی از بزرگترین دشوا ریها ،بهویژه برای روزنامهنگاران جوان ،متمايز
كردن مطلب از موضوع است .مطلب ممکن است دربارة موضوعی باشد.
اما موضوع به خودي خود مطلب به حساب نمیآید.
بسياري از گزارشگران ،هنگام صحبت دربارة ایدههاي مطلب ،میگویند
فکرشان درگير موضوعی در جامعة خودشان است و میخواهند دربارة
آن بنویس��ند .این امر بسیار مثبت است ،اما کافی نیست .فقر ،آموزش،
امنیت ،همه ،موضوعاند نه مطلب.
روزنامهنگار باید بيش��تر كندوكاو كند تا حادثه ،تحول یا شاید جریاني
بيابد و بتواند روایتی بسازد که در آن اتفاق متفاوتی روي ميدهد.
دنبال كردن خبرهاي داغ

یکی دیگر از مؤلفههاي اصلي در انتخابِ مطلب قرار داشتن در جريان
اخبار است .احاطه داشتن بر اخبار بهترین راه برای تشخیص این موضوع
است که ایدة مطلب شما تازه است یا نه.
تهيةمطلبدربارة موضوعيكه رسانهها قب ً
ال به تفصيل به آن پرداختهاند،
ارزش چنداني ندارد .یک مطلب خبری کوتاه ،یا یک مقالة گزارشی ،باید
تازگي داشته باشد و موضوعهاي تازهاي را مطرح كند.
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یعنی باید اتفاق تازهای رخ داده باشد .معنای دیگرش نیز میتواند این
باش��د که زاویه دید جدید یا منبع تازهای دربارة آن موضوع دارید که بر
اطالعاتی که تا کنون منتشر شده چیزی اضافه میکند.
"خبر داغ" مفهومی است پیچیده و ناظر به مسائلي که جذابیت خبری
دارند یا موضوع بحث خاصی در یک مقطع زمانی هستند .سردبیر شما،
همانطور که درب��ارة موضوعی که روزنامه قب ً
ال ب��ه آن پرداخته مقاله
نمیخواه��د ،به موضوعاتی ک��ه به هيچ وجه جنبة خب��ری ندارند نيز
عالقهاي نخواهد داشت.
داغ بودن خبر همیشه معیار مش��خصی ندارد و سردبیران مختلف در
اين زمينه نظ��رات متفاوتی دارند .برخی روزنامهن��گاران به طور كلي
از مفهوم خبر داغ ناراضیاند و آن را رويكردي بس��یار محدودکننده و
تحمیلی نسبت به رسانهها میدانند .آنان میگویند این حق هر مؤسسة
رس��انهای است که تعیین کند خبر چیست ،نه اینکه کورکورانه وقایع
را دنبال کند .اما هنگامی که ماجراي مهمي مطرح میشود ،قدرت خبر
داغ قابل انکار نیست.
تعقی��ب خبرهای داغ به معني دنبال كردن مطالبی اس��ت که با وقایع
و مباح��ث مهم در هر مقطع زمانی مرتبط اس��ت .ای��ن امر میتواند به
معنای مطلبي در ارتباط مستقيم با یک موضوع خبری مهم -مثل ترور
نخستوزیر -باشد .یا میتواند به معني مطلبی خنثی باشد که به
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هم روزنامة خودتان را
بخوانید ،هم روزنامة رقیب
را ،هم روزنامههایی را که با
دیدگاهشان سخت مخالفید

فصل8

موضوعی -مثل رواج خش��ونت یا فرهنگ حمل و نگهداری اسلحه در
جامعه -میپردازد .بس��یاری اوقات میتوان مقاله را با ويرايش لیدآن
به موضوعی داغ ربط داد .اما توجه داش��ته باش��ید که اگر خبرهاي داغ
خيلي س��ريع تغییر كنند ،احتمال دارد آن نوشتهها نیز اهمیت خود را
از دست بدهند.
در هر حال همیش��ه بای��د از اخبار مهم مطلع باش��ید .این امر تأکیدی
است بر مهمترین وظيفة روزنامهنگاران يعني"خورة خبر" بودن .هرچه
ميتوانيد بخوانيد .هم روزنامة خودت��ان را بخوانید ،هم روزنامة رقیب
را ،هم روزنامههایی را که با دیدگاهش��ان س��خت مخالفید .سعی کنید
روزنامههای کش��ورهای دیگر را هم بخوانید و چرخي هم در اینترنت
بزنید .مجموعهای از رسانهها را برای دنبال کردن انتخاب کنید و به طور
منظم آنها را مرور کنید .در این میان ،رس��انههای الکترونیک ،بهویژه
بخشهای خبری اصلی صبح و شب آنها را هم دنبال کنید.
عالئق متفاوت

از کجا میدانید مردم به چه نوع مطالبی عالقهمندند؟ پاس��خ این است
که افراد مختلف ،بسته به پیشینه ،شغل یا محل زندگی خود ،به مطالب
متفاوتی عالقه دارند.
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پس نخستین قاعده این است که مخاطب خود را در نظر داشته باشید .آیا
این مطلبی است که به آن عالقهمند هستند؟ آیا الزم است از این مطلب
مطلع شوند؟ مث ً
ال مخاطب بینالمللی به یک سانحة رانندگی معمولی
که طی آن دو نفر در یک جادة داخلی کشتهشدهاند ،عالقهای نخواهد
ن افراد خارجی باشند یا شهرت جهاني داشته باشند.
داشت مگر اینکه آ 
اما مخاطب داخلی به این مطلب عالقهمند خواهد بود.
به همین ترتیب ،ممکن است مطلبی به دلیل غیرمعمول بودنش براي
مخاطب بينالمللي جذاب باشد ،اما مخاطب داخلی آن را بدیهی بداند.
مثل ش��کار نهنگ در جزایر فارو؛ اقامتگاهي مناسب براي گردشگران؛
مجموعة جالبي از اشیای باستانی یا یک جشنوارة محلی شاد.
اگر خبر سانحة رانندگی تأکیدی باشد بر خرابی جادهها یا عدم تعمیر
و نگهداری درست آنها ،و نشان بدهد كه حادثة اخير توجه عموم را به
لزوم اقدامات بیشتر در مورد جادهها یا سایر اقدامات ایمنی جلب كرده
است ،حتی ممكن است گزارشهایی هم درپی داشته باشد .در اطراف ما
موضوع بالقوه براي گزارش فراوان است و به همين دليل جستوجو براي
يافتن آنها به زحمتش ميارزد .روزنامهنگار خوب براي تهية گزارش از
چشم و گوش و همة اطالعاتي كه به دست آورده استفاده ميكند.
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انواع مطالب

بس��یاری از مؤسس��ات خبری مطالب را به چهار دس��تة اصلي تقسیم
میکنند .مؤسس��ة گزارشگري جنگ و صلح هم از همين روش پیروی
میکند .بنابراین هنگام انتخاب مطلب خود باید بدانید که قصد دارید
چه نوع مطلبی بنویسید:

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 كندوكاو بيش��تر
در ی��ک اتفاق ،یک جری��ان ،یک م��كان یا ش��خصیت را فراهم
میکند(گاهي«شرح ماجرا» نيز خوانده ميشود).
تحلیل ي��ك رويداد خبري ي��ا جريان غالباً ش��امل
تحلی�ل –
ِ
نقلقولهای طيفي از افراد دخیل در موضوع و متخصصان .تحلیل
میتواند بیانگر یک دیدگاه باشد ،اما باید عقاید متفاوت را با رعایت
اعتدال و توازن مطرح کند.
ً
تفسير – نظري جانبدارانه ،بيانگر دیدگاه شخصی و غالبا همراه
با اس��تداللي محكم ،از جمله توصیههایی برای حل و فصل یک
مشكل.

هنگام انتخاب مطلب الزم است برای خودتان هم روشن باشد كه چه نوع
مطلبي ميخواهيد بنويسيد و با سردبیر نیز در اين مورد صریح
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باش��ید .بيشتر مطالب مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح خبر ،گزارش
و تحلیل اس��ت .این مطالب گاهی شامل تفس��ير هم ميشود که غالباً
محدود به متخصصان شناختهش��ده یا روزنامهنگارانی است که اسم و
رسمی دارند.
برای حفظ اصل بیطرفی بايد بين انواع مختلف مطلب تمايز قائل شويد،
و بهویژه خبر و تفسير را از هم تفكيك كنيد.
مطالب خبری

مطالب خبری را میتوان به دو نوع متفاوت تقسیم کرد :اخبار ناگهاني يا
اخبار فوري ،و اخبار از پيش برنامهريزيشده .دستة دوم را گاهی"وقایع
اتفاقیه" هم میگویند ،چون مسئوالن مؤسسة خبری میدانند که یک
رویداد بخصوص چه زمانی واقع خواهد شد و پيشاپيش آن را در دستور
كار روزانة خود قرار دادهاند.
 .1اخبار فوري – اخبار فوري خبرهايي هستند که اکثر مردم آنها
را جديترین ش��کل خبر میدانند .خب ِر روي��دادي که تازه اتفاق
افتاده :سقوط یک هواپیما ،ترور یک مقام سیاسی به دست فردي
مسلح ،توفان شدیدی که خانهها را ويران کرده ،شعلهور شدن آتش
جنگ ،زلزلهای که یک منطقه را به لرزه درآورده ،آتشفش��انی که
فوران کرده و مانند آنها .شبکههای خبریِ  24ساعتة تلویزیونی
این خبرها را "خبر فوری" مینامند و برای جلب توجه بینندگان
آنها را روی نواری پایین صفحة تلویزیون نمایش میدهند.
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 .2اخبار رویدادهای از پيش برنامهريزي ش��ده– اين دسته اخبار
معموالًقابل پیشبینی هستند (چنانکه پیشتر گفته شد ،این نوع
اخبار اغلب در دستور كار روزانة موسسات خبری قرار گرفتهاند).
این اخبار حول رويدادهاي از قبل برنامهریزی ش��ده میچرخند،
مثل نطق مهم رئیسجمهور یک کشور ،یا اعالم بیالن مالی سال
گذشتة یک ش��رکت .س��الگردها نیز گاهی دلیل مناسبی برای
نوشتن مقاله محسوب میشوند ،مث ً
ال دربارة يك رويداد تاريخي،
ارزیابی استقالل کشوري پس از گذشت 10سال ،یا یک دهه پس
از وقوع فاجعه.
شايد عاقالنه باش��د كه سوابق مطلب را پيش��اپيش آماده كنيد .اما در
نظر داشته باشید که وقایع غیرمنتظره غالباً رخ میدهند :اخبار فوري
ممكن اس��ت خبرهاي از پيش برنامهريزيش��ده را تحتالشعاع قرار
دهن��د -اخباري مثل تیران��دازی به رئیسجمهور حین س��خنرانی یا
هو ش��دن او یا زمين خوردنش؛ یا اینکه ممكن است سخنران مطالب
از قبل نوشتهش��دهاش را کنار بگذارد .بنابراین ،روزنامهنگار باید برای
ای��ن موارد آماده باش��د .گزارش��گرانی که اخبار رویداده��ای از پيش
برنامهريزيش��ده را پيش��اپيش و بدون در نظر گرفتن آنچه در عمل
اتفاق افتاده نوش��تهاند ،بعضي اوقات به دردس��ر افتادهاند و -گاهي از
طريق رقباي خود -فهميدهاند كه سير وقايع بسيار متفاوت بوده است.
این شيوة گزارشگری اشتباه اس��ت ،و گزارشگر خوب باید حواسش به
رويدادهاي غيرمترقبه باشد.
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گزارش

 .1گزارش تحقيقي– گاهی خبر به خودي خود همان مطلب است.
دلیلش اين است كه ،اگرچه اتفاق خاصی رخ نداده و حادثهای به
وقوع نپیوسته ،پژوهش تحقيقي اطالعاتی را در مقاله افشا میکند
که درک ما را از حوادثی که پیشت��ر اتفاق افتاده یا در حال وقوع
است ،تغییر میدهد.
پس از یک جنگ بزرگ ،روزنامهنگاران براس��اس اطالعات دست اول
طرفه��اي درگير ،یعنی -سياس��تمداران ،دیپلماته��ا ،فرماندهان
نظامي -کتابها و مقاالت مفصل مینویس��ند .با اینکه جنگ مدتها
پيش پایان گرفته ،این قبیل گزارشها جریان وقایع را به شکلی تشریح
میکنند که پیشتر از آن آگاه نبودهایم.
ميتوان ب��ه نمونههای دیگري ازگزارشهای تحقيقي اش��اره کرد که
ممکن اس��ت وضعیت یک محیط کاری ،مسائل یک گروه اقلیت ،یک
بحران زیستمحیطی رو به گسترش ،یا شاید پیشرفتهای مثبت نظام
آموزشی را نشان بدهند .شور و هيجان این دست مطالب تأثيري مداوم
و فزاینده دارد ،و روزنامهنگار ب��ا واکاویِ اطالعات ،آنها را بدل به خبر
میکند.
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 .2گزارشهای ش��اد و مردمپس��ند– این دس��ته گزارشها که
میتوانند بس��یار مفرح باشند ،مس��لّماً فرصتهاي زيادي براي
نوش��تن خالقانه در اختی��ار روزنامهنگار ق��رار میدهند .چنین
گزارشهایی الزم نیست مربوط به"سختاخبار" باشند .میتوانند،
در عين آموزنده بودن ،س��رگرمکننده هم باش��ند ،مثل گزارش
دربارة یک رهبر سیاس��ی .مس��افرت ،غذا ،ورزش و تفریحات از
ديگر موضوعهاي اين قبيل گزارشها هس��تند .اینها را معموالً
گزارشه��ای "مردمپس��ند" مینامن��د .گذش��ته از اینها ،یک
نشریة خوب نباید سراسر آکنده از مطالب سنگین و جدی باشد.
مهمترین عوامل در گزارشنويسي ،در وهلة اول اید ة خوب و پس
از آن پژوهش خوب اس��ت .اطالعات بايد قبل از نوش��تن گلچین
ش��وند و سپس به شکلی جالب و جذاب مونتاژ شوند .این کار نیاز
به ساختاري منطقی و یک پایانبندی گیرا دارد.
براي نوشتن گزارش معموالً ميتوانيد با یک موضوع یا جریان یا مسئلة
خاص شروعکنید تا مسائلی عامتر را روشن کنید.
مث ً
ال وقتی دربارة مهاجرت مردم از روستا به شهر مينویسید ،روستایی
خاص و چند نفر از مردمانش را پیدا کنید و از داستان زندگي آنها برای
نشان دادن مشكالت و موفقيتها استفاده کنید .در نظر داشته باشید
که مردم معموالً به سرگذشت آدمهای دیگر عالقه دارند.
اگر میخواهید دربارة یک پروژه مطلبی بنویس��ید ،سعی کنید آن را از
نگاه مردمی بنویسید که این پروژه بر زندگی آنها تأثير گذاشته است.
تالش کنید مسائل را از جنبة مردمی مطرح کنید .بعدا ً میتوانید
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مطلبتان را ب��ا آمار و ارق��ام و اطالعات مفصل تکمی��ل کنید ،اما اگر
نتوانيد نش��ان بدهيد كه این آمار و ارقام براي مردم چه معنايي دارند،
خستهکننده خواهند بود.
تحلیل

تحلیل خبر باید خواننده را از یک مطل��ب خبری "داغ" معمولي فراتر
ببرد و ،در مقايس��ه با محدوديتهاي نوشتن يك مطلب خبري جدي
و فوري كه هنوز در حال تحول است ،علیالقاعده به جزئیات بيشتري
ميپردازد و توضیحات بیشتری ميدهد .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
کشتهش��دگان یک بمبگذاری) تحت فش��ار زيادي باشيد .این قبیل
مطالب خبری فوری بایدزمینهاي داشته باشند تاخواننده بتواند علت
آزمون "خوب که چی؟") .اما این
اهمي��ت آنها را بفهمد (باز هم همان
ِ
قبيل مطالب خبري فوري را نمیتوان با تحلیلهایی که مانع از دریافت
اطالعات اولیة مهم میشوند ،شلوغ و آشفته کرد.
وقتی گرد و غبار فرو نشست و خبر داغ و تازه به طور کامل پوشش داده
شد ،ش��ايد زمان آن باش��د که از آن موقعیت فاصله بگیریم و تحلیلی
جداگانه بنویسیم .مشکل آنجا پیدا میشود که حجم «تحلیل» کمی
بیشتر از مطلب خبری خواهد بود و چند پاراگرافِ طوالنيتر و مقدار
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بيش��تري زمينه نیاز خواهد داش��ت .برای تحلیل درست الزم است از
افراد مختلف مانند سياستمداران ،فرماندهان نظامی ،امدادرسانان یا
دیپلماتها نظر بخواهيم تا دیدگاههای آنان در مورد اتفاقی كه رخ داده،
داليل اين اتفاق ،و مهمتر از همه پيامدهايش در زمان حال و آینده مطرح
شود .تالش کنید تا تحلیل جامعي ارائه دهید.
تفسير

مؤسسات خبری غالباً تفسيرهايي منتشر میکنند ،اما خيلي مراقباند
که این مقاالت به وضوح ذیل عنوان تفسير منتشر شوند .این كار براي
اطمینان از آن اس��ت که خواننده ميداند آنچه میخواند خبر صرف
و بیطرفانه یا گزارش��ي از اطالعات خبری نیس��ت ،بلکه ،در واقع ،نظر
يك فرد اس��ت دربارة اتفاقي كه افتاده يا ،غالباً ،اتفاقي كه به نظر او بايد
بيفتد.
تفس��ير را هم روزنامهنگاران میتوانند بنویس��ند هم افرادي خارج از
مؤسس��ة خبری ،مانند متخصصان ،دیپلماتها یا سياس��تمداران .در
مواردی که روزنامهنگاران اين تفسيرها را مينویسند ،برخی روزنامهها
که تعداد کارکنانشان زیاد است ميتوانند حد فاصل محکمی را رعايت
كنند تا كاركنان بخش خبری اصلي از گروه تهیهکنندة تفسيرها كام ً
ال
جدا باشند.
بسیاری از مؤسس��ات خبری غربی همچنين سعي ميكنند از اعتدال
تفسير طي يك دورة زماني مطمئن شوند .مث ً
ال اگر در دوران انتخابات
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یک کشور سياستمداري از یک حزب در روزنامهاي تفسيري بنویسد،
پي��ش از رأيگيري همان اندازه فضا در اختي��ار احزاب اصلی دیگر نيز
ق��رار خواهد گرفت .برخی از مجريان رادیو-تلویزیونی قواعد س��فت و
س��ختی دارند که اختصاص زمان مس��اوی به احزاب سیاسی اصلی را
تضمين ميكند.
بايد بدانیم که فراهم کردن مجالی برای اینکه افراد بتوانند نظرات خود
را بنویسند ،مجوز انتشار مطالب افتراآميز (که ممکن است به خاطر آنها
کار نش��ریه -و نه فقط نویسنده -به دادگاه بکشد) ،يا اظهارات بیپروا و
اهانتهای نژادی نیست .این وظیفة سردبيران است كه مطمئن شوند
تفسير از حدود متعارف روزنامهنگاری مطلوب تجاوز نمیکند.
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تمرین

قطعات زیر را بخوانید و مش��خص کنید كدام قسمت آنها خبر است و
گزارشگر برای پرورش اين خبرها بايد چه کاری انجام بدهد .شما با این
قطعات چه نوع مطلبی خواهید نوشت؟
 .1بسیاری از کودکان هنگام تولد جان خود را از دست میدهند،
زیرا هيچگونه تسهيالت درماني برای مادران آنها وجود ندارد .این
امر بهویژه در خارج از پایتخت و شهرهای بزرگ صادق است.
 .2دولت به منظور حفاظت از راههای تجاری مهم و دس��تگیری
قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض گمرکی اقدام به وارد کردن
کاال از آن س��وي مرز میکنند ،س��ربازان را به این مناطق گسیل
کرده است.
 .3وزیر آموزش و پروش از طریق درخواست اعانه از مردم ده میلیون
دالر جمعآوری کرده است.
 .4بس��یاری از مهاجران سابق که امسال به کش��ور بازگشتهاند،
زندگی سختی دارند.
 .5تعدادی از مهاجرانی که امسال به پایتخت برگشتهاند ،به دليل
ش��لوغی و ازدحام محل زندگي خود در برابر شهرداری دست به
اعتراض زدند.
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منابعی برای مطالعه

لینکه��ای مرتب��ط ب��ا تحقی��ق و آم��وزش روزنامهن��گاران
ب��ا مش��ارکت نش��رية نق��د و بررس��ي روزنامهن��گاري كلمبي��ا
Columbia Journalism Review :
www.powerreporting.com

راهنمایی در زمينة گزارشگری به کمک کامپیوتر:

www.nicar.org

« . 1تازه» در اين جمله ،ترجمة  newاست و چنانکه میدانيم آنچه در فارسی امروز خبر (به معنای مصطلح آن) ناميده میشود،
ترجمهای است از کلمة  newsبه معنای لغویِ «تازهها» .بنابراين در اين جمله« ،تازه» در واقع جانشين حالت مفرد اخبار (تازهها) و
مترادف با «خبر» است.
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شيوة نگارش
شيوة نگارش عبارت است از قواعد زباني و دستوري مختص هر روزنامه،
وبسایت ،نشريه یا سازمان رادیو-تلویزیونی که براي ايجاد هماهنگي
دروني در همة گزارشها و از جانب همة نویسندگان رعایت میشود.

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

ق

و

از آنجا که مس��ئلة اصلي هر نشریهای انتقال هرچه روشنتر اطالعات
با حداقل زحمت است ،شيوة نگارش يكس��ان يكي از ابزارهای نيل به
اين مقصود به ش��مار ميرود .هدف از این کار همس��ان کردن سبکها
ْ
نگارش
و لحنهای مختلف نیس��ت  -واضح است که هر نویسندهاي در
س��بکی مخصوص به خود دارد -بلک��ه غرض پرهی��ز از ناهماهنگی،
ناهمریختی و اغتشاشی است که ممكن است خواننده یا شنونده را پس
بزند .ممکن اس��ت مخاطب همیشه انتظار داشته باشد که اطالعات به
همان شیوة هماهنگ در اختیار او قرار بگیرد ،و نشریهای که "با یک لحن
سخن میگوید" اعتبارش بيشتر ميشود.
گاهی این ش��يوة نگارش و لحن بخش��ی از هویت نشریه است و بادقت
پرورش يافته است .مث ً
ال در بریتانیا ،روزنامههایمردمپسند 1عنوانها
و جمالتی با ساختار بسیار کوتاه به کار میبرند .اکونومیست هم لحنی
خاص خود دارد که در تمام قسمتهاي اين مجله ،صرفنظر از محتوای
مطالب ،يكسان است.
رعاي��ت مجموعة قواعد مش��خص از نظر زماني نيز مق��رون به صرفه
است،
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چون به نویس��ندگان کمک میکند تا مطلبی ارائه کنند که به خواستة
دبیران س��رویسها نزدیکتر اس��ت و به دبیران سرویسها نیز کمک
میکند تا به پرس��شهایی که معموالً در زمينة امالی کلمات ،دستور
زبان و مانند آنها مطرح ميشود ،پاسخ دهند.
اگ��ر زباني كه از آن اس��تفاده ميكنيد گويشها ي��ا امالهاي متفاوتي
داشته باشد ،روزنامه تصمیم میگیرد که از كدام يك بايد استفاده كرد
و هميشه همان را به كار ميبرد .اسامی خاص نیز با الفباهاي ديگر معموالً
با امالهاي متفاوتي حرفنگاري ميش��وند و در این مورد هم باید برای
حفظ هماهنگی و وضوح دست به انتخاب زد.
گاه اینگونه تصمیمات با خود مباحث سیاسی به همراه میآورد ــمث ً
ال
آیا باید از "کو ُز ُوو" ( )Kosovoبه زبان صربی استفاده کرد یا از"کو ُزووا"
( )Kosovaبه زبان آلبانیایی؟ سردبیر ،هم برای رعایت هماهنگی هم
براي دوریجستن از این دست مباحث ،كار را به تأخير مياندازد ،و ناچار
است دست به انتخاب بزند.
به خاطر همة ای��ن دالیل ،تقریباً تمام نش��ریات چاپي ،خبرگزاریها
و مؤسس��ات رادی��وـ تلویزیونی برای خود ش��يوههاي ن��گارش دقیقاً
تعریفشدهای دارند.
نامة اختصاصی خود
معموالً سردبیران برای تصميم گرفتن ابتدا به شیوه 
مراجعه میکنند؛ اين تصميم سپس با مراجعه به شیوهنامهاي جامعتر
و عمومي تكميل ميشود (مث ً
ال هم اسوش��یتدپرس هم اکونومیست
شيوهنامههاي معروفي دارند كه در س��طح وسیعي مورد استفاده قرار
گ مورد توافقي مراجعه
میگیرن��د) و نهايتاً ،در صورت لزوم ،به فرهن�� 
ميشود.
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نمونههایی از شيوة نگارش

یک نمونة ساده از لزوم وجود شيوة نگارش مورد توافق به چگونگی درج
تاریخ مربوط ميش��ود .بيشتر کش��ورها از تقویم خورشیدی استفاده
مسیحیان ارتدوکس ،و یهودیان از تقویمهای
میکنند .اما مسلمانان،
ِ
مختلفی اس��تفاده میکنند که مبتنی بر دورهه��اي متفاوتي در تاريخ
خودشان است.
تاريخ
براي مسلمانانی كه از تقویم قمری سنتي خود استفاده میکنندِ ،
م غربی که رواج بینالمللی دارد ،ف��رق میکند .مخاطب
س��ال با تقوی 
ش��ما با کدامیک از این ش��یوهها راحتتر است؟ کدامیک برای نشریة
شما مناسبتر است؟ در چه مواردی الزم است از هر دو تاریخ استفاده
شود؟
وقتي تقویم غربی س��ال  2003را نش��ان میدهد ،تقویم مس��لمانان
حکایت از سال  1421-22هجری [قمری] دارد.
در غرب عموماً از عبارتهاي پیش از میالد مسیح ( )BCو پس از میالد
مسیح ( )ADبه عنوان مبدأ تاریخ استفاده میشود .آن دسته از مورخان
غربی که ميخواهند بیطرفی را رعايت كنند ،هنگام استفاده از تقویم
غربی ممکن اس��ت از عبارت "پیش از دوران حاضر" ( )BCEو"دوران
حاضر" ( )CEاس��تفاده کنند؛ و به این ترتیب از اس��تفاده از نمادهای
مسیحی خودداری میکنند.
نشریة شما از چه تقویمی استفاده میکند؟ اگر فردي كه از او نقل قول
ميكنيد از تقویمی متفاوت با تقویم معمول در نش��ریة ش��ما استفاده
میکند ،میتوان تاریخها را تبدیل کرد یا اين نكته را توضیح داد.
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واژههای خارجی نیز ممکن است نیازمند قواعد نگارشي خاصي باشند،
بهوی��ژه در مواردی که احتمال دارد کاربرد خاصی داش��ته یا واژههای
جدید ،و شايد علمی ،باش��ند .آیا این واژگان باید ترجمه شوند یا عیناً،
با توضیحات یا بدون آن ،مورد اس��تفاده قرار گيرند؟ اینها از آن دست
مقوالتی هستند که باید بر اساس ش��يوة نگارش دربارة آنها تصمیم
گرفت.
مش��کل دیگر وقتی پیش میآید که قرار است نشريهاي انگلیسیزبان
هم در بریتانیا هم در ایاالت متحده توزيع ش��ود .امال و شيوة نگارش در
روزنامهنگاريِ "انگلیس��ی" و "آمریکایی" بسیار متفاوت است و برخی
مؤسسات سرانجام ناگزير ميشوند دو روايت از مطلب تهيه كنند تا براي
هر دو دسته مخاطب قابل قبول باشد.
برخی مؤسسات رس��انهای از به كار بردن کلمات و عباراتی که ممكن
اس��ت به طور مش��خص معضالتی ایجاد کنند ،پرهي��ز میکنند .مث ً
ال
رویترز در مواردی که حرفي را به شکل غیرمستقیم نقل میکند ،از به
کار بردن کلماتی از قبیل “( ”threatenتهدید کردن /محتمل بودن)
یا “( ”promiseقول دادن /نوید دادن) پرهیز دارد .هر دو اين كلمات
بارهاي معنايي متفاوتي دارند-یک بار معنایي مثبت و يك بار معنایي
منفی -که ديدگاه خاصي را به نقل قول نس��بت ميدهند .هدفِ شيوة
نگارش رویترز این است که مطالبش عینی و بیطرفانه تلقي شوند.
رویترز همچنین از به كار بردن واژههای «تروریس��ت» و «تروریسم»
خودداری میکند؛ اين سیاستی است که مؤسسة گزارشگري جنگ و
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صلح نیز از آن پیروی میکند .این مفاهيم غيردقيق و تهييجكنندهاند و
معموالً میتوان آنها را با تعبیراتی دقیقتر و توصیفیتر جایگزین کرد.
این قاعدة نگارش به نظر برخي افراد بسيار بحثانگیز است و رعايت آن،
با توجه به رواج گستردة این تعبیرات ،برايشان تا حدودي سخت است.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح نیز جز در نقل قولهاي مستقیم از به
کار بردن این مفاهيم پرهیز دارد.
شيوة نگارش شامل نقطهگذاری هم ميشود .ممكن است شيوة نگارش
دو نش��ریه مث ً
ال در مورد عالئم نقل قول مس��تقیم فرق داشته باشد ،و
يكي از آنها از «“» و دیگری از «‘» اس��تفاده كند .نشریات بريتانيايي
و آمریکایی در مورد محل نقطة پایان نق��ل قول با هم تفاوت دارند؛ در
نشریات بریتانیایی نقطه را معموالً بعد از عالمت نقل قول میگذارند و
ويراستاران نشریات آمریکایی تمايل دارند نقطه را قبل از عالمت نقل
قول بگذارند.
نش��ریة اکونومیس��ت برای توصیف اف��رادی که دربارهش��ان مطلبي
مینویس��د ،از الفاظ احترامآميزي مانند آقا یا خانم اس��تفاده میکند.
برخی نشریات هیچگاه چنين القابي را به کار نميبرند یا صرفاً نخستین
بار که نام فرد ذكر میشود از آنها استفاده میکنند.
برخی نشریات هميش��ه اس��م کتاب و مجله را با حروف خوابيده درج
میکنن��د .برخی دیگر آن را در گيومه قرار میدهند و برخی هيچكدام
از اين قواعد را رعايت نميكنند.
بيشتر اينها به پسند و انتخاب بس��تگي دارد .اما بعد از آنكه انتخابی
صورت گرفت ،نشریه و کارکنانش باید براي حفظ هماهنگی هميشه از
يك شيوة نگارش واحد استفاده کنند.
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تمرین

درباره برخي مسائل شيوة نگارش با همکاران خود بحث کنید:
 -1آیا نشریة شما شيوة نگارش خاصي دارد؟
 -2آیا میتوانید نمونههايي از نشریة خود ذکر کنید که الزم است
با يك ش��يوة نگارش هماهنگ تعديل ش��وند؟ آیا در نشرية شما
ناهماهنگیهایی وجود دارد؟
 -3وقتی به انگلیسی مینویسید ،از امالي انگلیسی كلمات استفاده
میکنید یا از امالي آمریکایی آنها؟ مث ً
ال مینویسید
? homogenizeیا  labor، homogeniseیا labour
 -4نمونههای��ی از تعبیرات جنجالبرانگیز را در نظر بگیرید که با
عینی گزارش خبري سازگار نیستند.
شيوة نگارش بیطرفانه و
ِ
 -5سه نشریه را انتخاب کنید و ببینید آیا بین شيوة نگارش آنها
تفاوتي تشخيص ميدهيد؟
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منابعی برای مطالعه

برای اطالعات بیشتر دربارة ش��يوة نگارش مؤسسة گزارشگري جنگ
وصلح مراجعه کنید به:
_www.iwpr.net/index.pl?development/resources/training
styleguide.html

فرهنگ لغت خوب بس��يار مهم اس��ت .فرهنگ انگلیس��ی بینالمللی
کيمبریج ()The Cambridge Dictionary of International English
به صورت آنالین در دسترس است:
dictionary.cambridge.org

در فضای رس��انهای ایاالت متحده ،ش��یوهنامة اسوش��یتدپرس غالباً
شيوهنامة معیار محسوب ميشود:
www.ap.org/pages/order.html

شیوهنامة اکونومیست:
www.economist.com/research/StyleGuide/index.cfm

آمازون نسخة كامپيوتري ش��یوهنامة نگارش و كاربرد زبان نیویورک
تایمز را میفروش��د .این ش��يوهنامه به ش��كل فرهنگ تنظیم شده و
استفاده از آن آسان است.
یکی از معتبرترين متون عمومی دربارة شیو ة نگارش در زبان انگلیسی
کتاب عناصر سبک ( )The Elements of Styleنوشتة ویلیام استرانک
().WilliamStrunkJrو ای .بی .وایت ()E.B.Whiteاست .نسخة روزآمدشدة
این کتاب ،با مقدمه و افزودههاي وايت ،نیز بسيار ارزشمند است .نسخة
اولیه نيز به قلم استرانك در نشاني زير در دسترس است:
www.bartleby.com/141
1. tabloid
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مقدمهای در باب افترا
حق اساس��ی آزادی بیان را التزام روزنامهنگاران به استفادة مسئوالنه
از این حق متعادل ميكند -و اين خطرکه اگر س��وژههای گزارشهای
رس��انهای فكر كنند به آنها افترا زدهاند ،ممكن اس��ت به اقدام قانونی
متوسل شوند.
قوانین مربوط به تهمت و افترا از کش��وری به کش��ور دیگر تفاوتهای
بسیار دارند ،از اینرو ضروری است از قوانین كشور خود در زمينة افترا
و رعایت حریم خصوصی به خوبی مطلع باشید.
احتمال دارد رژیمهای س��رکوبگر از قوانین مربوط به افترا برای ساکت
کردن منتقدان خود استفاده کنند و چنین استدالل کنند که در فالن
گزارش ،صرفنظر از صحتش ،به آنها افترا زده ش��ده است .اين قبيل
دعاوي ،در غیاب قوة قضاییة مستقل ،موجب محکومیت روزنامهنگاران
به زندانهای طویلالمدت شدهاند.
انگلستان که یکی از سختگیرانهترین قوانین مربوط به افترا را در جهان
دارد ،حق افراد را در مورد"حسن شهرتِ " خود محفوظ میداند و دست
ش��اكي را در تعریف تهمت و افترا به ميزان زيادي باز ميگذارد .اما این
حق را مجموعهاي از تدابیر دفاعی که در اختیار روزنامهنگاران قرار دارد،
متقاب ً
ي روزنامهنگاران
ال متعادل ميكند ،گو اينكه وظیفة اثبات بيگناه 
اساساً بر دوش خودشان است .دعاوي كيفري مربوط به ایراد افترا اندک
مالی محكوميت در دعاوي حقوقی
اس��ت ،با اینحال بار مجازاتهاي ِ
میتواند خانمانبرانداز باشد.
براساس قوانين مربوط به افترا در ایاالت متحده وظيفة اثبات ادعا براي
مدعي احتمالي ،بهویژه ش��خصيتهاي مش��هور ،بسيار سنگين است
(اين
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قانون در مورد افراد عادی متفاوت اس��ت) .شخصيت مشهوري که در
ایاالت متحده دعوايي حقوق��ي در مورد ايراد افترا مطرح میکند ،بايد
ثابت کند که گزارشگر نه تنها اطالعات نادرست منتشر کرده ،بلکه در
این زمینه عجوالنه و مغرضانه عمل کرده و برای روشن كردن صحت و
سقم موضوع تالش نكرده است .در واقع ،باید قصد و نيتي وجود داشته
باشد.
بهترین تدبير حفاظتي :روزنامهنگاری مطمئن

روزنامهن��گاران باید قوانین مربوط به افت��را و حفظ حریم خصوصی را
بهدرس��تی رعایت کنند زیرا آنان باید از حق "حس��ن شهرت" افراد و
خصوصی خود فارغ از هرگونه
حق شهروندان برای پرداختن به زندگی
ِ
تعدی حمایت کنند.
ب��ا اين وصف ،بايد به تعادل و توازنی دس��ت يافت .روزنامهنگاران نباید
اجازه دهند كه دغدغههای قانونی مانع ازانجام وظیفة وجدانی آنان در
جهت مصلحت عمومی شود .رفتار درست روزنامهنگارانه بهترین تدبير
حفاظتي در قبال مسئلة افتراست :گزارشگری كامل ،درست و متوازن،
ويرايش دقيق و وسواسآمیز ،و ارائة بيطرفانه و منصفانة اطالعات.
از آنجا که قوانین و نحوة اجرای آنها بسیار تفاوت دارد ،روزنامهنگاران
همواره باید به رفتار درست در کشور خود و در کشورهایی که عمدتاً در
آنها گزارش تهيه ميكنند ،توجه داشته باشند.
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معن��ای عملی این حرف این اس��ت که مث� ً
لا اگر گزارشه��ا به زبان
انگلیسی منتشر میشوند ،روزنامهنگاران باید از قوانین مربوط به افترا
در انگلستان و ایاالت متحده آگاه باشند .قانون سفت وسخت انگلستان
گاه بهس��هولت اجرا می ش��ود .در این فصل ،به تفصيل به اين موضوع
خواهيم پرداخت.
خريدن تريبون

روزبه روز دعاوي بيش��تري در زمينة افترا در دادگاهها مطرح ميشود
و طرح اين دعاوي خارج از روالي اس��ت كه شايد به طور معمول حيطة
صالحيت عمومي اين دادگاهها محسوب ميشد .نشریات چاپی نه در
كشورهاي محل انتشارش��ان و نه حتي در كشور محل كار روزنامهنگار
مورد بحث ،بلكه در كشورهايي كه این نشریات در آنها توزیع ميشوند
و به فروش ميروند كارشان به دادگاه كشيده است .با گسترش اینترنت
تعداد این قبیل پروندههای "فرامرزی" افزایش هم یافته اس��ت ،و این
امكان وجود دارد كه مقالهاي كه شما براي مؤسسة گزارشگري جنگ
و صلح نوش��تهايد ،موضوع طرح دع��وا در زمينة افت��را در دادگاههای
کشورهای دیگر شود.
این پدیده به "خريدن تريبون" مشهور ش��ده است ،یعنی مواردی که
ش��اکی به دنبال اقامة دعوی در کشوری است که فكر ميكند احتمال
برنده شدنش در پروندة افترا در آنجا بیشتر است.
یکی از نمونههای اخير و شاید مهم از مسائل قضایی فرامرزی در سطح
جهانی ،پروندة ش��کایت گاتنیک 1علیه ش��رکت داو جونز و شرکا 2در
استرالیاست .در دهم دسامبر  2002دادگاه عالی استرالیا به خاطر
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اگر مطالب خود را آنالین
منتشر میکنید ،خوانندگان
در بسیاری کشورها آنها را
خواهند ديد و ممكن است
در هر یک از این کشورها از
شما شکایت شود

فصل10

مقال��های که در بارونز آنالین ، 3وبس��ایت داو جونز مس��تقر در خاک
ایاالت متحده ،منتشر شده بود ،حکم به پیگرد قضایی داو جونز در ایالت
ویکتوریای استرالیا داد .با اینکه برخی مؤسسات مانند رویترز و آمازون
دات کام در دادگاه از داو جون��ز حمایت کردن��د ،دادگاه رأي داد كه ،با
وجود آنکه سايت ميزبان در آمریکا مستقر است ،ولي محل وقوع افترا
به شاکی ،جوزف گاتنیک ،ايالت ویکتوریا بوده است.
ظاهرا ً این افترا د ر همه جای دیگر هم به وقوع پیوسته بود .حکم قاضي
از اين قرار بود" :من شخصاً هيچ دلیل محكمي نمیبینم که اگر شخصي
در بیش از یک محل مورد افتر قرار گرفته باشد ،در صورتی که مصلحت
بداند نتواند شکایت خود را در هر یک از این محلها مطرح و درخواست
پیگرد قضایی کند".
حکم��ی که در مورد این پرونده صادرش��د میتوان��د راه را براي موارد
معتنابهی از شکایتهایی از این دس��ت در استرالیا و سایر کشورها باز
کند.
افت��راي اینترنتی ،درواقع ،هيچ فرقي با تهمت و افترای معمولی ندارد.
اگر به شخصی افترا زده باشید ،و دادگاه بتواند اثبات کند که دست کم
یک نفر در کشور معیني آن را دیده ،ممکن است به جرم ايراد افترا در آن
کشور تحت پیگرد قضایی قرار بگیرید .اگر مطالب خود را آنالین منتشر
میکنید ،خوانندگان در بسیاری کشورها آنها را خواهند ديد ،و ممكن
است در هر یک از این کشورها از شما شکایت شود.

140

مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح ()IWPR

به این ترتیب ،مؤسس��ات رس��انهای با چش��مانداز دلهرهآوري روبهرو
هس��تند و ناچارن��د از قوانین مربوط ب��ه تهمت و افترا در بس��یاری از
کشورها مطلع باشند .مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح شرایط متغير
پروندههای چندمليتي و بينالمللي در زمينة ايراد افترا را به دقت دنبال
میکند و س��ردبیران و نویس��ندگان را در جریان آخرین تحوالت مهم
قرار میدهد.
در حال حاضر ،توصیهها در زمینة مصادیق تهمت و افترا در کشور ثالث
از این قرارند:
از قوانین کشور خود مطلع باشید.
از قوانین انگلستان اطالع داشته باشید.
فرض را براين بگذاريد كه قوانین همة كش��ورهاي ثالث در زمينة
ايراد افترا به اندازة قوانین انگلستان سختگيرانه است.
رویکرد عرفی

پیش از بررس��ي و مطالع��ة جزئیات دقيق قوانین مختلف ،الزم اس��ت
رويكردي عرفی به این مسائل داشته باشید:
به شکایتهایی که در زمين ة کذب یا ناعادالنه بودن مطالب مطرح
میشود ،توجه داشته باشید و خطاها را بیدرنگ اصالح کنید .اگر
با یک خوانندة عصبانی به انصاف رفتار شود و ببیند که شما قصد
داريد اشتباهات را اصالح کنید ،شايد ديگر تمایل چنداني به انجام
اقدامات بعدی نداشته باشد .به هنگام رسیدگی قضایی نیز اصالح
سریع خطاها در ردیف علل مخففه قرار میگیرد.
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فصل10

تهدید به اقدامات قانونی را هرگ��ز نادیده نگیرید .حتماً در اولین
فرصت ممک��ن اين موضوع را با یکی از دبیرس��رويسها در ميان
بگذاريد .به این امید نباشید که مس��ئله خودبه خود حل خواهد
شد.
ترتيبي اتخاذ كنيد که دبیرسرويسها حتماً پیش از انتشار مقاالتِ
حساس امکان بررسی آنها را داشته باشند .تصمیماتی که ممكن
اس��ت نیازمند مشاورة حقوقی باش��ند ،نباید چند دقیقه پیش از
ِ
مهلت انتش��ار و آن هم توسط معاون س��ردبير به تنهايي
آخرین
اتخاذ ش��وند  -مث ً
ال اینکه آیا در مقابل شخصی که ممکن است از
شما شکایت كند حمايتي وجود دارد ،یا حمايت از اظهاراتي تند
به دليل شرايط امكانپذير هست يا نه.
روزنامهن��گاری مطلوب گاهي به این معناس��ت که به اس��تقبال
مخاطرات برویم ،اما این كار همواره باید دالیل خوب و سنجيدهاي
داشته باش��د .در نظر گرفتن توصیههای حقوقی مستدل و لحاظ
کردن مس��ائل مربوط به تهمت و افترا غالباً به ارزیابی مخاطرات
مربوط ميشود.
برخی کش��ورها افترا را جرمی کیفری قلمداد میکنند ،و به این اعتبار
متهم ممکن اس��ت به زندان بيفتد .برخی کش��ورها ه��م آن را جرمی
مدنی/حقوقی ميدانند ،اما محكوميت در ای��ن دادگاهها نیز میتواند
خس��ارتهای سنگین مالی در پی داشته باش��د .بعضی شاكيان هم از
قوانین کیفری و هم از قوانین مدني استفاده ميكنند.
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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 کیفری قلمداد شود.
در کشورهای دیگر انتقاد از مقامات دولتی ،به خاطر مصلحت عمومي و
دموكراسي ،از مجالی گسترده برخوردار است .از آنجا که توافق عامی
در این زمینه وجود ندارد ،روزنامهن��گاران باید با قوانین داخلی و نحوة
اجرای آنها آشنا باشند.
س��ازمان ماده  19که مقر آن در لن��دن و كارش حمايت از آزادي بيان
رسانههاس��ت ،این پيشنهاد را مطرح میکند که میتوان رهنمودهاي
حقوقی
عامی را از قوانین بینالمللی ،معیارهای ملی مختلف و موازين
ِ
عموماً پذیرفتهشده استخراج کرد .این رهنمودها "بین حق انسان براي
برخورداري از آزادی بیان  ...و ضرورت رعایت حسن شهرت افراد توازن
برقرار میکند".
چند تعريف كلي

تا زمانی که این پیش��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 كه روزنامهنگاران باید از آنها اطالع داشته
باشند.
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اگر آنچه را که شخص
دیگری گفته گزارش کنید،
و صحت ادعاي او به طور
مستقل بررسی نشده باشد،
دفاعیة شما مسموع نخواهد
بود

فصل10

قبل از هر چیز ببینیم افترا ()libelچيست؟ تعریف متعارف آن عبارت
است از مطالب کذبی که دربارة شخصی منتشر شده باشد و به حیثیت یا
شغل او لطمه وارد کند یا او را مورد استهزاء یا نفرت مردم قرار دهد .تهمت
( )slanderنیز به همین معناس��ت با این تفاوت که تهمت گذراست و
شفاهی ،نه مکتوب .ولي توجه داشته باشید که در انگلستان مطالبی که
از رادیو و تلویزیون پخش میشود ،مشمول افتراست نه تهمت.
در بس��یاری از کشورها ،حقیقت دفاعیهای است در برابر افترا .اما شاید
ناچار شوید اثبات کنید که مطالب مورد ادعا حقیقت دارند و اگر نتوانید
اين موضوع را ثابت کنید ،یا اگر معلوم ش��ود ش��ما آن مطالب را بدون
بررس��ی صحتشان منتشر کردهاید ،آنوقت مس��ئولیت متوجه شما
خواهد بود ،به ویژه اگر آن مطالب نادرس��ت از کار دربيايند .شايد شما
از صحت خبري مطمئن باش��يد ،اما باید بتوانی��د آن را اثبات کنید .در
برخی کشورهاــكه تعدادشان زياد هم نيستــ ممكن است شخصی
که دعویِ ایراد افترا اقامه میکند ،مجبور باشد ثابت کند که مطلب مورد
ادعا صحت ندارد و کذب است .اما اگر آنچه را که شخص دیگری گفته
گزارش کنید ،و صحت ادعاي او به طور مس��تقل بررس��ی نشده باشد،
هرقدر هم که به منبع خود اعتماد داش��ته باشید ،دفاعیة شما مسموع
نخواهد بود.
حتی یادداشتی که به چند نفري داده میشود ،یا خالصهای از یک مقاله
یا برنامة رادیو-تلویزیونی که در جلس��ة س��ردبیران براي برنامهریزي
نشريهاي مورد استفاده قرار گرفته ،میتواند مصداق "انتشار" باشد.
در بس��یاری از کشورها افترا ناظر به یک فرد یا گروه کوچک و مشخص
از
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مردم است ،و معموالً شامل مؤسسات یا گروههاي بزرگ مردم نمیشود،
مگر آنكه نامشان ذكر شده باشد .این مسئلة غالباً به واقعيت و استحکام
آن بستگي دارد .ولي در برخی کشورها اظهارات مغاير با اظهارات رهبر،
وزیر یا مقامات دولتی ممكن است پیگرد قضایی يا حتي زندان به دنبال
داشته باشد .برعکس ،در کش��ورهای دیگر که بحث و گفتوگو دربارة
مصالح عمومی در جهت مصلحت بیش��تر جامعه تشویق میشود ،این
نوع انتقادات شايد مطلوب قلمداد شوند.
ش��ايد صحبت دربارة گروههای مل��ی ،قومی ،مذهبی ی��ا مانند آنها
ِ
ممنوعیت دامنزدن به خصومت
افتراآمیز نباش��د ،اما مشمول قوانین
یا اس��تفاده از زبان خصومتآميز باشد .برخی کشورها انتقاد از رهبران
کشورهای دوست یا حتی خود آن کشورها را هم قدغن میکنند.
توجه داش��ته باش��ید که ممکن اس��ت بتوان در یک مقال��ه عدهای را
شناسايي كرد حتي اگر نامشان به طور مشخص ذكر نشده باشد .ميتوان
هويت یک مقام رس��مي را از طریق عنوان یا سمت ،یا شغل یا نشاني او
تشخيص داد .اگر گروهی خیلی کوچک باشد-مث ً
ال کارکنان یک ادارة
کوچک -به راحتي ميتوان هويت تک ِ
تک اعضايش را تشخيص داد و
شايد همة آنها بتوانند شکایت کنند.
در بسیاری کشورها ،ممکن است شاكيان مجبور باشند ثابت كنند كه
به حیثیتش��ان لطمة جدي وارد شده است .در کشورهای دیگر شايد
دادگاهها وارد شدن لطمه به حیثیت افراد را مسلّم فرض کنند و متهم
ناگزير باش��د اثبات کند كه لطمهای وارد نش��ده است .هر قدر حیثیت
فرد بيشتر یا جایگاه او در جامعه باالتر باشد ،اين لطمهها هم سنگینتر
خواهد بود.
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زنگ خطر زماني باید به
صدا در بیاید که گزارش
جنبة شخصی پيدا ميكند

فصل10

زنگ خطر

زن��گ خطر زماني باید به صدا در بیاید که گزارش جنبة ش��خصی پيدا
ميكند-یعنی در صورتی که ش��امل مواردی از این دست باشد :اتها ِم
تقلب يا ع��دم صالحیت حرفهاي ،اش��اره به رفتاره��ای غیراخالقی،
ب افراد ،و مطرح كردن
مجرمانه یا خالف شئون ،ايجاد تردید درمورد ن ََس ِ
ادعاهايي داير بر اینکه فردي بیمار روانی اس��ت ،یا به بيماريهايي از
قبيل بيماريهاي مقاربتی مبتالست.
اگر یک مقام مهم شهر به دليل رانندگی حین مستی محکوم شده باشد،
ممکن اس��ت در جامعهاش تحقیر ش��ود ،یا اگر بازرس ادارة بهداشت
گزارش بدهد كه فالن رستوران موازين بهداشتي را رعايت نكرده است،
ممکن است صاحب رستوران کسب وکارش را از دست بدهد .اگر چنین
مسائلي صحت داشته باشند ،گزارشصحیح و دقیق آنها قاعدتاً نباید
افترا به حس��اب بیاید .اما اگر این افراد در دادگاه محکوم نشده باشند،
چطور میخواهید صحت اين مسائل را اثبات کنید؟
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قانون افترا در انگلستان

مؤسساتی مانند مؤسسة گزارشگري جنگ وصلح که خبرهای خود را
در انگلستان منتشر میکنند ،باید از ویژگیهای قانون افترا در انگلستان
و از تدابیر دفاعی در برابر آن مطلع باشند.
تعریف معمول افترا در قانون انگلستان عبارت است از "اظهاراتي که به
حیثیت فرد نزد عقال لطمه وارد کند ".ش��ايد درك مفهوم عقال در این
ی كوچه
عبارت دشوار باشد ،ولي معموالً به معني همان آدمهاي معمول 
و خيابان است.
در برابر این تعریف چهار تدبیر دفاعی عمده وجود دارد:

 .1حقیقت :این بديهيترين تدبیر دفاعی اس��ت .ام��ا وردی را هم این
نیست که ش��ما فكر ميكنيد يا حتي يقين داريد که حقیقت چيست؛
مسئله این است که حقیقت داش��تن چه چیزهایی را میتوانید اثبات
کنید.
مثال :در  1993مجلة نیواستیتزمن 4مقالهاي براساس شایعات وجود
رابطة عاشقانه بین نخستوزیر انگلستان ،جان میِجر ،و یکي از مسئوالن
تدراك غذا منتش��ر كرد .دادگاه ش��ایعات را از مصادي��ق تهمت و افترا
تش��خيص دارد و نشریه نتوانس��ت از خود دفاعی بكند .میجر در مورد
اين پرونده بیرون از دادگاه مصالحه کرد ،اما تقریباً ترديدي وجود ندارد
كه میتوانس��ت ش��كايتش را دنبال کند و احتماالً مجله را به تعطيلي
بكشاند.
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مقدمهای در باب افترا
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 .2اظه��ار نظر منصفانه :این دفاع در مورد اظهاراتي به کار میآید که نه
دربارة واقعیات بلكه رأی و نظر افراد باش��ند .ب��رای خواننده باید کام ً
ال
روشن باش��د که این اظهارات نظر و عقیدهاند [نه خبر] .اما اخباری که
مبنای این اظهار نظرها و عقیدهها قرار ميگيرند باید حقیقت داش��ته
باشند.
مثال :در دهة 1980روزنامة مردمپسند اخبار جهان 5را در یک برنامة
طنز بی.بی.س��ی.چنی��ن توصیف کردند :روزنامهای ک��ه در آن "همة
لختیها به درد چاپ ميخورند وهمة خبرها چاپ ميشوند كه به درد
بخورندِ ".د ِرک جیميسن ، 6سردبیر اين روزنامه ،از بی.بی.سی .شکایت
کرد .دادگاه تأیید کرد که این اظهارات مصداق افترا هستند ،اما دفاعیه
بی.بی.سی .را هم بر مبناي "اظهارنظر منصفانه" پذيرفت ،زیرا مطالب
مستهجن اين روزنامه مصادیق این اظهار نظر محسوب ميشدند.
ِ
 .3مصونیت :اظهاراتي ک��ه در پارلمان یا دادگاههای انگلس��تان بيان
میش��وند ،مش��مول"مصونیت" هس��تند .همچنین در موقعيتهاي
ديگر نيز انتش��ار اطالعاتی که بعدا ً نادرس��ت از كار دربيايند مشمول
مصونیتاند ،گو اينكه اين حوزة قانون بس��يار پيچيده و همواره محل
ترديد اس��ت .در انگلس��تان اظهاراتي كه در پارلمان بيان ميشوند از
مصونیت مطلق برخوردارند :به بیان دیگ��ر ،میتوان آنها را درج کرد
و کس��ی نمیتواند به اين دليل از ش��ما ش��کایت کند .اظهاراتی که در
دادگاهها مطرح میش��وند ،مصونیت محدود دارند .میتوانید مطالبی
را که در دادگاهها اظهار میش��ود گزارش کنید ،اما گزارش ش��ما باید
منصفانه باشد ،یعنی باید همة پاسخها
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يا اتهامات متقابل را هم در بر بگيرد ،حتی اگر الزم باش��د كه در شمارة
بعدی نش��ریه درج ش��وند .درضمن ،گزارش باید همزم��ان [با جریان
محاکمه] باشد ،یعنی روزنامة ش��ما باید آن را در اولین فرصت منتشر
کرده باشد.
مثال :پلیس انگلستان در " 1980قصاب یورکشایر" را برحسب تصادف
دستگير كرد .اين شخص که مرتکب قتلهای زنجیرهای شنیعی شده
بود ،به اين دليل به دام افتاد كه پليس اتومبيلش را به دليل یک مشکل
معمول��ی متوقف کرده بود .وقتي رئیس پلیس متوجه ش��د این همان
مردی است که در جس��توجویش بودهاند ،يك کنفرانس مطبوعاتی
ترتیب داد و به روزنامهنگاران گفت که "ما او را گیر انداختیم" .بسیاری
از روزنامهه��ا ،از جمله دارلینگتن ايونینگ دیس��پچ ، 7این کلمات را به
عنوان تیتر مطلب خود انتخاب کردند .قاتل همان روز ،چند ساعت بعد
از اين كنفرانس مطبوعاتي ،تحت پيگرد قرار گرفت .روزنامهها خواهان
حمایت قانون از آنها در مقابل اتهام اخالل در دادگاه و نیز ايراد تهمت
و افترا شدند ،و استداللشان هم این بود که کنفرانس مطبوعاتی پلیس
مشمول مصونیت محدود بوده است .دادگاه اين استدالل را پذيرفت ،اما
دلیلش احتماالً اين بود که روزنامههای زیادی با اين درخواست همراه
شده بودند .اما این تصمیم موردی و محدود بود؛در اوضاع و احوالی دیگر،
ممکن بود به جرم ايراد افترا مجازات شوند.
 .4مرگ :به کس��ی که در قید حیات نیست نميتوان افترا زد .اساساً به
اين دليل كه کسی وجود ندارد كه شكايت كند .اما مراقب باشید که ایراد
افترا به مردهها پای زندهها را به میان نکشد .به عالوه،
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مردهها نميتوانند شكايت
كنند ،اما مراقب باشید که
ایراد افترا به مردهها پای
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کار كردن برای شرکتی با
مسئولیت محدود ،افراد را از
شکایت به دليل ايراد افترا
مصون نگه نمیدارد
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افترا به افرادی که در قید حیات نیستند میتواند افترا به افراد و مؤسسات
مرتبط با آنان قلمداد شود.
آگاه بودن از مواردی که براساس قانون انگستان دفاع به حساب نمیآید
نيز همينقدر اهميت دارد .این عذرهای رايج کارساز نیستند:
"من که در انگستان زندگی نمیکنم"...
کشور دیگر :در هر کشوری که مطلب شما منتشرشود ،میتوان از شما
به جرم ايراد افترا ش��کایت کرد .مث ً
ال بوریس ب ِ ِرزوفس��کی ،تاجر روس،
از یک مجلة آمریکایی به دليل ایراد افترا ش��کایت کرده است ،اما نه در
کش��ور خودش یعنی روس��یه یا حتی در ایاالت متحده ،بلکه در لندن.
این کار به این دلیل امکانپذیر اس��ت که چند نسخهاي از اين مجله در
انگلستان به فروش می رسد.
"من که مسئول نیستم ،روزنامهام مسئول است"...
مس��ئوليت محدود و مس��ئولیت ف��ردی :کار كردن برای ش��رکتی با
مس��ئولیت محدود ،افراد را از ش��کایت به دليل ايراد افترا مصون نگه
نمیدارد .ممکن است از شخص ش��ما به اتهام ایراد افترا شکایت شود.
اقامة دعوي به اتهام ايراد افترا میتواند همزمان علیه روزنامه ،ش��خص
گزارشگر ،و نیز توزیعکنندة رسانه صورت گیرد ،خواه این توزیعکننده
ُمو ّ ِزع روزنامه باشد یا مغازه یا مؤسسة خدمات اینترنتی .این مورد یک
استثنای عجیب در قوانين مربوط به مس��ئوليت محدود در انگلستان
است.
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"اما روزنامة دیگری هم این مطلب را گزارش کرده است "...
تکرا ِر گزارشی که پیشتر منتشر شده است :تکرار یک افترا مبناي دفاع
محسوب نميش��ود .در اواخر دهة  ،1980جفری آرچر ،نماینده سابق
پارلمان انگلس��تان ،از روزنامة دیلی استار 8به دليل ايراد افترا غرامت
گرفت .دلیلش 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 چنین نکرده بود و بنابراین
مبنايي براي دفاع نداشت .به یاد داشته باشید :مهم نيست پیش از شما
چند نفر دیگر مطلبی را نوشتهاند .مطلب را فقط در صورتي بنويسيدكه
بدانيد شخصاً ميتوانيد آن را اثبات کنید.
"اما همه از این موضوع خبر دارند "...
شایعات/ش��نیدهها :بيان اینکه ش��ما شایعه یا ش��نیدهاي را گزارش
کردهاید ،دف��اع قابل قبولی در برابر اتهام افترا به حس��اب نمیآید .اگر
دادگاه به این نتیجه برسد که احتمال داشته حتي "یک نفر در خيابان"
تحت تأثیر این مطلب نظری منفی نس��بت به موضوع پیدا کند ،مصون
نخواهید ب��ود .گفتن اين حرف كه "اين را كه همه ميدانند  "...یا "همه
معتقدند که آقای الف در کار مواد مخدر اس��ت" دفاع محكمهپسندي
محسوب نمي شود .راه سنجيدن قضیه این است :آیا شما ،صرفنظر از
اینکه مردم چه فکري میکنند ،میتوانید موضوع را اثبات کنید؟
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نفر دیگر مطلبی را نوشتهاند.
مطلب را فقط در صورتي
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اگر دادگاه به این نتیجه
برسد که اظهارات شما از
نظر یک فرد عاقل حیثیت
شخصي را خدشهدار ميكند،
تبرئه نخواهید شد
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"اما این همان چیزی است که او واقعاً گفته "...
گزارش کردن اظهارات افتراآمیز :یک نمونة شایع از سوءتفاهمهایی که
به وجود ميآيد از اين قرار اس��ت .فرد الف حرف ناجوری دربارة فرد ب
میگوید .روزنامه نیز این حرفها را بر اين اساس که فرد الف واقعاً آنها
را بيان کرده منتش��ر میکند .اما این دفاعیة قابل قبولی نیست .قاضی
کاری به این ندارد که این اظهارات بادقت نقل شدهاند يا نه ،بلکه به این
توجه میکند که مصداق افترا هستند یا نه.
"اما او به صراحت تکذیب کرد "...
تکذیب :اگر دادگاه به این نتیجه برسد که ،با وجود اینکه شما صرفاً يك
تكذيب را گزارش كردهايد اما اين اظهارات از نظر یک فرد عاقل حیثیت
شخصي را خدشهدار ميكند ،شما تبرئه نخواهید شد .اظهاراتی از این
دست قابل قبول نیستند که "کاخ [س��لطنتی بریتانیا] این موضوع را
تکذیب کرد که [پرنس] چارلز گربهاش را به خورد سگش داده است".
"اما چيزي كه من نوشتم دربارة شرکتش بود ،نه خودش "...
ربط غیرعمدی :هر چیزی که بتواند سوژة گزارش شما را به افراد معیني
ربط بدهد ،ممکن است مصداق افترا باشد .اگر از مدرسهای انتقاد شود،
دادگاههای بریتانیا احتماالً به مدير آن مدرس��ه اجازه خواهند داد كه
در مورد ايراد افترا طرح دعوا کند -همچنان که احتمال دارد به رؤسای
شرکتها و رؤسای پلیس نيز چنین اجازهای داده شود .شرکتها،
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مؤسسات و سازمانها نیز دارای حيثيت[حقوقی] محسوب میشوند
و حق طرح شکایت برایشان محفوظ است.
"اما من كه حتی اسم او را هم نبردهام"...
امنیت در پناه جمع :نامش��خص بودن هويت افراد میتواند ش��ما را به
دردس��ر بیاندازد .اگر در مطلبی بنویسیدکه یکی از بازیکنان فالن تیم
فوتبال با دختری زیر سن قانونی ارتباط جنسی برقرار کرده اما اسم او را
نبرید ،فقط با شکایت یک نفر روبهرو نخواهید شد؛ با شکایت يازده نفر
در مورد ايراد افترا مواجه خواهید شد.
"اما من كه شیوهنامة اخالقی را رعايت كردهام "...
پیروی از قواعد :بس��ياري از مؤسس��ات روزنامهنگاري شیوهنامههای
اخالقی اختصاصی دارند که مشخص ميكند همة مطالب بايد صحیح
و دقیق ،منصفانه و متوازن باش��ند  -به این معنی که باید نظرات هر دو
طرف را درب��ر بگيرند ،و روزنامهنگار نباید ش��خصاً اظهارنظر کند .این
رهنمودها بسیار خوباند ،با اینحال شايد نتوانند شما را از يك دعوي
افترا برهانند.
"اما در این خطا عمدي وجود نداشت"...
جهل :جهل به قانون ،رافع مس��ؤولیت نیست .این هم کافی نیست كه
بگویید من "نهايت س��عیام را کردم" تا با سوژه تماس بگیرم و نظر او را
هم منعكس كنم .باید با استناد به دالیل محكمي به اين نتيجه رسيده
باشيد كه قضيه حقیقت دارد.
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"اما من كه از لفظ «گفته میشود» استفاده کردم "...
واژهه��ای مبهم :اس��تفاده از عباراتي مث��ل "گفته میش��ود"" ،بنا بر
گزارشها" یا كلمات مشابه دفاعیة قابل قبولی نیست.
دفاع از مصلحت جامعه

در برخی کشورها ،اس��تناد به مصلحت جامعه ممكن است دفاع قابل
قبولی به حس��اب بیاید .منظور از مصلحت جامعه چیزهایی نيست که
"عموم مردم به آنها عالق��ه دارند" ،بلکه منظور اس��تدالل مهمتری
اس��ت مبني بر اينكه چيزي به خير و صالح عموم مردم و جامعه است.
این معیاری اس��ت که برخی دادگاهها در بسیاری از پروندهها ،از جمله
پروندههاي تجاوز به حریم خصوصی یا رخنه در مسائل محرمانه وگاهی
حتي امنیتی به کار میگیرند -البته این بستگی به کشور دارد و اینکه
بحث و گفتوگوي عمومي تا چه حد در آن کش��ور تشويق ميشود .اما
این موضوع یک قانون عام نیست و صحت و دقت ،و انصاف کماکان باید
مراعات شود .الزم است بدانید 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 نیست.
به عالوه ،در برخی کش��ورها سعه صدر بیش��تری در مورد آراء و عقاید
نش��ان داده میشود ،البته به شرطی که واقعیتها تحریف نشوند .مث ً
ال
منتقد هن��ری میتواند بگوید که فالن نمایش جدید اتالف وقت و پول
بود ،به شرطي که به هیچكس حمله نشده باشد و ضمناً مشخص باشد
كه قضاوت منتق��د بهوضوح در قالب نظر و عقیده مطرح ش��ده و نه به
عنوان واقعیت.
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مشهور است كه بازیگران در مواردی که به مهارت حرفهاي آنان حمله
شده ،در طرح شکایتهای خود موفق بودهاند .البته در مواردی هم دعوا
را باختهاند -بنابراین ،این کار برايشان يكجور قمار است و ممکن است
به حیثیت و اشتهار منتقد هنری بستگی داشته باشد.
نظرها را ت��ا جایی ميتوان با قاطعيت مطرح ك��رد که مربوط و مبتنی
بر مشاهدات و نه حدسیات باش��ند .اما عقاید را نباید در قالب واقعیات
مطرح كرد.
"این نمایش اتالف وقت و پول اس��ت ،چون هي��چ حرف تازهاي دربارة
زندگ��ی ما ندارد ".اين جمله بهوضوح يك نظر اس��ت ،اما اين جمله كه
ِ
"بازیگر اصلی انگار مس��ت بود" ،نظری است که مخاطرات بیشتری به
همراه دارد .آیا ای��ن موضوع واقعیت دارد؟ میتوانید آن را ثابت کنید؟
آیا به حیثیت بازیگر لطمه میزند؟
ت:
اما صرفنظر از آنچه قانون میگوید ،عامل مهم دیگری هم درکار اس 
آنچه از لحاظ فرهنگی در جامعة مورد بحث پذیرفته ش��ده است .باید
اين موض��وع را در نظر بگیرید که آیا برای درافت��ادن با اين عامل دليل
خوبی دارید؟ و به خاطر داشته باشید که مباحث فرهنگی ممكن است
بر رأی دادگاه هم تأثیر بگذارد.
از اظهارات بس��یار اغراقآمیز یا هجو میتوان دفاع کرد به ش��رطي که
مشخص باش��د به قصد شوخی یا خنده بيان ش��دهاند .اما نگرشهاي
فرهنگی در این مورد تفاوت مهمی ايجاد ميكنند .آنچه در جامعهای
شوخی قلمداد میشود ،شايد در جامعة دیگری اهانت به حساب بیاید.
دس��ت انداختن یک شخصیت برجس��ته یا یک اقلیت قومی میتواند
بسيار
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زيانبار قلمداد شود .روزنامهنگاران باز هم باید كام ً
ال مراقب باشند،
يا آماده باشند كه عواقب كارشان را بپذيرند تا چيزي باارزش ،مانند
نوعي پيشرفت ،تحقق يابد.
کاهش مخاطرات

اين هم چند پیشنهاد برای روزنامهنگاری ایمن:
وقتي حیثیت فردي در خطر اس��ت ،در م��ورد تك تك كلمات و
گزارش  2000کلمهای به
جزئیات دقت كنيد .ممكن اس��ت یک
ِ
تأييد هر وکیلی در کشور برس��د ،اما فقط به خاطر یک واژه که با
عنوان گزارش یا در ش��رح عکس��ي به کار رفته ،نابود
بیدقتی در
ِ
شود.
مطلب خ��ود را بادقت مرور كنيد ،به ویژه اگر توس��ط خودتان یا
ش��خص دیگری تغییرات مهمی در آن اعمال شده ،چون ممکن
است مطالبي به آن راه یافته باشد که مقصود شما نبوده است .اگر
عکس مطلب شما مث ً
ال به "فروشندگان مواد مخدر" اشاره
در شرح ِ
ميشود ،آیا يقين داريد تمام كساني که در عکس ديده ميشوند
فروشندة مواد مخدر هستند؟ هر کسي كه در عكس ديده ميشود،
حتی يك عابر ،اگر فروش��ندة مواد مخدر نباشد ،میتواند از شما
ش��کایت کند .حتی اگر اين افراد فروشندة مواد مخدر هم باشند،
آیا میتوانید اين موضوع را ثابت کنید؟

156

مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح ()IWPR

وقتی دربارة اتهام ارتكاب جنايت یا عملکردي نادرس��ت گزارش
تهيه ميكنيد ،تفاوت بین "الف اتف��اق افتاد" و"ب میگوید الف
اتفاق افتاد" به لحاظ امنيت گزارش��گري بس��یار مهم است .اگر
گزارش کنید که پلیس شخصی را به ارتكاب جنایتي متهم کرده
است و گزارش شما مبتنی بر سندي رسمی باشد ،میتوانید مصون
باشید -حتی اگر بعدا ً مش��خص شود که اتهام نادرست بوده و آن
شخص تبرئه شود .اما اگر پیش از محكوميت شخص مورد بحث،
خبر ارتكاب جنايت توس��ط او را به عنوان واقعیت گزارش کنید،
هيچگونه مصونيتي نداريد.
ممکن است چارهای جز گزارش حادثه از زبان مجروحان یا شاهدان
نباشد ،اما اظهارات آنها ،برخالف استناد به مطالب مطرحشده در
دادگاهها یا اظهارات پلیس ،معموالً از مصونیت گزارش بر مبنای
مذاکرات رسمی برخوردار نيست .اگر این گزارشها به رفتار افراد
ناشناس مربوط ميشود ،با احتیاط با آنها برخورد کنید ،به ویژه
اگر از حدي فراتر بروند که امكان تأييد اظهاراتشان از طریق ساير
منابع وجود نداشته باشد.
وقتی دربارة زندگی گذشتة کسانی که ناگهان در کانون توجه قرار
ن آنها یا افراد دیگر حرف
گرفتهاند با همسایگان ،همکاران ،دوستا 
میزنید ،خیلی حواستان را جمع کنید ،چون ممکن است منبع
شما دربارة فرد مورد بحث تعصب داشته باشد.
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مطمئن ش��وید که تفاوتهاي انواع مختلف جرایم را میدانید-
بعضی اتهام��ات از بقيه جديترند .در برخ��ی نظامهای حقوقي،
کش��تن یک فرد هم میتواند قتل عمد به حس��اب بیاید هم قتل
غیرعمد هم یک حادث ه (قتل خطأئی) .براي آنكه نوشتهتان كوتاه
ميانبر نزنید .این کار ممكن اس��ت شما را
يا مهيج از كار دربيايد ُ ،
به دردسر بیاندازد.
در جایی که توضیحي س��اده و سرراس��ت میسر است ،فرض را بر
این نگذارید که زنجيرة ح��وادث حاكي از وجود "توطئه" یا طرح
و "نقشه"ای اس��ت .حتی اگر واقعیات مشمول مصونیت باشند،
نتیجهگیری بر مبناي آنها ممكن است مصونيت نداشته باشد.
در برخی کشورها ،احترام به قانون به اندازة نگرش فرهنگي نسبت
به عزت و آبرو اهمیت ندارد .در بعضی از جامعهها ،ممکن اس��ت
مردم براي دفاع از حیثیت خود مرتکب جرح يا قتل شوند.
افرادي كه زندگي و حيثيتشان با گزارش شما خدشهدار میشود،
همیشه باید از امکان پاسخ دادن به اتهامات و دفاع از خود در برابر
آنها برخوردار باشند.
قوانین مربوط به حریم خصوصی

قوانین مربوط به حریم خصوصی یکی دیگر از مخاطراتي اس��ت كه بر
سر راه روزنامهنگاران وجود دارد .برخی کشورها اساساً چنین قوانینی
ندارند و برخی دیگر قوانین بس��یار متقنی در اين زمينه دارند .قوانین
برخی کشورها از افراد مشهور و شناختهشده حمایت نمیکند؛ برخی
کشورها
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از این افراد به طور ویژه حمايت میکنند .شايد ستارگان موسيقي پاپ
و بازیکنان فوتبال در مقايسه با س��ايرين از حمایت كمتري برخوردار
باش��ند ،زیرا محبوبیت آنها وابسته به رسانههاس��ت .اما ،با اینحال،
بسیاری از قوانین از آنها هم در مواردي حمايت میکنند.
مث� ً
لا قوانين مربوط به حريم خصوصي در فرانس��ه به مراتب قویتر از
بریتانیاس��ت .بر اس��اس برخی قوانین با آنكه افراد مث ً
ال در يك مكان
عمومی در مقابل عکاسانی که به دنبال شکار شخصیتهای مشهورند
(پاپارتزیها ) 9از حمایت قانوني برخوردار نیستند ،اما شايد همین افراد
در امالک خصوصی ،و به وی��ژه در خانههای خود ،تحت حمايت قانون
باشند .الزم اس��ت بدانید که کودکان معموالً مشمول قوانین حمایتی
ویژهای هستند.
حت��ی افراد سرش��ناس هم ح��ق دارن��د از مزاحمت در امان باش��ند.
روزنامهنگاران معموالً برای تهية گزارش از وقایعی که به مصلحت جامعه
است یا مکانهایی که به روي عموم باز است ،آزادی عمل زيادي دارند،
حتی اگر كارشان موجب ناراحتی و عصبانیت برخی از سوژههای مطالب
خبری و عکاسی شود .در بسياري از کشورها ،اتحادیهها یا انجمنهای
مطبوعاتی شیوهنامههاي اخالقي خاصي براي رفتار در زمينههايي مانند
حفظ حریم خصوصی دارند .بهويژه بايد در مورد اس��تفاده از لن ِز دور یا
گرفتن عكس بدون كسب اجازه احتیاط كرد.
اين هم چند سؤال كه ميتوانيد دربارهشان فكر كنيد :
آیا واقعه یا شخص مورد نظر واقعاً خيلي اهمیت دارد؟
آیا قضیه علني است؟
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آیا واقعاً "خبر" است؟ البته اخبار مربوط به ستارگان موسيقي پاپ،
بازیکنان فوتبال و امثال آنها میتواند جزء اخبار سرگرمکننده به
حساب بیاید نه اصطالحاً سختاخبار .البته اینگونه خبرها ممكن
است ش��رمآور هم باشند ،اما سؤال بايد این باشد که آیا خبر مورد
بحث منصفانه است؟
آیا از نام یا عکس کس��ی بدون کس��ب اجازه بهرهبرداری تجاری
میکنید؟
آیا از نام یا عکس كس��ي به گونهای اس��تفاده میکنید که ممکن
است او را به شکل نادرستی معرفی کند -مث ً
ال چاپ مطلب مصوری
دربارة جرایم خیابانی با عکسی از یک فرد آواره یا استفاده از عکس
فردي بدون كس��ب اجازه از او برای تش��ريح موضوعي كه به طور
مشخص به او مربوط نمیشود؟
دامن زدن به خصومت

سوای مسائل مربوط به افترا ،روزنامهنگار خوب همچنین باید از به کار
بردن زبانی که بوی تعصب و پیش��داوری میدهد پرهیز کند و نسبت
به افرادی که دربارة آنها گزارش تهيه ميكند ،حساس��یت و دلسوزی
نشان بدهد .بحث بر س��ر رعايت مصلحت سياسي نیست ،بلكه بيشتر
اطمينان از استفاده از زبان مناسب ،و به ویژه عدم استفاده از زبانی است
که میتواند موجب تحریک خصومت و خش��ونتشود .بحث بر سر اين
نيست كه قانون چه چيزي را مجاز ميداند ،گو اينكه در برخی کشورها
قانون برای استفاده از چنین زبانی مجازات تعیین کرده است.
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مث ٌ
ال در بریتانیا قانونی علیه تبعیض نژادی وجود دارد .مس��خره كردن
افراد معلول ممكن اس��ت مغاير با برخی قوانین باش��د .پس از كش��تار
جمعي رواندا ،يك هيئت داوري در سازمان ملل برخی از روزنامهنگاران
و مجریان تلویزیونی را به دليل اس��تفاده از زب��ان خصومتآميزي كه
احتماالً انگيزة برخي از كشتارها بود به زندان فرستاد.
در هر جامعه ،کلماتی وجود دارد که به وضوح اهانت به دیگران محسوب
میشوند .روزنامهنگاران خوب بايد به طور کلی از به کار بردن این کلمات
برای توصیف یک شخص یا گروهی از مردم خودداری کنند.
فراموش نكنيد كه ای بس��ا انتشار مطلبی از نظر قانونی ایرادي نداشته
باش��د ،ولي با اين وصف از نظر رعايت انصاف ،مناس��بت یا سلیقه دچار
کاستیهایی باشد.
"آیا میتوانیم چنین مطلبی را منتش��ر کنیم؟" اين پرسش��ی است که
باید از وکال پرسید .اما "آیا چنین مطلبی را باید منتشر کنیم؟" پرسشی
است که گزارشگران و سردبیران باید به آن پاسخ دهند .به همین ترتیب،
ميتوان در اين مورد تصميم گرفتکه آیا انتشار مطلبی که قانون را نقض
میکند ولی به خير و صالح عموم مردم است" ،به مصلحت جامعه" است.
این كار مخاطراتی به همراه دارد و تنها س��ردبیر ،مدير مسئول یا مالک
موسس��ه باید دربارة آن تصمیم بگیرند .روزنامهنگاران مس��ئول توجه
سردبیران خود را به مخاطراتی از این دست جلب میکنند.
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تمرین

مروري بر آنچه در این فصل آموختيد:
قوانین مربوط به تهمت و افترا و دیگر قوانین محدودکنندة آزادی
بیان در کش��ورهای مختلف تفاوتهای زیادی دارند و شما باید
بدانید که در جامعهای ک��ه در آن کار میکنید كدام قوانین اجرا
ميشوند.
در قوانین مربوط به افترا عناصر مشترکی وجود دارد -به ویژه در
ارتباط با انتشار ،افشاي هويت افراد و نیز توهين و افترا.
بهترين دفاع در مقابل اتهام ايراد افترا توسل به حقیقت است .حتماً
از مصونیتهای قانونی احتمالي یا از مواردی که شامل دفاع در پناه
مصلحت جامعه میشوند ،اطالع داشته باشيد.
بای��د تدابی��ر حفاظتي اساس��ی را در هيئت تحريري��ه و نیز در
شیوههای گزارشگری خود رواج دهيد.
مواد و مصالح تحقيق خود را بايد نگه دارید ،زیرا ممكن است بتوان
از آنها به عنوان شواهد و قرائن مناسب استفاده کرد.
قوانین ،قواعد و عرفهای اخالقی و فرهنگی تفاوت بس��یار دارند
و ش��ما باید بدانيدکه در کشور شما كدام قوانین ،قواعد یا عرفها
ساری و جاری است.
مثالها و سؤالهای زیر را بخوانید و دربارة پاسخهای خود با همکارانتان
به بحث بپردازید:
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 .1درش��هر ش��ما یک نمایندة مجل��س در س��خنرانی انتخاباتي
خود رقیبش را "دلق��ک" میخواند و ادعا میکند ک��ه او بارها از
شرکتهای س��اختمانی رش��وه گرفته و "خائن به حزب خويش
است".
آیا ميتوانيد از همة این اظهارات يا بخشي از آنها در گزارش خود
اس��تفاده كنيد؟ و آيا بايد گزارش خود را پيش از انتشار به شخص
ديگري هم بدهيد تا بخواند؟
 .2قرار است کار ساختن بزرگراهی که مردم مدتها در انتظارش
بودهاند ،بهزودي در شهر شما شروع شود .یک روز عصر مردی به
دفتر کارتان تلفن میزند و میگوید اس��نادی در اختیار دارد که
ثابت میکند پیمانکار اصلی اين بزرگراه از مصالح نامرغوب استفاده
میکند و س��ر دولت کاله میگ��ذارد .تلفنكننده از گفتن نامش
امتناع میکند ،اما میگوید كه برای ادارة بزرگراهها کار میکند.
او ميگويد كه اگر شما این اطالعات را در مقالهاي منتشر نکنید،
آنها را در اختیار يك نشریة رقیب قرار خواهد داد .قرار است نیم
ساعت ديگر دوباره به شما زنگ بزند تا ببیند جوابتان چیست.
شما و همکاران-و رئیستان -بايد بالفاصله چهكار كنيد؟
وقت��ی تلفنکنن��دة مرموز دوباره زن��گ بزند ،ب��ه او چه خواهید
گفت؟
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آیا روش محتمل دیگری برای دست يافتن به اين خبر وجود دارد
یا بيدرنگ آن را رد میکنید؟
این موضوع که ممكن اس��ت رقیبتان اين خب��ر را کار کند ،چه
تأثیری بر شما و نشريهتان ميگذارد؟
 .3چندين رس��توران جدید در ش��هر ش��ما افتتاح ش��ده است.
نویسندهای استخدام میکنید تا كار یکی از این رستورانها را كه
از همه پرطرفدارتر است ،بررس��ی کند .برخي از جمالت مقالة او
از اين قرار است :
من این کبابها را به گربهام هم نمیدهم.
فکر میکنم کبابها را مدت زیادی در دمای اتاق گذاشته بودند.
قطر پروندة اين رستوران در ادارة بهداشت از کبابهایش بيشتر
است.
بازرس��ان ادارة بهداش��ت وجود فضلة م��وش در کبابهای این
رستوران را گزارش کردهاند.
مناب��ع من در ادارة بهداش��ت حاضر نیس��تند حت��ي از کنار این
رستوران ردشوند.
این بدترین رستوران در همة عالم است.
آیا این اظهارات را تمام و کمال چاپ میکنید یا از هیچکدام از این
جمالت استفاده نمیکنید یا آنها را تغییر میدهید؟ چرا؟
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تفاوتهاي بین خبرها ونظرها ،بین منابع اطالعاتِ برخوردار از حمايت
و فاقد حمايت ،بین واقعیته��ا و اغراقگوييها ،بین قوانین و فرهنگ
محلی را به یاد داشته باشید.
منابعی برای مطالعه

بررس��ی روزآمدی از قان��ون انگس��تان از دیدگاه یک
برای اط�لاع از
ِ
روزنامهنگار نگاه کنید به:
McNae’s Essential Law for Journalists, byTomWelshandWalter
Greenwood,publishedbyButterworthsLaw.

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
رسانهها بهگونهای اجتنابناپذیر با جنگ پیوند خوردهاند .همانطور
که اغلب ميگويند ،اولین گلوله كه ش��ليكش��ود ،حقیقت نخستین
قربانی خواهد بود زیرا طرفهای رقیب رسانهها را براي بسیج مردم به
كار ميگيرند ،حقایق دهش��تناک مرگ و قساوت را پنهان میکنند ،و
دشمنان خود را اهریمن جلوه میدهند.

به هنگام جنگ و درگيري،
ممكن است رسانهها به
خدمت گرفتهشوند تا بذر
نومیدی بپراکنند ،جامعه
را نظامی كنند و حتی
دستورالعملهای مستقیمی در
مورد کشتار ارائه کنند

به برخی از ش��یوههای بهرهبرداری از رسانهها در نبردهای رايج توجه
كنيد:
یک گ��روه چریکی به اقدامات تحریکآمیزی دس��ت میزند که
میداند خش��ونت نیروهای دولتی علیه روس��تايیان را به دنبال
خواهد داش��ت ،و س��پس میتواند با بهرهبرداری از رس��انههای
بینالمللی توجه جهاني را به آرمان خود جلب کند.
ی��ک مقام ناتو در کنفرانس مطبوعاتی با اش��اره ب��ه اين موضوع
که موش��کهای آنها بس��یار دقیق است ،س��عی میکند مرگ
اجتنابناپذی��ر غیرنظامیان "همجوا ِر" [هدفه��ای نظامی] را
تحتالش��عاع قرار دهد ،همان غیرنظامیانی ک��ه بنا بود مداخلة
نظامی برای "آزادسازی" آنها باشد.
یک گروه مذهبی افراطی بمبی را در قطار شهری در قلب پایتخت
یک کشور غربی منفجر میکند -با این منظور خاص که از طريق
تصاویر ناراحتکنندة دس��ت و پاهاي قطعشده و خرابیهای به
بار آمده ،که فورا ً به سراسر جهان مخابره خواهد شد ،ج ّو "ترس و
وحشت" را گسترش دهد.
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هنگامی که جنگ متوقف میشود ،احزاب از طریق رادیوها ،تلویزیونها
و روزنامهها به نبرد خود ادامه میدهند ،بر س��ر امتیازات بیش��تر با هم
رقابت میکنند ،به توجیه مبارزات خود میپردازند ،و حرکت به سوی
صلح و آش��تی را تضعیف میکنند ،چون ممکن است به بهای از دست
ت سیاسی یا منافع نامشروع آنان تمام شود.
رفتن موقعی 
حتی پیش از ش��روع جنگ نیز حکومتهای آمادة نبرد از رسانههایی
که دول��ت در اختیار دارد برای زمينهس��ازي خش��ونت ،و رواج زبانی
خصومتآمیز و مخرب ،آميخته به انبوهی از دروغها و جعلیات تاریخی
اس��تفاده ميكنند .از مبارزات ملی (و ناگزیز از رهبر برجسته) تجلیل
میش��ود ،و در مقابل به ترس و نفرت از "دش��من" دامن زده میشود.
رس��انهها به خدمت گرفته میش��وند تا بذر نومیدی بپراکنند ،جامعه
را نظامی كنند و حتی دس��تورالعملهای مستقیمی در مورد ابزارها و
روشهای کشتار ارائه کنند.
این سناریوهای وحشتناک هر جا که جنگی به پا شده به کرات به اجرا
درآمده اس��ت .نقش رس��انههای غربی در دوران مداخلههاي نظامی
بینالمللی موضوع بحثهای تخصصي و دانش��گاهی داغی بوده است.
در دهة گذشته ،سوءاستفاده از رسانههای داخلی به منظور کشتارهای
قومی ،بهویژه در رواندا و ش��به جزيرة بالکان ،به طور خاص مورد توجه
قرار گرفت و مشخص شد که رس��انهها چه قابلیت عظیمی برای تولید
شرارت دارند.
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اگر رسانهها چنین با جنگ
پیوند خوردهاند ،آیا میتوانند
در صلح هم نقشي ايفا
كنند؟
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اما اگر رس��انهها چنین با جنگ پیوند خوردهاند ،آیا میتوانند در صلح
هم نقشي ايفا كنند؟
ی است دشوار و نیازمند پژوهش که در میان روزنامهنگاران نیز
این پرسش 
بهشدت مجادلهبرانگیز است .شکاکیت حرفهایِ مرسو ِم روزنامهنگاری،
بسیاری را بر آن داشته که با هر اقدامی براي یافتن نقش و وظیفهای برای
رسانهها مخالفت کنند .از نظر بسیاری از سردبیران و گزارشگران ،بحث
دربارة "گزارش��گری صلح" روزنامهنگاری را از جايگاه شاهد بیطرف
قضایا به سوی جايگاه بازیگر مستقیم رویدادها سوق میدهد .این نوع
"استفادة ابزاری" از رسانهها ،حتی با انگیزههای نیک ،کماکان تخطی
خطرناکي از اصول حرفهای اساس��ی قلمداد میشود .تبلیغ برای صلح
نیز به هر تقدير تبلیغ است.
با اینهمه ،از آنجا که روزنامهنگاری باید حرفهای مس��ئوالنه و توأم با
عالقه باشد ،بسیاری از سردبیران و مؤسسات رسانهساز ،ازجمله مؤسسة
گزارش��گري جنگ و صلح ،به بررسي اين مس��ئله و تدوین شیوههایی
پرداختهاند تا رس��انهها بتوانند ،ضمن حفظ اصول اساسی خود ،نقش
مؤثری هم در پایان دادن به مخاصمات ايفا كنند.
پاس��خهای محتمل به این مسئله به ش��يوههاي متفاوت در مطالعات
مختلف طبقهبندی شده است .اعضای مؤسسة آمریکایی صلح ، 1كه با
بودجة دولتي اداره ميشود ،در بررسي اخير خود سه نوع مداخلة
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رسانهای را از هم تفکیک كردهاند :مداخلة ساختاری ،مداخلة محتوایی
و مداخل��ة تهاجمی .گ��زارش یک گروه کانادایی ،مؤسس��ة رس��انه،
سياس��تگذاري و جامعة مدنی ، 2پنج نوع مداخله را برميش��مارد ،از
آموزش پایه تا برنامههاي نمايشي ،مانند سریالهای
مداخله در قالب
ِ
مردمپسند و دیگر تولیدات فرهنگی که مروج پیامهای مثبتاند .حتی
رسانههای مهم نیز در تنظیم برنامههای خبری خود روشهای تازهای
در پيش گرفتهاند ،از جمله اس��تفاده از آنچ��ه روزنامهنگاری مردمی
خوانده میشود ،تا میزان "آراء و عقاید محلی" را در مطالبشان افزایش
دهند.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح با اين هدف تأسیس شد كه در مناطق
درگير بحران تريبوني در اختيار روزنامهنگاران مسئول محلي قرار دهد؛
روزنامهنگاراني که در كشورهاي خود و در سطح بينالمللي غالباً راهي به
بحث و گفتوگو دربارة مسائل مربوط به جنگ و درگيري ندارند.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح مفهوم گزارشگری صلح را به سه مقوله
تقسیم میکند :تقویت مهارتهای فردی ،ایجاد ظرفیتهای نهادی ،و
تنظیم دستور کارهای محتوایی .قسمت اعظم این فصل را مقولة سوم
تشکیل میدهد.
تقویت مهارتها

اساس گزارشگری مطلوب جنگ روزنامهنگاری محکم و قاطع است-
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روزنامهنگاري مبتنی بر واقعیات ،با لحني معتدل و انتخاب متوازن منابع
و موضوعات .به این اعتبار ،کل این کت��اب دربارة پرورش مهارتهای
حرفهای اساسی براي اقدام دلسوزانه و سازنده در مناطق جنگی است .
زماني كه در منطقة جنگی هس��تيد ،بايد دو اصل مهم را رعايت كنيد.
نخس��ت اینکه پیش از آنك��ه قلم را روی کاغ��ذ بگذاريد یا دگمههای
صفحهكليد را فش��ار بدهيد یا جلوی دوربین بايس��تيد ،تكاليفتان را
انجام بدهید .زیاد بخوانید و با منابع رس��می و غیررس��می و همچنين
با ش��هروندان عادی ح��رف بزنید ،و هر چه میتوانی��د دربارة منطقه و
مردمش اطالعات به دست بياورید (حتی ،در صورت امکان ،زبانشان
را یاد بگیرید).
دوم اینکه هیچ چیزی را تا با دو چشم خود ندیدهاید باور نکنید ،و بهویژه
به اظهارات مقامات رسمی ظنین باشید .کنفرانسهای مطبوعاتی روزانة
رهبران نظامی كه در آنها درب��ارة موفقیتهای خود در میدان نبرد و
قس��اوت و بیرحمی مخالفانشان داد س��خن میدهند ،بدون شواهد
دست اول هرگز قابل اعتماد نيستند .بهترین و شجاعترین خبرنگاران
آنها هستند که از این سخنپردازیها صرفنظر ميكنند و به استقبال
خطر گزارشگری از خطوط مقدم جبهههاي جنگ ميروند.
ظرفیتسازی

روزنامهنگاری حرف��های و خالقانهای که بتواند بحثهای مس��ئوالنه
و س��ازنده ايجاد كند ،بدون وجود نهادهای نیرومن��دی که باید از آن
حمایت
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کنند موفق نميشود .این نهادها عبارتاند از)1 :سازمانهای رسانهای
زنده و پویایی که تحت کنترل سیاس��ی نباشند؛ )2مؤسسات رسمی و
غیررسمی مس��ئولی که از آزادی رسانهها پشتیبانی کنند؛ و )3جامعة
ها و اطالعات در آن ساخته و پرداخته میشود
مدنی نیرومندی که ایده 
و از طریق آن ميتوان جامعه را در سطح وسیعتر درگير بحث كرد.
ظرفیتسازی مس��تلزم اصالح قوانین ،مقررات و مؤسسات رسانهای،
تقوی��ت ویژگیهای حرفهایِ مؤسس��ات رس��انهای موج��ود ،و ایجاد
ی از آنهاست،
مؤسس��اتي پایدار برای آموزش رس��انهها و پش��تیبان 
مؤسساتی از قبیل مؤسسات آموزش��ي و نظارتي رسانهای ،گروههای
حامی آزادی بیان ،و اتحادیهها و انجمنهای روزنامهنگاری.
تخص��ص گروهی از س��ازمانهای بینالملل��ی در بخشهای مختلف
ن بینالمللی فعالي نيز در زمینة
ظرفیتسازی رسانهای اس��ت و انجم 
آزادی بیان وج��ود دارد( .نگاه کنید به منابع پایان همين فصل ).هدف
اصالح سازمانهای رادیو و تلویزیون دولتی است،
برخی از این سازمانها
ِ
مستقل داخلیاند،
برخی دیگر در صدد تأسیس ایستگاههای رادیویی
ِ
و برخی نیز به تدوين چهارچوبهای حقوقی یا تأس��يس اتحادیههای
روزنامهنگاری میپردازند.
انجمنهای آزادي بيان بهويژه از اين نظ��ر اهميت دارند که ميتوانند
هنگامي كه گزارش��گران مورد حمله قرار میگیرند ،شبکهاي جهانی
به منظور اعالم هش��دارهای ف��وری فراهم كنند ،و ب��ه حمايت مالي و
حقوقي
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رسانهها از این توان
برخوردارند كه درک و فهم
مردم را از تعريف خبر شكل
بدهند
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و افزايش فشار سياس��ي ،مث ً
ال براي آزادي زودهنگام فردي از مجازات
زندان ناعادالنه ،بپردازند .نظارت بر کار رسانهها گاهی تحت این عنوان
که نوعی تالش برای سانسور یا کنترل است مورد انتقاد قرار میگیرد،
اما نظارت در واقع بس��تر مهمی برای تحقیق دربارة عملكرد رس��انهها
و به مثابه آینهای انتقادی اس��ت که به بهبود عملكرد جامعة رسانهای
مسئول کمک میکند.
ظرفیتس��ازی مؤسس��ة گزارش��گري جنگ و صلح بر ایجاد و اصالح
س��ازمانهای رس��انهای ،برآورد نیازهای محل��ی و ارزیابی طرحهای
ش و پژوهش و نظارت رسانهای ،و
رس��انهای ،راهاندازی و تقویت آموز 
تربیت مدرسان محلی برای پرورش مهارتها در اين زمينه در درازمدت
متمركز است.
تهیة دستورکار

گذشته از مهارتها و اخالقیات بنيادي روزنامهنگاری ،ميتوان در زمینة
انتخاب موضوع ،شیوة گزارشگری و ساختار ارائة آراء و نظرهای مختلف
در گزارش رويكردهاي متعددي اتخاد كرد كه نسبت به جنگ حساس
باشند  .مهمترین ضرورت این امر کنار گذاشتن بدبینی مزمن و اجتناب
از تقسيم جامعه به دو گروه مخالف است که در بیشتر گزارشگریهای
جنگ وجود دارد .هدف از این کار دس��ت یافتن به آراء و نظرهای بدیل
توگوی درون
و چیزی اس��ت که مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح گف 
اجتماعی مینامد ،تا بتوان ،به جای برجسته كردن عدم توافق ،بر
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تح��والت مثبت و غالباً غيررس��مي در اين زمين��ه تأكيد كرد ،خطوط
اختالف را كمرنگ و نقاط اش��تراک را شناس��ايي ك��رد .رويكرد تهیة
دس��تورکار ربطی به تبلیغات سیاس��ی ندارد .این رويكرد به معنی آن
نیس��ت که از یک طرف در مقابل طرف دیگر حمایت کنیم ،یا لزوماً در
هيئت حامی مستقیم مباحث ضدجنگ ظاهر شویم -درواقع ،آگاهي
از نظریههای جنگ عادالنه نیز اهمیت دارد.
بر عکس ،این رويكرد میپذیرد که رس��انهها ب��ه هنگام گزارش كردن
اخبار ،خبرساز نيز هستند .رسانهها تاریخ زمان حال را ثبت ميكنند و به
این ترتیب 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.
روزنامهنگاری با مس��ئلهاي روبهروست که مس��ئلة فیزیک هستهای
هم هست :ش��ما نمیتوانید اتم را اندازه بگیرید ،زیرا هر اقدامی موجب
حرکت و در نتيجه تغيير اندازههای اتم میشود .در گزارشگری جنگ
نیز روزنامهنگاران مسئولیت دارند که:
بدانند درگیر ش��دن آن��ان در موضوع تا چه حد ممکن اس��ت بر
رویدادها اثر بگذارد؛
الیههای عمیقتر مواضع طرفهای جنگ را بکاوند؛
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در دنيايي مملو از جنگ
و درگيري ،رويكرد تهية
دستورکار به دنبال فراهم
آوردن توازنی مختصر برای
سویة دیگر ماجراست
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از خود بپرسند که آیا از جانب دست اندرکاران زرنگ رسانهها در
خدمت ترویج هدفهای یک طرف مخاصمه قرار نگرفتهاند.
برای جريان اصلي پوش��ش رس��انهاي ،جنگ موضوعی هیجانانگیز
اس��ت و صلح موضوعی کس��التآور .کریس هِجِ ز  ،3خبرنگار نیویورک
تایمز كه در حوزة روزنامهنگاري برندة جايز ه ش��ده است ،هنگامي که
عنوان "جنگ قدرتي است که به ما
براي يادداشتهاي هشدارآميزش
ِ
معنی میدهد" را انتخاب كرد ،همين سرمس��تي رخوتآميز را در نظر
داشت.
در دنيايي مملو از جنگ و درگيري ،رويكرد تهية دس��تورکار به دنبال
فراهمآوردن توازنی مختصر برای سوی ة دیگر ماجراست .
درک جنگ

روزنامهنگار اقتصادی باید از اقتصاد سر در بياورد ،و خبرنگار حقوقی هم
باید مقداري اطالعات حقوقی مقدماتي داشته باشد .به همین ترتیب،
برای پوش��ش اخبار جنگ نیز درک ماهیت آن بسیار اهمیت 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.
تحلیل جنگ (یا "مطالعات صلح") نشان میدهد که درگیری و منازعه
امری طبیعی و رایج است ،اما همیشه معادل خشونت نیست.
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مروری بر دیگر فرآیندهای صلح نشان ميدهد که درگیری و منازعه را،
در واقع ،میتوان به صورت صلحآمیز ،گرچه بهندرت به س��ادگی ،حل
و فصل كرد .بخش��ی از مدیریت جنگ حل و فصل آن اس��ت ،و فرآيند
رسيدن به صلح و يافتن راهحلي پايدار و درازمدت به نوبة خود فرآيندي
حساس است.
در عین حال ،باید از کس��انی که معتقدند درگیریهای خشونتآمیز
اجتنابناپذیرند برحذر بود .درگیریهای خشونتآمیز دالیلی دارند،
و آدمها هم برای ش��ركت در این درگیریها انگیزههایی دارند .گاهی
اوقات رهبر یا حكومتي براي کسب یا حفظ قدرت به درگیریها دامن
میزنند .علت اولیة درگیریها كمياب بودن منابع در مناطقي است كه
قدرت و ثروت به ش��کل نابرابر توزیع شدهاند و ظلم و خصومت تاریخی
دیرینه دارند .این امر نشان میدهد که خشونت میان "دشمنان تاریخی"
گریزناپذیر نیست ،بلکه میتوان با توجه به توزيع نابرابر منابع یا انحصار
قدرت سیاسی ،که زیربنای خصومتاند ،از آن اجتناب کرد .
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کانادایی
آنچه در ادامه میآید برگرفته از گزارش باارزشی است که گروه
ِ
ایمپکس 4اخیرا ًارائه داده و مثال خوبی است برای توضيح نتایج احتمالی
یک درگیری:
پرتقالی به شاخة درختي آويزان است .این درخت در حیاط خانهاي قرار
دارد ،اما پرتقال به ش��اخهای آویزان است که وارد حیاط خانة همسایه
شده است .هر دو همس��ایه معتقدند که پرتقال متعلق به آنهاست .از
بررس��ي درگیری ميآموزيم که در این حال ممکن است چهار نتیجه
حاصل شود:
نتيجه

مثالها

پیروزی یک طرف
الف) حقباكسي استكه زوردارد الف ) دو همسایه سر پرتقال با هم درگیر میشوند
ب) قوانینمالکیتتعیینمیکندكهپرتقالمتعلق بهکیست
ب) حل و فصل قانونی
ج) همسایهها سر پرتقال شیر یا خط مياندازند
ج) بخت و اقبال
د) یکی پرتقال را برمیدارد و پنج سنت به دیگری میدهد
د) جبران خسارت
صرفنظر کردن
الف) رها كردن پرتقال
ب) حذف صورت مسئله
ج) عقب انداختن

الف) هر دو طرف از پرتقال دست میکشند
ب)پرتقال را میبخشند یا آن را از بین میبرند
ج) پرتقال را در فریزر میگذارند

مصالحه
تقسیم منبع

دو طرف توافق ميكنند كه پرتقال را نصف کنند
یا آبش را بگیرند و تقسیم کنند

اقدام فوقالعاده

دو طرف هس��تة پرتقــ��ال را در می آورند

راهحلهاي نوآورانه

و می کارندوبه باغداری می پردازند-کارجدید،
درآمد جدید و منابع بیشتر
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فرآیند صلح در ایرلند شمالی نمونة خوبی از حل و فصل منازعات است.
این درگیری طی سالیان مدید به یک رودررویی غیرقابل مصالحه بین
کاتولیکها و پروتستانها تبديل شده بود .هر حرکتی در جهت تسلط
كاتوليكها بر كشور (و نهایتاً پيوندش��ان با جمهوری ایرلند) به معنی
از بين رفتن س��لطة پروتس��تانها (و خود اتحادی��ه بریتانیا) و به خطر
افتادن معیش��ت ،فرهنگ و حیات آنان بود .در اين بين ،خش��ونت هم
ادامه داشت.
انعقاد "پيمان جمع��ة مقدس" در  1998نتيج��ة آن بود که حكومت
ایرلند تا حدی از جنبش جمهوریخواهی دور شد و حكومت بریتانیا نیز
از طرفداران سرسخت وحدت ايرلند شمالي و بريتانيا فاصله گرفت .در
همان حال ،گروههای میانهرو در هر دو سو مورد پشتیبانی قرار گرفتند
و مش��روعیت کسب کردند و مقدمات حرکتهاي موفق به سوی صلح
فراهم ش��د .این فرآیند با موانع س��ختی روبهرو ش��د ،اما چرخة اصلي
خش��ونت ـ انتقام ـ خشونت ،كه هيچ راهحلي در افق آن ديده نميشد،
ديگر شكسته بود.
هر گاه درگیری تنها دو طرف داش��ته باشد ،وضعیت ممكن است بدتر
شود و به س��وی بازیاي پيش برود كه حاصل جمع آن صفر است و هر
طرف فقط احتمال سیاه يا سفی ِد شكست يا پيروزي را در آن میبیند.
هر موفقيتي برای یک طرف مس��تقیماً به قيمت شكس��ت طرف دیگر
تمام ميشود .در حالی که اگر تعداد بازیگران یا ذینفعها بیشتر باشد،
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يكي از مسئولیتهاي
روزنامهنگاري كه درگیریها
را پوشش ميدهد ،درک
معناي خشونت است

فصل11

احتمال حل و فصل صلحآمیز درگی��ری افزایش مییابد .ميانجيگران
بیرونی به دنبال از بین بردن علل درگیری و تشخیص راههایی هستند
که دو طرف بتوانند بر اس��اس آنه��ا مصالحه کنن��د ،مصالحهای که
خواستههای اصلی آنان را برآورده سازد و ،در عین حال ،آنان را از رفتن
به سوی خشونت ،كه شكست ناگزي ِر هر دو طرف است ،باز دارد .در واقع،
اگر جنگ را اغلب شکست سیاس��ت تعریف ميكنند ،کاستن از خطر
خشونت را هم باید موفقیت غایی آن قلمداد کرد.
انواع خشونت

مسئولیت روزنامهنگاري كه درگیریها را پوشش ميدهد ،درک معناي
خشونت هم هست.
در این زمينه نیز پژوهشهای تخصصی زیادی وجود دارد که ميتوان
به آنها مراجعه كرد .برخی پژوهشها خشونت را به سه گونة متفاوت
تقسیم میکنند :خشونت مس��تقیم (كتك زدن ،کشتن ،تجاوز کردن
و مانند آنها)؛ خش��ونت فرهنگی (زبان خصومتآمیز ،بیگانههراسي،
توجیه دینی جنگ و امثال آنها)؛ و خشونت ساختاری (تبعيض نژادي،
استعمار ،اشغال و از این قبیل).
ل رؤيت .روزنامهنگار میتواند
آثار خشونت هم قابل رؤيتاند و هم غيرقاب 
کشتهها ،مجروحان ،تجاوزشدهها و شکنجهدیدهها و آوارگان را بهوضوح
مش��اهده کند .اما ممکن اس��ت در الیة زیرین این مش��اهدات نفرت،
بیگانههراسي ،میل به انتقام ،و طیف وسیعی از هیجانات نهفته باشد که
میتواند به خشونتهای بیشتر بیانجامد .شناخت تغییرات
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ساختاری -از قبیل محو یک زبان و یک فرهنگ -که طی دورهاي طوالنی
به وقوع میپیوندد ،ممکن است سختتر هم باشد.
در برخی از ش��کلهای خش��ونت ،قوانین بشردوس��تانة بینالمللی،
حتی در دوران جنگ ،نقض میش��وند" .پ��روژة جنایات جنگی" برای
آموزش روزنامهنگاران در زمينة موارد تخط��ی از قوانین جنگ به اين
دليل پایهگذاری ش��د كه آنان بتوانند ابعاد خشونتی را که ممکن است
شاهدش باش��ند تحلیل کنند .همانگونه که روی گاتمن ، 5گزارشگ ِر
برندة جایزة پولیتزر و بنيانگذار این پروژه ،توضیح داده است ،مشاهدة
بمباران یک کلیسا یا یک اثر تاریخی به اندازة کافی ناگوار است ،اما اگر
بدانیم که چنین حملهای نش��اندهندة تخطی از کنوانس��یون ژنو هم
هست ،آن وقت موضوع اهمیت بیشتری پيدا ميكند -یعنی مطلب از
س��طح یک مقالة معمولی به سطح گزارشی نافذ و مؤثر ارتقاء مییابد و
تغییرات مهمی در تدابیر و اس��تلزامات این درگیری به وجود میآورد.
(نگاه کنید به فصل )12
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استفادة سادهانگارانه از
هویتهای قومی و دینی
میتواند بهشدت تحریکآمیز
باشد
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چگونگی بیان درگیری

گزارشگری در منطقة درگير بحران با این سؤال اساسی آغاز میشود که
درگیری را چگونه باید مطرح و بیان کرد .استفاده از کلمات اختصاری
در کار روزنامهنگاری اجتنابناپذیر اس��ت .اما اس��تفادة سادهانگارانه
از هویتهای قومی و دینی ،يا اس��تفادة آزادان��ه از مفاهيم "ما و آنها"
میتواند بهش��دت تحریکآمیز باشد .استفادة نس��نجيده از اين قبيل
اصطالحات اختصاري در گزارشگری جنگ میتواند به احساس جدايي
دامن بزند و گریزناپذیر بودن جنگ را القاء كند.
در اواسط دهة  ،1990بیشتر گزارشگران در شبه جزيرة بالکان جنگ را
درگیری بین "صربها"" ،کرواتها " و "مسلمانان" توصیف میکردند.
س��ربازان طرفهای مختلف جنگ در واق��ع از نظر قومی صرب یا
اکثر
ِ
کروات ،یا از نظر مذهبی مس��لمان بودند .اما این شیوة بيان ،بدون هيچ
قيد و شرطي ،تصویر سادهشدة خطرناکی خلق میکرد و به بحثهايي
در زمينة وجود ريشههاي اختالف در "عداوتهای ديرين قومی" و در
میان دشمنان تاريخي و آشتیناپذیر دامن ميزد.
در واقع ،بسیاری از ش��هروندان صرب و کروات بهشدت مخالف جنگ
بودند ،و حكومتهايش��ان آنها را تهديد به پيگ��رد قانوني میکردند.
«جناح مس��لمان» نیز ،البته به ميزان كمت��ر ،ترکیب قومی مختلطی
داش��ت و صربها و کرواتها در خدمت دولتی بودند که در س��ارایوو،
پایتخت
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بوسنی ،تشکیل شده و در س��طح بینالمللی به رسمیت شناخته شده
بود .بسیاری از اهالی یوگوسالوی سابق اساساً هویت قومی خود را انکار
میکردند يا والدينش��ان از قومهاي مختلف بودند .آنچه این تصویر را
پیچیدهتر میکرد ،وجود مسلمانانی بود که اصطالح جدید "بوسنیایی"
را به عنوان هویت خود برگزیده بودند تا هم هویت ملی خود را در زمان
محاصرة سارایوو تقويت كرده باشند و هم انگیزة مذهبی را در جنگی که
به نظر آنها هدفش اساساً کشورگشایی بود كاهش دهند.
بنابراین ،جنگ در میدانهای نبرد با بحثی داغ دربارة چگونگی تعریف
آن همراه بود ،و با تغییر استنباط از تعریف اين جنگ ،استنباط از امکان
یافتن راهحلهايی برای ترک مخاصمه نیز تغییر کرد.
هدف از گزارشگریِ همراه با حساسیت یا دلسوزی اتخاذ موضع علیه یک
طرف و له طرف دیگر نیست .بسیاری از گزارشگران استدالل میکنند
که روزنامهنگاران در مواجهه با قومکشی اتفاقاً باید موضعگیری داشته
باش��ند .عدهای دیگر برآناند که روزنامهنگاران ،در واقع ،وظیفه دارند
صدای طرفی را که مطرح نشده منعکس کنند -یعنی همان شهروندان
بیگناهی که به هیچیک از گروههای درگير جنگ وابستگی ندارند .این
امر به معنای طرح و تنظیم مطال��ب با در نظر گرفتن مردم عادی ،و نه
فقط رهبران ،متخصصان یا دیپلماتهاست .در این چهارچوب ،اغلب
میتوان لطماتی را که خشونت به همة طرفها وارد کرده است بهوضوح
نشان داد.
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با اي��ن حال ،ب��ا وجود قی��د و بنده��ای مرتبط ب��ا محدودی��ت جا و
اختصارنویس��یهای گریزناپذی ِر روزنامهن��گاری ،مهمترین کار تالش
برای نشان دادن پیچیدگی وضعیت است .هدف اين است كه به صورت
ابزاري تبلیغاتي در اختيار این یا آن طرف مخاصمه نباش��يم .و ،البته،
این شیوه بيترديد گزارشگریِ صحیحتر و دقیقتري از واقعیاتِ میدان
نبرد هم هست.
زبان احساسی

جنگ بهشدت با احساسات و عواطف درآمیخته است ،و روزنامهنگاران
نیز مثل اش��خاص دیگر دس��تخوش احساسات ش��دید میشوند .اما
مس��ئولیت روزنامهنگاری ايجاب ميكند كه گزارشگران از این موارد
مطلقاً بپرهیزند:
زبان خصومتآمیز
زبان تحقيرآميز
زبان خشونتپرور
اين زبانها در پوش��ش اخبار درگیریها در سراس��ر جهان مش��اهده
میش��وند ،و وقتی روزنامهنگاري احساس میکند جامعهاش در خطر
است ،بهسهولت تمام از این زبانها بهره میگیرد .اما درخواست نابودی
دش��من ،تحقير مخالفان ،یا هدايت مس��تقيم مردم به سوی خشونت
کام ً
ال
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خارج از قلمرو روزنامهنگاری مس��ئوالنه است .در واقع ،اين موضوع در
دادگاههای بينالمللي جرایم جنگی مطرح شده است که آیا رسانههایی
را که مستقیماً در به کارگیری خشونت نقش داشتهاند میتوان به جرم
ارتكاب جنایت جنگی تحت پیگرد قرار داد.
حتی کلمات رايج و متداول نيز ممکن است آتش بیافروزند .اصطالحات
رایجی چون "تروریس��ت" یا "مبارز آزادیخواه" آغشته به داللتهای
ضمنیان��د .عبارتهای��ی از قبیل "رزمن��دگان مس��لح"" ،یاغیان"،
"شورش��یان" یا "چریکها" بیشت��ر توصیفی و کمتر احساس��یاند.
اصطالحات��ي خنثي و به دور از تحقير و توهي��ن پیدا کنید که عاري از
جانبداري باشند.
تصاویر بيش از حد احساس��ی را نیز باید با نهایت احتیاط به کار گرفت.
نش��ان دادن تصويرهاي سراس��ر خوني��ن و خش��ن در تلویزیون یا در
عکسه��ای خبری هنر نيس��ت .روزنامهنگاران بايد ب��ه قربانیان تمام
طرفهای درگیری احترام بگذارند و از قدرتبرانگیزندة این تصاویر و
خشونت بیشتری که ممکن است پدید بیاورند ،مطلع باشند.
رس��انههای چاپی گاهی وسوس��ه میش��وند که از خبرهای تلویزیون
دنبالهروی کنند .اما رس��انههای چاپی از ای��ن قابلیت برخوردارند که
بيشتر به عمق بروند و زمینههای گستردهتری را مطرح کنند ،و از این
رو لزومی ندارد به ورطة احساسات و پوشش سطحی رویدادها بغلتند.
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قاعده اين است كه از تصاویر و گزارشهای مربوط به قساوت طرف ديگر
درگیری بايد با نهايت احتياط استفاده كرد .مسئولیت اولیة رسانة آزاد به
چالش کشیدن حکومت خود است ،و این امر حتی ،و بهویژه ،در دوران
جنگ صادق است.
البته منظور این نیست که رسان ه باید مبلغ صلح باشد .اما روزنامهنگاران
ميتوانند با تشخیص مسئولیت خود به ایجاد فضایی گستردهتر برای
درک و فهم درگیریها کمک کنند و به طور غیرمستقیم مانع شعلهورتر
شدن آتش تنشها شوند.
دام بدبینی

هنگامی که ميانجيگران بینالمللی ،در کمال ناامیدی ،از كسب توافق
طرفهای متخاصم ب��از میمانند و س��خنگویان طرفهای درگیر به
میکروفونها هجوم ميبرند تا مخالفان خود را به سرسختی متهم کنند،
معموالً این قبیل عناوین در رس��انهها ظاهر میشود" :با شعلهور شدن
آتش جنگ ،فرآیند صلح در آستانة شکست است".
با این حال ،یک هفته یا یکی دو ماه بعد نشست دیگری برگزار میشود
و طرفهای درگیر در چند مورد به توافق ميرسند ،گرچه هنوز توافق
جامعی حاصل نشده است.
دو سال بعد از انعقاد پيمان صلح ،وقتي دولت موقت به بنبست رسيده و
درگیریهای داخلی شدت گرفته است ،باز هم عناوین نشریات با
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اطمینان اعالم میکنند که کشور «به سوی جنگ» پیش میرود.
باز هم ،بعد از كلي چك و چانه زدن و كدورت  ،مصالحة جديدي صورت
جناح دیگري مأمور تشکیل کابینه میشود و توافقي در
ميگيرد ،رهبر
ِ
مورد صلح داخلی به دست میآید.
از روزنامهنگارانی که اخبار جنگ را پوشش میدهند دائماً ميپرسند که
آینده را چطور پیشبینی میکنند ،و ،همانطورکه درسطور باال گفتيم ،
ارزیابیهای بدبینانه همواره عناوین اصلی نشریات را تسخير ميكنند.
روزنامهنگاران ،در واقع ،بدبینهاي حرفهای هستند.
مس��لماً کماهمیت جلوه دادن وخامت اوضاع سودي ندارد ،همچنان
که با ارزشجلوه دادن "محكومیت رس��می خشونت" از جانب شورای
امنیت سازمان ملل متحد که تمایلی به اقدام جدیتر ندارد ،و یا "بيانية
اص��ول و قواعد " بيمعنايي در یک فرآیند صلح بيخاصيت كه در عمل
به جایی نخواهد رسيد ،فایدهای در بر ندارد .اگر در صحنة وقایع حضور
داريد و به این نتیجه رسیدهاید که کشتار قریبالوقوعی در پیش است،
هر طور شده آن را گزارش کنید.
اما رویکردي كه در مجموع منفی اس��ت ،و غالباً نه درس��تیاش اثبات
میشود نه نادرستیاش ،موجب بدبینیهایی میشود که ممکن است
به نوبة خود به درگیریها دام��ن بزنند .بهعالوه ،این رویکرد فاقد ابعاد
اصلی
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هر فرآیند موفقیتآمیزي برای حل و فصل مخاصمات اس��ت .فرآیند
صلح ،بنا به تعریف ،فرآیندی دش��وار خواهد بود و با موانع بسیار روبهرو
خواهد ش��د .اما این فرآیند به خودي خود مهم اس��ت ،زيرا طرفهای
درگیری را گ��رد هم میآورد ،و در آغاز و پی��ش از بحث دربارة توافقي
جامع در مورد مسائل اصلي مورد مناقشه ،براي اعتمادسازي به عمد به
مسائل کماهمیتتر میپردازد.
تمركز بر شکنندگی پیمان صلح "جامع" نیز غالباً توجه روزنامهنگاران را
از دستاوردهاي "كوچك" جامعة محلی و جامعة مدني منحرف ميكند
كه تدریجیاند و چندان هيجانانگيز نيس��تند  -مانند باز شدن دوبارة
يك پل ،تأس��يس يك مركز تجمع ،يا بازگش��ت كند و خانوار به خانوا ِر
پناهندگان .این تحوالت نیز بخش��ی از فرآین��د صلحاند که حمایت از
رهبران نظامی را كاهش ميدهند و باعث افزایش تعداد حاميان صلح
ميشوند.
ش��رط خرد همواره این اس��ت ک��ه از افت��ادن در دام بدبینیهایی که
موجب پیشبینیهای ترسناک میش��وند ،بپرهیزیم .رویکرد تنظیم
دستورکار ،واقعیتهای عمیقت ِر فرآیند صلح و آشتی را برجسته میکند
و نگرشهای متوازني نسبت به موفقيتهاي تدريجي و فزاينده فراهم
ميآورد كه گاهي اهميتشان به هيچ وجه كمتر نيست.

186

مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح ()IWPR

واکنش در قبال بحران

بمبی منفجر میشود ،رئیسجمهوری به قتل ميرسد ،قساوتي صورت
میگیرد -در همین مواقع مهم است که حفظ معیارهای حرفهای حائز
اهمیت است.
قربانیان با نگرانی و ناراحتی بس��يار حرف میزنند ،چهرههای سیاسی
برای محکوم كردن واقعه عجله دارند ،و رس��انههای رقیب بهس��رعت
گزارشهاي بيپروا و تند و تيز منتشر ميكنند.
براي روزنامهنگار مس��ئولزمان پرمخاطرهای اس��ت .واقعیات روشن
نيستند ،مسئولیت مشخص نیست ،و در چنین فضاي آشفتهاي راهی
برای درک معنای واقعی رویدادها وجود ندارد.
از آنجا كه خيليه��ا با قاطعيت اظهار نظر میکنن��د ،مقاومت در برابر
"نتیجهگیری صریح" ش��ايد دشوار باشد -مث ً
ال ،اینکه یک گروه قومی
ب��ا قصد و تدارک قبلی ب��ه گروه دیگری حمله کرده اس��ت -حتي اگر
هيچكس شاهد و قرینهای برای اثبات آن نداشته باشد.
اين قبيل گزارشهای غیرمسئوالنه ميتوانند مستقیماً به خشونتهای
بيش��تر دامن بزنند ،زيرا احساس��ات و عواطف تحريك ش��ده و جامعه
مستعد اقدامات انتقامی است.
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در چنین اوضاع و احوالی ،الزم اس��ت موارد زي��ر را در گزارشهايتان
رعايت كنيد:
خود را مقید به استفاده از اطالعات تأييدشده کنید و مسائلي را که
نميتوان تأیید كرد مشخص کنید؛
عواطف و احساس��ات را تعديل کنید و کسانی را که در جامعه به
دنبال همین هدف هستند برجسته کنید؛
با همة طرفها حرف بزنید و از کلیشههاي آشكار گذر کنید؛
به جای نتیجهگیریهای ساده ،در پیچیدگیهای ماجرا كندوكاو
كنيد؛
از تفكر سنجيده دربارة رویداد مورد نظر ،هر قدر هم فجيع باشد،
دست نكشيد.
گزارشگری صلح

حتی در بحبوحة جنگ نیز عالئمی از فعاليت جامعة مدنی و نشانههایی
از تحول و امید وجود دارد .با آنکه وظیفة روزنامهنگار و غریزة طبیعی
حکم به تهية گزارش از " جناحها"ي درگیر میکند ،توجه به جامعه در
سطح وس��یعتر نیز ضروری است .بهندرت صد در صد مردم یک کشور
موافق جنگ هستند ،اما اگر صرفاً به تهية گزارش دربارة نبردهای جاری
و افراد درگير در آنها بپردازيد ،تنها این احس��اس به وجود میآید که
گویی جامعه تماماً حالت نظامی پیدا کرده است.
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روزنامهنگاری مس��ئوالنه به معني تهية گ��زارش از طرفها و اقدامات
مخالف جنگ ،برجس��ته كردن گروهها و افراد مخالف با کلیش��ههای
جنگافروزانه ،و مطرح كردن نمونههایی اس��ت ک��ه از همکاری كلي
میان جامعههای درگیر و ترويج صلح و آشتي و پل زدن بین طرفهاي
مخاصمه حکایت دارند.
افراطیه��ا ناگزير عناوی��ن اصلی را از آن خود میکنن��د .میانهروها ،با
آنکه غالباً از اکثریت قاطع برخوردارند ،معموالً کمتر مورد توجه قرار
میگیرند .مقالهای که ترويج خشونت ميكند ،ممكن است بيشتر جلب
توجهکند تا گزارشی دربارة گروههایی از جامعة مدنی که علیه خشونت
فعالی��ت میکنند .این قبيل گزارشها در ضم��ن به گروههاي افراطي
مشروعیت میبخشند و امكانات بدیل را تحتالشعاع قرار ميدهند.
گزارش��گری درس��ت و دقیق باید به دنبال بیان اعتبار و اهميت نسبی
بازیگران مختلف و عقاید و آراء آنها ،و ایجاد توازنی همهجانبه باش��د.
توافق كامل بعيد به نظر میرسد ،باید به
حتی هنگامی که رس��یدن به
ِ
خاطر داشت که پیریزی فرآیند صلح بخش مهمی از رسیدن به توافقي
درازمدت است ،و توافقهاي مقطعي و طرحهای مربوط به تحوالت در
میدان نبرد ،و البته كاهش يا از بين رفتن خش��ونت ،همگی نشانههای
مثبتی هستند.
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با پايان گرفتن جنگ،
ِ
جنگی
روزنامهنگاران
بینالمللی منطقه را ترك
ميكنند و این امر موجب
تقویت این نظر میشود که
جهان همواره در جنگ است
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متخصصان مطالعات جنگ و درگی��ری معتقدند که رويكرد
برخ��ی از
ِ
جس��ورانه به گزارش��گري مت��وازن طبيعتاً به حل و فص��ل صلحآمیز
درگیریه��ا کمک میکند .موضوع صرفاً اين اس��ت ك��ه روزنامهنگار
كارش را درست انجام دهد ،زیرا مطرح كردن پیچیدگیها و جنبههای
بيشتري از اختالف و درگیری به درک و فهم چشمانداز رسيدن به راهحل
صلحآمیز كمك ميكند.
جنگی بینالمللی
مطمئناً جنگ روزی پایان میگیرد ،روزنامهنگاران
ِ
منطقه را ترك ميكنند ،و پوشش اخبار کشور بحرانزده کاهش مییابد.
این امر موجب تقویت این نظر میشود که جهان سراسر جنگ است و
نمیتوان به درگیریها پایان داد .رویکرد تنظیم دس��تورکار به منطقه
بازمیگردد تا بازس��ازی و توسعه را برجس��ته كند ،و بیآنکه موانع و
دشواریهای اجتنابناپذیر را پنهان کند ،نشاندهد که کشور خشونت
را پشت سر گذاشته است.
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انتخابهاي سردبیر و توزيع منابع

تصور کنید که س��ردبیر روزنامهاي در خاورمیانه هستید و ميخواهيد
اول روزنامة دوش��نبه را انتخاب كنيد .در روزهاي
اصلی صفحة ِ
عنوان ِ
آخر هفته اتفاقات مهمی روي داده است:
پنچ بمبگذاري انتحاری طی سه روز به وقوع پيوسته و  9شهروند
اسرائیلی کشته و دهها نفردیگر مجروح شدهاند؛
نیروه��ای امنیتی اس��رائیل راهه��اي ورود و خروج بس��ياري از
شهرکهای فلسطینی را مس��دود كردهاند ،به نحوي که هزاران
فلسطینی نمیتوانند به سر کارهای خود بروند؛
نخستوزیران فلسطین و اس��رائیل مالقات كردهاند ،اما به توافق
ن حال پذيرفتهاند که در آینده به
مشخصی دس��ت نيافتهاند ،با ای 
گفتوگوها ادامه بدهند.
ن كه خون و خونريزياش
خبر اصلي كدام است؟ طبق قاعدة مرسوم" ،آ 
بيشتر اس��ت ،مهمتر است ".وقتی عناوين اصلي رسانههای رقیب همه
دربارة اخبار کشت و کشتارهاي اخير است ،ممکن است نتوان در برابر
فش��ار برای انعكاس این قبیل خش��ونتهای هرروزه مقاومت كرد .اما
زماني كه خشونتهای هرروزه به امري عادي تبديل شده ،يك اقدام مهم
در زمینة صلح مسلماً خبر مهمتری است .اگر این واقعیت را در نظر
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بگيريد که مالقات دو نخس��توزیر اولین مالقات آنها طی این سالها
بوده است ،در این صورت اهمیت این دیدار نیز روشنتر میشود.
در انتخابها و برنامهریزیهای س��ردبیری مس��ائل دیگری را هم باید
در نظر داش��ت .پوشش سختاخبار ممکن اس��ت از پوشش نرماخبار
راحتتر باشد .سختاخبارها معموالً خيلي راحت نوشته میشوند .به
همین دلیل ،بسیاری از روزنامهنگاران مایلاند توجه خود را به پوشش
اخبار جن��گ و درگیری و قحطی معطوف کنند ،اما گاهي از پوش��ش
نرماخباره��ا -مث ً
ال موضوع بازس��ازی و زندگی پس از جنگ -س��ر باز
ميزنند .انتخاب وقتی دشوارتر میش��ود که بدانیم مطالب مربوط به
بازسازی ممکن اس��ت نیازمند صرف منابع بيشتري از بودجة محدود
سردبیری باشد.
در واقع ،چگونگی اختصاص منابع به گزارشهای مختلف تعيينكننده
است .تعداد گزارشگرانی که براي پوشش یک خبر در دسترس هستند،
هميش��ه محدود اس��ت ،اما بخش��ی از روزنامهنگاری مسئوالنه توجه
به این موضوع اس��ت که توزیع و اختصاص بودجه ب��ه طور بالقوه يك
تصمیمگیریِ بهشدت ذهنی است .به این ترتیب ،هنگامي كه در مورد
نحوة استفاده از منابع گزارشگري تصميم ميگيريد ،بهتر است تالش
ويژهاي به خرج دهيد تا زواياي خود را براي پوش��ش درگيري افزايش
دهيد و بودجهاي هم به گزارشگري صلح تخصيص دهيد.
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گزارشگری از جامعة چندپاره

جنگ نوعی جدايي و تفرقه اس��ت .ميان م��ردم جدايي ميافتد ،پلها
تخریب و کشورها به دو یا چند پاره تقسیم میشوند.
هدف ِ
جنگ اطالعاتی به طور مشخص نفاق افكندن بين مردمی است
که س��الها کنار هم زندگی کردهاند .با از هم گسستهشدن پیوندهای
ارتباطی ،دیدگاههای طرف مقابل دیگر گزارش نمیش��ود ،صداهای
طرف دیگر درگيري خاموش میش��ود ،و ط��رف مقابل يك "ديگريِ "
مادون انسان تلقي ميشود و احساس وحشت از او پديد ميآيد.
رویکرد جامعة چندپ��اره در قبال گزارش كردن درگیریها به دنبال از
ميان برداش��تن این شکافها و فاصلههاست .این شيوه میتواند شامل
طرحهاي گزارش��گری پیچیده باش��د ،و روزنامهنگارانی از قومیتها،
ملیتها و گروههای دینی مختلف ،و حتی از آن سوي جبهههای نبرد را
دور هم جمع كند تا مسئوليت تهية گزارشها و انجام تحقيقات عمیق
را با هم به عهده بگيرند .گزارش جامعي که موارد تخطی از حقوق بشر از
سوی هر دو طرف درگیری در آن برجسته شده ،میتواند براي تأييد این
ف هم عذاب میکشند و هم
موضوع مورد استفاده قرار بگیرد که هر دو طر 
احساس شرمساری میکنند .اگر چنین گزارشهایی را روزنامهنگارانی
از هر دو جامعة درگیر اختالف تهیه كنند ،در اعتمادسازي مؤثر خواهد
بود.
طرحهای گفتوگ��و میتواند افرادی از دو س��وی درگیری را گرد هم
بياورد تا دربارة مس��ائل به بحث بپردازن��د ،از اختالفات حرف بزنند و
راههايی برای
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حل و فصل مخاصمه بیابند .ویژهنامهها یا فیلمهای مس��تند میتوانند
توگو تركيب
دیدگاهه��ای مختلف را در قالب نوعی تبادل نظ��ر یا گف 
كنند .رویکرد گزارش��گری جامعة چندپاره در س��ادهترین حالت خود
میتواند به معنای تالش برای تهية گزارش از کشورها یا مناطق درگیر
به طور همزمان باش��د تا انس��داد اطالعاتی ،تحلیلی و دیدگاهی در دو
سوی مرزها را برطرف کند.
هر گونه طرحی با رویکرد جامعة چندپاره مس��تلزم رس��یدگی دقیق
سردبیر ،و غالباً روابط شخصی حساس است .از كساني که برای مشارکت
در چنین طرحی در نظر گرفته میشوند ،درخواست میشود كه برخورد
مثبت داشته باشند .اين برخورد مثبت ش��امل استفاده از زبان ماليم،
پرهیز از احساساتگرايي و کلیشهپردازی ،و نشان دادن همدلی و احترام
نسبت به همکاران و كل مردم در همه سوی درگیری است.
در طرحهای جامعة چندپاره ،در صورت امکان ،از مالقاتهای شخصی
بین ش��رکتکنندگان ب��راي اعتمادس��ازي ،مطرح كردن مس��ائل و
شناسايي دیدگاههای مشترک استفاده ميشود .رسانهها اغلب به دنبال
افزايش میزان محبوبیت تولیدات خود هستند ،و نشستهای عمومي
(اگر دغدغههای امنیتی اجازه دهد) میتوانند س��ازوکار مهمی باشند
كه ش��رکتکنندگان و دیگر نمایندگان جامع��ة مدنی و حتی مقامات
رسمی
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جامعههای مختلف را پ��س از توليد برای بحث و نتیجهگیری گرد هم
آورند .در اين بين ،رس��انهها خود تريبوني برای ميانجيگري در جامعة
مدنی محسوب ميشوند.
خطمشی سردبیری مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح مبتنی بر رویکرد
جامعة چندپاره اس��ت و اين مؤسسه تالش ميكند در کوران درگیری
افرادی از تمام طرفها و جامعهها را به خدمت بگيرد و فرصتهایی در
اختيارشان بگذارد تا با هم در محیطي سرشار از اعتماد متقابل کار کنند،
و با گس��ترش دادن گزارشهاي خود به اقصا نقاط منطقة درگیري به
تبادل نظر بپردازند.
چنین رویکردهايی نه تنها میتوانن��د اطالعات مهمي فراهم بیاورند،
بلکه میتوانند دیدگاههای تازه و اغلب مثبتي ایجاد کنند .این رویکردها
همچنین میتوانند آثار نمایشی مهمی داشته باشند ،و اين اطمینان را
ايجاد کنند که دشمنان ظاهري هنوز هم میتوانند به صورت حرفهاي
با هم ارتباط برقرار كنند و غالباً در مورد نکات زیادی به توافق برسند.
مطالعة موردی

چن��د نمون��ه از تجربیات اخی ِر مؤسس��ة گزارش��گري جن��گ و صلح
تصویر سودمندي از شيوههاي گزارش��گری جامعة چندپاره به دست
میدهند.
ش��ورش در مقدونیه .جمه��وری مقدونیه ،که قب ً
ال يك��ي از ايالتهاي
یوگوس�لاوی بود ،کش��وری بيثبات با يك اقلیت بزرگ آلبانیاییتبار
است.
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در س��ال  ،2001به دنبال کش��ته شدن س��ربازان مقدونیه ،شورشی
ناگهانی شهر بیتوال را فراگرفت .یک روزنامهنگار اهل مقدونيه که برای
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح مطلب مینوشت ،و در سودای حفظ
تمامیت ارضی و حاکمیت مقدونیه بود ،برای توجیه حمالت قلمیاش
از کلیشههای رایج دربارة آلبانیاییها استفاده میکرد.
نوش��تة او بيش��تر رس��اله بود تا گزارش .او با هیچیک از مغ��ازهداران
آلبانياييتباري که فروشگاههايشان تخریب شده بود ،مصاحبه نکرده
بود.
یک رش��ته تبادل نظر با یکی از س��ردبیران مؤسسة گزارشگري جنگ
و صل��ح به ي��ك دورة مؤثر آموزش ضم��ن خدمت تبديل ش��د ،و این
روزنامهن��گار را برای توجه به وقای��ع از دیدگاهی متفاوت ترغیب کرد.
از آنجا که این خبرنگا ِر اهل مقدونيه با آلبانیاییها ارتباطی نداش��ت،
و جامعة محلی با س��وءظن به او مينگريس��ت ،دفتر مرکزی مؤسس��ة
گزارشگري جنگ و صلح کمک کرد تا درها به روی او باز شود و به منابع
آلبانیایی دسترسی پیدا کند.
روزنامهنگار ما بر مبنای این شيوة جديد گزارشگری برگشت و گزارشی
کام ً
ال متفاوت و بس��یار حرفهایتر تهیه کرد .اگرچه وقت زيادي صرف
هدايت و آموزش اين گزارشگر محلي شد ،ولي چالش ادامة كار با او -به
جاي كنار گذاشتن مقالهاش -سرانجام نتيجه داد .مقالة نهایی که کام ً
ال
متوازن بود و لحنی مالیم داشت ،به آلبانیایی ترجمه و در نشریات
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آلبانیایی نیز منتش��ر شد ،که برای یک روزنامهنگار اهل مقدونيه امری
اس��تثنایی به شمار میرفت .انتش��ار اين مقاله موفقيت مهمي بود و به
ايجاد تفاهم و اطمینان كمك كرد.
گفتوگو در قفقاز .آبخازی منطقة تجزيهش��دهاي است که به رسميت
ش��ناخته نشده است .این منطقه تا پيش از جنگ داخلی سختي که در
اوايل دهة 1990به وقوع پيوست ،بخشی از جمهوری گرجستان بود .از
آن زمان تا کنون ،مرزها کام ً
ال بسته شده و ارتباطات رسمی و غیررسمی
میان تفلیس و سوخومی ،پایتختهای دو طرف ،قطع شده است .فقدان
ارتباط موجب تداوم س��وءتفاهم و بیاعتمادی شده و مانع مهمی براي
دست يافتن به توافقي سياسي در این مناقشه است.
مؤسسة گزارش��گري جنگ و صلح با همکاری روزنامهنگاران محلي و
گروههاي جامع��ة مدني و یک گروه بینالملل��ی در زمینة حل و فصل
مخاصم��ات (گروه منابع آش��تی ) 6در بهار  2003به انتش��ار ماهنامة
جدیدی با عنوان پانوراما مبادرت کرد.
ماهنامة پانوراما كه هدفش انتش��ار نشريهاي واحد به دو زبان گرجی و
روسی است  ،نتيجة يك همکاری منحصر به فرد در دو بخش جداشده،
یعنی آبخازی و گرجستان ،است .
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این طرح ،بهویژه به دليل ایجاد بستری که به مردم عادی امکان میداد
از دیدگاهه��ای طرف دیگر مخاصمه مطلع ش��وند ،يك موفقيت بود و
نشریة پانوراما ،با آنکه ادعای چندانی نداشت ،بهخصوص در آبخازی
مورد استقبال قرار گرفت.
جنایات جنگی در کرواسی .در مراحل آغازین جنگ داخلی تمامعیاری
که در یوگوس�لاوی درگرفت ،ووکووار ،ش��هری در کرواس��ی ،صحنة
قساوتهای فجیعی بود که در اثر حمالت وحشیانة نیروهای شبهنظامی
صرب و ارتش یوگوسالوی به وقوع پیوست.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح در دهمین سالگرد این حمالت یک
برنامة گزارشگری سراسري جامع ترتیب داد ،و روزنامهنگاران صرب و
ک��روات را برای تحقیق دربارة این جنایات و آثار و پیامدهای درازمدت
آنها گرد هم آورد.
طرح کار زيادي برد ،و با دقت مدیریت ش��د تا اي��ن گروه را به کار
ای��ن ْ
ِ
مشترک توأم با حس��ن نیت ترغیب کند .ولي نتايج بسیار ارزشمندي
داشت.
از همه مهمتر اينكه گروه روزنامهنگاران در صربس��تان توانسته بودند
تعدادی از سربازان صرب را که در آن حمالت شرکت کرده بودند پيدا
كنن��د .آنها با وضوح تمام دربارة آنچه 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��تثنايياش
توانست اين گزارش موفق را در روزنامههای مهمي هم در صربستان و
هم در کرواسی منتشر کند .به این ترتیب ،خوانندگان صربتوانستند
گزارشهایی دربارة جنایتهاي حكومت خ��ود به قلم روزنامهنگاران
صرب بخوانند ،و در همین حال خوانندگان کروات هم برای نخس��تین
بار ابراز ندامت و پشيماني سربازان عادي صرب را شنيدند.
مخاطبان در هر دو س��و میدیدند که کار مش��ترک می��ان صربها و
کرواتها ،حتی در مورد موضوعهای حس��اس ،امکانپذیر است ،و این
امر موجب جلب اطمینان هر دو طرف شد ،تا حدي كه به سردبیر صرب
یک نشریه که ابتدا در برابر این طرح مقاومت میکرد ،به دليل شهامتش
در انتشار این تحقیق شجاعانه تبریک گفتند.
اینها تنها چند نمون ه از شیوة خالقی است که رویکرد جامعة چندپاره
میتواند با اس��تفاده از آن نوعی روزنامهنگاری در سطح ممتاز به وجود
بياورد و ،در عین حال ،نقش مستقیمی در از ميان برداشتن فاصلهها و
حل و فصل منازعه داشته باشد.
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جنگ عادالنه

بسیاری از جنگها بر پایة ممانعت از کشت و کشتار ،جبران يك اشتباه،
یا جلوگیری از پیامدهای بدتر توجیه میشوند .اینگونه توجیهات اغلب
برای مصرف عموم مرد م است و دالیل مشخصتری از قبیل حفظ قدرت
یا قلمرو را پنهان میکند.
با این همه ،نظريههاي فلس��في ،مذهبی و حقوقي غرب جنگ عادالنه
را ،که باید واجد برخی ویژگیها باشد ،مجاز ميدانند .این ویژگیها از
جمله عبارتاند از:
آخری�ن چاره :اس��تفاده از قوة قهریه زماني قابل توجيه است كه
تمام راهحلهای بدون خش��ونت طي ش��ده و نتیجهای به دست
نیامده باشد.
اقتدار مشروع :اقدامات افراد یا گروههایی که اقتدار آنان در داخل
و خارج جامعه مشروعيت نداشته باشد ،نميتواند 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 كه دستيافتني نيست ،توجيه اخالقي ندارد.
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استقرار صلح :هدف غایی جنگ باید استقرار مجدد صلح باشد ،و
صلحی که برقرار میشود بايد به وضعيتي كه در صورت عدم وقوع
جنگ حاكم ميبود ،ترجيح داشته باشد.
تناسب :خشونتی كه به کار گرفته ميشود باید با لطمات واردشده
تناسب داشته باشد ،و صاحبان قدرت مشروع صرفاً باید به میزانی
از قوة قهریه متوسل شوند که براي دست يافتن به هدف محدو ِد
جبران لطمات واردشده الزم باشد.
ِ

تفکیک :تس��لیحات به کار گرفتهش��ده باید بی��ن رزمندگان و
غیررزمندگان تفکیک قائل شود ،غیرنظامیان هیچگاه در جنگ
هدف ُمجاز به شمار نمیروند ،و براي اجتناب از كشتن غيرنظاميان
بايد نهايت تالش را به خرج داد .مرگ غیرنظامیان تنها در صورتی
موجه خواهد بود ک��ه نتیجة اجتنابناپذير تهاجم عمدی آنان به
اهداف نظامی باشد.
پیداس��ت که این اصول معیارهای سختگیرانهای برای توجيه کاربرد
خشونت ايجاد میکنند ،و مرور این نظریه راهنمای مفیدی برای داوری
دربارة مدعیات حکومتهایی اس��ت که کشورش��ان را به سوي جنگ
سوق ميدهند .این اصول به تنهایی مبنايي محكم برای رویکرد تنظیم
دستورکار در ارتباط با علل و پیامدهای درگیری فراهم میکنند.
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شش وظیفة اصلی

شش وظیفة اصلی در زمینة گزارشگری مسئوالنة صلح عبارتاند از:
 .1وظیفة درک درگیری:
ما وظیفه داریم که درگیری و راه حل آن را پیش از گزارش کردن
به طور کلی بررسي و درك کنیم.
باید بدانیم درگیریها چگونه به وجود ميآيند و راهحلها چگونه
پيدا ميشوند؛ باید با قواعد جنگ آشنا باشيم و در زمينة مطالعات
صلح و تكوين راهحلها نيز اطالعاتي داشته باشيم.
این موارد دربارة همة انواع گزارش��گری تخصصی و گزارشهاي
خبري دستاول 7هم صادق است.
 .2وظیفة گزارشگری منصفانه:
ما وظیفه داریم درگیریها را به شيوهاي منصفانه و متوازن گزارش
کنیم.
باید نهايت تالشمان را به كار بگیریم تا پیچیدگیها و آراء و عقاید
تمام جناحهای اصلی و فرعی درگیری را گزارش کنیم.
همواره باید سرس��پردگيها و وفاداریهای خود را روشن كنيم.
اگر به هر یک از طرفهای درگی��ری تمایل داریم ،بايد به عنوان
روزنامهنگار به خواننده اجازه دهیم که از موضع ما آگاه شود.
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این موارد نيز دربارة تمام انواع كار گزارشگري كه روزنامهنگاران
انجام ميدهند صادق است.
 .3وظیفة گزارش كردن پیشینه و علل درگیری:
ما باید شکایتهای مش��روع و متصور تمام طرفهای درگیری را
بهدرستی منعکس کنیم.
بايد به یاد داشته باش��یم و به خوانندگان خود هم یادآوری کنیم
که حتی شکایتهای متصور نیز از لحاظ تدوام درگیریها یا حل
و فصل آنها اهمیت دارند.
 .4وظیفة بازنمايي جنبههای انسانی:
ما وظیفه داریم آسيبها و ماجراهاي انسانی قربانیان را به شکلی
متوازن ،حرفهای و به دور از سودجويي نشان دهيم.
این وظیفهای اس��ت که نه فقط در قبال اف��رادي كه دربارة آنها
گزارش تهيه ميكنيم ،بلکه در قبال خوانندگان خود داریم.
 .5وظیفة گزارش كردن تالشهای صلحجویانه:
به همان اندازه که اقدامات كساني را كه به وخیمتر شدن درگیریها
كمك ميكنند گزارش میکنیم ،باید به اقدامات کسانی بپردازيم
که برای استقرار صلح و آشتی در تالش هستند.
باید با جديت به دنبال منابعی غیر از منابع طرفهای متخاصم
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باشیم ،بهویژه منابعی که از تفس��یرهای سادهانگارانه و دوقطبی
رویدادها ابا دارند .این کار درک ما و خوانندگانمان را از درگیری
وسعت میبخشد.
این كار به معنی جانبداری یا "تبلیغ" برای صلح نیست؛ بلکه صرفاً
به معنی گزارش کردن اقدامات صلحآمیز به موازات فعالیتهای
جنگی است.
 .6وظیفة وقوف بر تأثیری که بر جا میگذاریم:
ما باید همیشه آگاه باشیم که گزارشهای ما بر جنگ و بر زندگي
مردمي که در حال جنگ هستند اثر میگذارد.
همواره باید هشيار باشیم که این یا آن طرف درگیری در اقدامات
خود از ما بهرهبرداری نكند و هر گونه اقدام براي سوءاس��تفاده از
رسانهها را آشكار كنيم.
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تمرین

تمرین زیر به یک کش��ور تخیلی مربوط ميشود .پیشینه و رویدادهای
خاص را در هر یک از س��ناریوها مرور کنید .سپس دربارة نظرات خود
به تبادل نظر بپردازيد و ببینید با ماجراهاي مورد بحث چگونه برخورد
خواهيد كرد.

پیشینه" :آبداریان"ها و "سدارون"ها در کشور کوهستانی کوچکي در
كنار هم زندگی میکنند .این اواخر ،تن��ش بين اين دو جامعه ،عمدتاً
به دلیل محدودیت روزافزون منابعی چون زمینهای حاصلخيز و آب
س��الم ،افزايش يافته است .بیکاری در میان مردان جوان هر دو جامعه
بسيار زیاد است ،و برخوردهاي خشونتآميزي بین افراد اين دو جامعه
در خیابانهای پایتخت به وقوع پیوسته است.
سناریوی یک :یکی از رهبران سدارون در گردهمایی عمومي بزرگي
در پایتخت میگوید که آبداریانها همگي "اراذل و اوباش" هستند.
شما روزنامهنگاري هستيد كه برای یک ايستگاه رادیویي سراسری
کار ميكند .آیا این س��خنرانی را گ��زارش میکنید؟ اگر گزارش
ميكنيد ،چگونه؟ آیا بین زبان خصومتآميز و زبان تحریکآمیز
تفاوتی وجود دارد؟

س�ناریوی دو :در جلسة کابینه ،یک وزیر آبداریانی ملکة سِ دار ،یعنی
حاکم قرن  14اين جامعه را که سدارونها او را "مادر همة سدارونها"
میدانند" ،فاحشه" میخواند.

205

گزارشگری صلح

فصل11

آیا این تعبیر بخصوص را گ��زارش میکنید؟ آیا گزارش کردن یا
نکردن اين تعبير به این بس��تگی داردکه عامدانه (به قصد اهانت،
دست انداختن یا مانند آن) ادا ش��ده باشد؟ این موضوع چقدر با
بقية گزارش ش��ما از جلسة کابینه همخوانی دارد و آیا لید مطلب
شما را تشكيل ميدهد؟
سناریوی س�ه :یکی از رهبران آبدارین در یک سخنرانی براي جمع
زی��ادی از م��ردم از آنها میخواه��د "یک بار و برای همیش��ه معضل
سداورنها را از ميان بردارند".
ايستگاه رادیويی ش��ما با این س��خنرانی چگونه برخورد خواهد
كرد؟
س�ناریوی چهار :یکی از رهبران س��دارون در مصاحبهاي خصوصی
فهرستی از ده روستای آبداریننشین را به شما ارائه ميكند که به گفتة
او "باید هرچه زودتر در اختیار س��دارونها قرار گیرد ".او میگوید اين
اقدام در واقع "صرفاً بازپسگیری" است ،زیرا سکنة این روستاها سنتاً
همواره سدارون بودهاند.
ش��ما به عنوان روزنامهنگار چه رويكردي نسبت به این مصاحبه
خواهید داش��ت؟ آیا در گ��زارش خود به این فهرس��ت و نام اين
روستاها اشاره خواهید كرد؟

206

مؤسسة گزارشگری جنگ و صلح ()IWPR

منابعی برای مطالعه

وبسایت مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح حاوی لینکهای متعددی
به مباحث مرتبط با گزارش��گری صلح است .به نشاني www.iwpr.net
بروید و به صفحههای آموزشی مراجعه کنید.
"مؤسسة رسانه ،سیاستگذاری و جامعة مدنی" ( )IMPACSیک گروه
کانادایی است که مطالب باارزشی در زمینة رابطة بین جنگ و رسانهها
فراهم میآورد که بخشی از آنها در این فصل مورد استفاده قرار گرفته
است .اینجا را ببینیدwww.impacs.org :
"مؤسس��ة بينالمللي پش��تیبانی رس��انهای" (International Media
 )Supportک��ه ارزیابی نيازهای رس��انهای را در مناطق درگير بحران و

دستخوش انتقال بر عهده دارد ،اخیرا ًگزارشی دربارة گزارشگری جنگ
منتشر کرده است .نگاه کنید بهwww.i-m-s.dk :

"مؤسسة صلح ایاالت متحده" ()The United States Institute for Peace

به طور مرتب گزارشهای��ی دربارة مباحث مرتبط با جنگ و درگیری،
از جمله نقش رسانهها ،منتشر میکند .نگاه کنید به.www.usip.org :
یکي از گزارشهاي جدید اين مؤسس��ه ،که با همکاری گروه تحوالت
رس��انهایِ "اينترنيوز" ()www. internews.orgتهيه شده ،مروري بر
مداخالت رس��انهای اس��ت (عبارت [ “ ”vulnerable societiesجوامع
آسيبپذير] را جستوجو کنید).

متخصص مس��تقر در لندن در زمینة
"ماده  )Article19( "19یک گروه
ِ
چهارچوبهای حقوقيِ رس��انههای آزاد استwww.article19.org .
بهویژه نگاه کنید به کتابهاي مهمش��ان دربارة رس��انهها و جنگ در
روآندا و شبه جزيرة بالکان.
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"کمیتة حمایت از روزنامهنگاران" ()TheCommitteetoProtectJournalists

یک گروه مهم در زمینة آزادی مطبوعات است.
www.cpj.org

همچنی��ن نگاه کنید به س��ایت "مؤسس��ة بينالملل��ي آزادی بیان"
( )InternationalFreedomofExpressionExchangeک��ه دارای گروهه��اي
عضو در سراسر جهان است.
www.ifex.org

"فدراس��یون بینالمللی روزنامهن��گاران" (InternationalFedrationof

 )Journalistsپشتيباني اس��ت برای اتحادیههای روزنامهنگاری سراسر
جهان که به تأسيس انجمنهای مطبوعاتی کمک میکند:
www.ifj.org

"نماية سانسور" ( )IndexonCensorshipنشريهاي معتبر و نیز وبسایتی
فعال اس��ت که مباح��ث مرتبط با سانس��ور و آزادی بیان را برجس��ته
میکند.
www.indexonline.org

"مرک��ز بینالملل��ی روزنامهن��گاران" (The International Center for

 )Journalistsس��ازمانی مس��تقر در ایاالت متحده اس��ت که برنامههاي
آموزشي و دیگر برنامههای توسعةرسانهای در سطح بینالمللی را ارائه
ميكند.
www.icfj.org

الملل��ی پژوهشها و مب��ادالت رس��انهای" (IREX:The
"ش��وراي بین
ِ

)International Research and Exchanges Boardمجری برنامههای ایاالت
متحده در زمينة توسعه است که دس��تي هم در فعالیتهای رسانهای
دارد.
www.irex.org

انجمن "جستوجوی زمینههای مشترک"
( )Searchfor CommonGroundیک گروه حل و فصل درگیریهاست که
در بسیاری از طرحهای رسانهاي و استقرار صلح در سراسر جهان نقش
داشته استwww.sfcg.org .
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"بنیاد هیروندل"( )FoundationHirondelleمجری طرحهای رسانهاي و
استقرار صلح استwww.hirondelle.org .
"مؤسس��ه پان��وز" ( )ThePanosInstituteطیف وس��یعی از پژوهشها و
آموزشه��ای روزنامهنگاری را در کنار س��ایر برنامهه��ای حمایت از
روزنامهنگاري انجام میدهدwww.panos.org.uk .
"گروه بینالملل��ی بح��ران" ( )InternationalCrisisGroupبه طور مرتب
گزارشه��اي تحلیلی ممت��از و توصيههاي��ي دربارة مس��ائل بحران
در سراس��ر جهان ارائه میده��د" www.icg.org .مؤسس��ه جامعه باز"
( )TheOpenSocietyInstituteكه بنیاد بشردوستانة جورج سوروس است،
اطالعات ارزش��مندی دربارة جامعههای در حال گذار ارائه میدهد که
بيشتر آنها از برنامههای بینالمللی گستردة اين مؤسسه استنتاج شده
استwww.soros.org .
سازمان"دیدهبان حقوقبشر"( )HumanRightsWatch:www.hrw.orgو سازمان
"عفو بینالملل" ()AmnestyInternational:www.amnesty.orgگروههای
حقوقبشري بينالمللي مهمي هستند که به طور مرتب گزارشهایي
درب��ارة تخطی از حقوق بش��ر در مناطق درگير بح��ران در جهان ارائه
میدهند.
سازمانهای متعددی به دنبال تقویت استقرار صلح در مناطق جنگی
در سراس��ر جهان هس��تند ،و دربارة فرآیندهاي صلح و نیز حل و فصل
مخاصمات به طور كلي اطالعات و تحلیلهایی ارائه میکنند .برخی از
این سازمانها عبارتاند از:
سازمان"هشداربینالمللی"(،)InternationalAlert:www.international-alert.org
سازمان "منابع آشتی" ()ConciliationResources
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»«مرکز اروپایی تحول و پيشگيري از مخاصمات

(European Center for Conflict Prevention and Transformation: www.
conflict-prevention.net)،"مؤسسة بینالمللی پژوهشهای صلح" در اسلو
(International Peace Research Institute: www.prio.no) و "گروه مطالعات
(OxfordResearchGroup:www.oxfordresearchgroup.org.uk).

) مباحث مرتبطReporting the World( "سازمان "گزارشگري از جهان
 عمدتاً با تمرکز بر مسئولیت رسانههای،با پوشش رس��انهای و جنگ را
www.reportingtheworld.org . ترویج میكند،بینالمللی
براي ديدن نمونهاي حاد از سوءاستفاده از رسانهها به كتاب زير مراجعه
:کنید
We Wish to Inform You That Tomorrow We Will be Killed With
Our Families: Stories from Rwanda, by Philip Gourevitch

دركتابه��اي زي��ر ه��م پژوهشه��اي ژرف و مهمي ارائه.)(Picador
:ميشود
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 باشید که گروههای بينظير بیشماری به کار تولید
 و گزارشگري در ارتباط با بحران و حقوق بشر، ایجاد رسانهها،رسانهای
 و این فقط فهرستی بسيار گزيده است که صرفاً برای آشنايي،مشغولاند
 شامل صدها گروه، بهویژه، این فهرست.شما با موضوع ارائه شده است
 یا مؤسسات رسانهای سختكوش محلی در،شجا ِع حقوق بشري داخلی
 بهترین منبع در این زمینه كه همتا ندارد.خطوط مقدم نبرد نمیشود
www.google.com : به اضافة گوگل،ابتکار عمل خود شماست
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
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حقوق بشر و روزنامهنگاری
رس��انهها از اجزای مهم کنترل قدرت و نیز رکنی اساسي در حمایت از
حقوق بش��رند ،و ،البته ،عملکرد مؤثر رسانهها نیز منوط به حقوق بشر
است.
روزنامهنگاران به اقتضای شغلش��ان اغلب شاهد نقض حقوق بشرند.
وظیف��ة اخالقی آنهاس��ت که چنین م��واردی را -خواه دس��تگیری
غیرقانونی باش��د يا بدرفتاری با زندانیان ،تبعید ،اع��دام غیرقانونی یا
قتلعام -گزارش كنند .انعكاس مسائل در رسانهها سازوکاري مقدماتی
برای واداشتن ارادة سیاسی به جبران آسيبهاست.
از آنجا که روزنامهنگاران معموالً اولین ش��اهدان و گزارشگران نقض
جدی حقوق بشر هستند ،کارش��ان اغلب انگيزة انجام تحقيق توسط
مقامات رسمی میشود .در سالهای اخیر ،دادگاهها در جریان محاکمة
مظنونان به جنایات جنگی در روآندا و یوگوسالوی سابق به گزارشهای
مطبوعات به عنوان شاهد و قرینة این جنایات استناد کردهاند .با تشكيل
دادگاه بینالمللی جرايم کیفری در الهه اهمیت گزارشگری حقوق بشر
باز هم بيشتر خواهد شد.
در اين بين ،روزنامهنگاران ،به ویژه آنه��ا که در مناطق درگير بحران
گزارش تهيه ميكنند ،خود را متعهد به حمایت از حقوق بشر میدانند.
روزنامهنگاران از نظر حقوق بشردوستانه از مزیت خاصی برخوردار
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ق بشر برای همة غیرنظامیان حمایتهای
نیستند ،اما میثاقهای حقو 
معین��ی را لحاظ میکند .طرفهای درگی��ری ،از لحاظ نظری ،باید به
روزنامهنگاران اجازة فعاليت آزادان��ه در مناطق درگیری را بدهند و از
آزار و دستگیری آنها اجتناب كنند.
اما در واقعیت معموالً چنين نیس��ت .روزنامهنگاران بسیاری اوقات به
زندان میافتند یا مورد آزار طرفهای درگیر قرار ميگيرند .اما درصورتی
که چنین اتفاقی رخ دهد ،سازمانهای خبری ،حكومتها و سازمانهای
حقوق بشري ميتوانند با اس��تناد به این حقوق برای حمایت از آنان یا
آزادیشان تالش كنند.
ميثاقهاي حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در طول سالیان مدید و در فرهنگهای متعدد شكل
گرفته است .شش قرن پیش از میالد مسیح ،سان تزو ، 1جنگاور چینی،
اعمال محدودیتهایی را در مورد اقدامات جنگي پیشنهاد کرد .در سال
 1215ميالدي ،شاهجان ،پادش��اه انگلیس ،ناچار شد منشور کبیر 2را
امضا کند؛ بر اساس این منشور ،او حق رعایای خویش را نسبت به جان
و مالشان پذیرفت و قواعدي براي دادرس��ی عادالنه و برابری در برابر
قانون وضع كرد.
در قرن هاي هجدهم و نوزدهم ،بسیاری از فیلسوفان اروپایی از مفهوم
«حقوق طبیعی» سخن به میان آوردند ،حقی که هر کس ذاتاً و بنا به
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انسان بودنش ،و نه به سبب تابعیت یک کشور معین یا عضویت در یک
گروه دینی یا قومی خاص ،از آن برخوردار است.
در همین ح��ال ،هانری دونان ،بنیانگذار صلیب س��رخ ،به ابراز نگراني
درمورد مصائب بیماران و مجروح��ان جنگی پرداخت و تالش براي به
تصویب رساندن نخستین کنوانسیون ژنو را آغاز كرد که در  1864امضا
ش��د .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم كه گروههای سیاسی و
مذهب��ی برای لغو بردهداری ،نظام اربابو رعیتی و اس��تثمار کارگران
مبارزه ميکردند ،اين حقوق باز هم ارتقا يافت.
درست پس از پایان جنگ جهاني دوم ،این ارزشها -كه اکنون آنها را
حقوق بش��ر مینامیم -در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد لحاظ
ش��د .در دیباچة اين منشور آمده است که سازمان ملل متحد خواستار
"تأکید مجدد بر حقوق بنیادین بش��ر است ،بر شأن و منزلت انسان ،بر
حق��وق براب ِر مردان و زنان و ملتهای بزرگ و کوچک ".این منش��ور از
اکتبر  1945به مورد اجرا گذاشته شد.
جنبش بینالمللی حقوق بشر در نیمة دوم قرن بیستم بهسرعت رشد
کرد .در  ،1946رهبران نظامی و سیاسی آلمان نازی به دليل جنایاتی
که علیه غیرنظامیان مرتکب شده بودند در نورمبرگ محاكمه شدند و
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مفهوم حقوقي تازهاي به وجود آمد :جنايت عليه بشريت .این محاكمهها
منجر به گسترش کنوانسیون ژنو در 1949شد و این کنوانسیون حمایت
از غیرنظامی��ان در دوران جن��گ را نيز در برگرف��ت ،و بهویژه حمله به
غيرنظاميان و اموال غیرنظامی را ممنوع كرد.
سازمان ملل متحد در  1948اعالمیة جهانی حقوق بشر را تصویب کرد
که احترام به حقوق اساس��ی بشر را ش��رط الزم براي همة كشورهايي
ميدانست كه ميخواستند بخشي از جامعة جهاني جديد باشند .مادة
 19این اعالمیه با تضمین آزادی عقیده و بیان ،از جمله حق "جستوجو،
دريافت و انتق��ال اطالعات و افکار از طريق هر رس��انه و بدون توجه به
مرزهاي جغرافيايي" ،بهويژه بر آزادی مطبوعات تأکید میکند.
جنگ سرد موجب کندی توسعة نهادهای بینالمللی حقوق بشر شد،
هرچند کنوانسیونهای حقوق بش��ر به باز شدن اتحاد شوروی کمک
المللی مستقل و مهمِ
کردند .در نتيجة این تالشها ،سازمانهای بین
ِ
حقوق بشري تأسیس شدند.
سازمانهای دیگر پيمانهاي حقوق بشری خود را به تبعيت از سازمان
مل��ل متحد تدوي��ن کردند .مث� ً
لا در دهة  1990س��ازمان کنفرانس
اسالمی
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اعالم کرد كه "انسانها آزاد به دنیا ميآيند و هیچکس حق ندارد انسانی
را به بردگی بگیرد ،تحقیر کند ،س��ركوب یا اس��تثمار کند ،و انسانها
نمیتوانند جز از خدای قادر متعال اطاعت کنند".
س��ازمان ملل متحد در 1993دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر را براي
نظارت و اعمال حقوق بشر در سراسر جهان تأسیس کرد .این سازمان
همچنین اقدام به تشكيل دادگاههاي جرایم جنگی کرد تا جنايت علیه
بشریت ،جرايم جنگی و قومکشی در یوگوسالوی سابق و روآندا را تحت
پیگرد قرار دهد .سازمان ملل متحد پس از آن به کامبوج ،تیمور شرقی
و سیرالئون برای تش��كيل دادگاههایی به منظور محاکمة مظنونان به
جرایم جنگی کمک کرده است.
در ژوئي��ة  ،2002مصوبة دادگاه كيفري بینالملل��ی رم به مورد اجرا
گذاشته شد كه به موجب آن دادگاهي دائمي برای محاکمة متهمان به
جرایم سنگين از قبیل جنايت علیه بشریت و قومکشی ،تشكيل شد.
گزارشگری در زمينة حقوق بشر

گزارش��گری دربارة حقوق بش��ر مس��تلزم همان می��زان پایبندی به
معیارهای س��ختگیرانه است که گزارش��گری دربارة هر موضوع دیگر.
اما به سبب حساس��يت زياد این موضوع ،روزنامهنگاران بايد بهويژه در
مورد مخاطرات و دامهای احتمالي در این حوزه حساس باشند و دقت
كنند.
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در بيشتر جنگها و درگیریها ،ممکن است هر يك از طرفها مرتکب
خشونت شوند و شايد روزنامهنگاران صرفاً از خشونت علیه یکی از گروهها
مطلع شوند .روزنامهنگاران باید مراقب باشند که میان يك اقدام منفرد
و يك رویة مستمر نقض حقوق بشر تمایز قائل شوند ،اما ،در عین حال،
باید آماده باشند که هر نوع تخطی از حقوق بشر را ،از جانب هر گروهی،
گزارش کنند.
اصل اساس��ی حقوق بشر فراگیر بودن آن است :همة افراد ،صرفنظر از
خاستگاه قومی ،دین یا جنسیتشان ،از حق زندگی عاري از بدرفتاری
برخوردارند.
کسانی که سعي كردهاند در صالحیت دادگاههای بینالمللی ،از قبیل
دادگاه سازمان ملل متحد براي یوگوسالوی سابق ،ترديد ايجاد كنند،
ن را مورد پرسش قرار دادهاند ،گرچه اين دادگاه افرادی از همة
"تعادل" آ 
طرفهای درگیر را تحت پیگرد قرار داده است.
گزارشگری در زمينة نقض حقوق بش��ر به معنای جمعآوری حداکثر
شواهد ممکن بدون دخل و تصرف در هيچ يك از شواهد در صحنة وقوع
جرم است .دربارة هر موضوعي بارها سؤال كنيد و تمام پاسخها را بررسي
کنید .در صورت امکان ،از ضبط صوت يا دوربين ويدئو استفاده كنيد ،اما
هيچ چيز از جمله اوراق هویت ،عکسها یا دیگر شواهد حادثه را برنداريد.
تا جایی که امکان دارد از طريق منابع متعدد از واقعيت جرايم مطمئن
ش��ويد -گروههای حقوق بشري پیش از انتشار گزارشهای تفصیلی و
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عميق خود معموالً با دهها نفر مصاحبه میکنند.
نقض حقوق بشر غالباً تبدیل به حربهای در دست یک طرف علیه طرف
مقابل میشود ،خواه این طرف مقابل مخالفان باشند يا حكومتها یا هر
گروه صاحب قدرت ديگ��ري در منطقه .از اینرو ،روزنامهنگاران باید از
ابراز همدردي با هر یک از گروههای درگیر بپرهیزند .حواستان باشد
که این یا آن طرف از شما سوءاستفاده نكند و مطمئن شوید که گزارش
شما مبتني برشواهد و مدارک متقن است.
روزنامهنگاران باید احتياط كنند و از پذیرش کورکورانة ادعاهای نقض
حقوق بش��ر بپرهيزند ،زیرا اين ادعاها اغلب بخشی از جنگ تبلیغاتي
هستند .در جریان جنگ کوزوو ،چندين روزنامهنگار زبده از مؤسسات
خبری مهم به اش��تباه کشتارهای جمعیای را گزارش کردند که اتفاق
نیفتاده بودند ،زیرا منابعشان آنها را گمراه كرده بودند .زمانی که جنگ
پایان گرفت ،آنها متوجه ش��دند که بسیاری از افرادي که خبرکشته
شدنشان را گزارش كرده بودند ،زندهاند.
از سوی دیگر ،روزنامهنگاران نباید در رد ادعاهای وقوع کشت و کشتار
هم عجله نشان دهند .در دهة  ،1970کامبوجیهایی که از مرزهاي اين
كشور به تایلند میگریختند ،از قساوتهاي خمرهای سرخ داستانها
نق��ل میکردند ،اما از آنجا که این داس��تانها بس��یار هولناك بودند،
روزنامهن��گاران گزارشهاي آنها را جدي نميگرفتند .س��الها طول
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کشید تا صحت اين گزارشها تأیید شد.
روزنامهنگاران بايد از حساسیتهای جستوجوی اطالعات در چنین
فضاهای س��نگینی آگاه باش��ند .هم ناظران بیرونی ،ک��ه با تاریخچه
و سیاس��تهای گروههای قومی و ملی مختلف ناآش��نا هس��تند ،هم
گزارش��گرانی که اعضای یکی از این گروهها هستند ،ممکن است عمدا ً
اطالعات نادرست پخش كنند.
به عالوه ،همیش��ه به یاد داشته باش��ید که گزارشگر شايد قادر به ترک
منطقه (و رفتن به جایی در کش��وری دیگر) باش��د ،اما براي بسیاری از
کسانی که با آنان مصاحبه شده چنين كاري ممكن نيست و این موضوع
میتواند بر تمايل آنان براي حرف زدن يا قرار گرفتن در معرض س��اير
مخاطرات احتمالي اثر بگذارد .روزنامهنگاران باید تمام احتیاطهای الزم
را به خرج دهند تا امنيت منابع ،مترجمان ،رانندگان و کارچاقکنهای
خود را به خطر نيندازند.
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مصاحبه با قربانیان و شاهدان

س��عی کنید با افراد جداگانه مصاحبه کنید .فش��ار گروهی به راحتي
میتواند بر گزارش اثر بگذارد و منجر به مبالغه شود.

اي��ن موضوع را کام ً
ال روش��ن کنید ک��ه روزنامهنگار هس��تید .به طور
دقي��ق بگویید براي چه کس��ی و به چه منظ��ور كار ميكنيد .در ذهن
مصاحبهشونده انتظارات غیرواقعبینانه ایجاد نکنید .آیا اين فرد تصور
میکند كه شما میتوانید در عمل به او کمک کنید؟ مطمئن شوید كه
مصاحبهشونده میداند که ش��ما از اعضاي يك سازمانحقوق بشري
نيستيد.
توضیح بدهید که گزارش کردن رویدادها چرا مهم اس��ت .هدف از اين
كار برمال کردن موارد نقض حقوق بشر برای جهانیان است ،اما قربانیان
ممکن اس��ت از این موضوع وحشت داشته باشند .باید به خواستههای
آنان احترام بگذارید و به دنبال راههای دیگری باش��ید .با هر كسي كه
مصاحبه ميكنيد ،ابتدا با او به توافق برس��يد كه آيا ميتوانيد از اس��م
خودش اس��تفاده كنيد ،يا براي امنيت خودش الزم است كه ناشناس
باشد.
جزئیات اساس��ی را تأييد کنید .نام کامل ،ش��غل و سن اشخاصی را که
با آنها مصاحب��ه میکنید ،بگیرید ،حتی اگر قرار نيس��ت براي ايجاد
اطمينان و اعتبار از آنها در گزارشتان استفاده كنيد .در صورت لزوم،
بعدا ًکجا میتوانید با آنها تماس بگیرید؟ فرض را بر این بگذارید که این
تنها فرصت ش��ما برای مالقات با این فرد و تنها موقعيتي است که برای
گرفتن جزئیات شخصي او در اختیار دارید.
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جزئیات فرعي را تأييد کنید .توصيفهاي كاملي از مکانها ،اسامي افراد
حاضر ،سمتش��ان ،در صورت لزوم درجهش��ان ،و نیز هر نوع اونیفورم
مجرمان مورد اتهام به دست بياوريد .چه
مشخص یا عالئم و نشانهای
ِ
اسلحههایی مشاهده شده یا مورد استفاده قرار گرفته است؟
دربارة زمان و ترتیب وقایع مکررا ً سؤال کنید .بيشتر موارد نقض حقوق
بشر در موقعیتهای آشفته و بههمریخته اتفاق میافتد .به یاد داشته
باشید که قربانیان و بسیاری از افراد دیگری که در ماجرا دخیل بودهاند،
ممکن است دربارة ترتیب حوادث دچار سردرگمی شوند .باید با دقت
و حساسیت از مصاحبهش��وندگان خواست که داستان خود را چند بار
تکرار کنند تا تناقضات مشخص شود .از گفتن اين جمله وحشت نداشته
باشيد" :میدانم برايتان سخت است ،ولی ممکن است كل ماجرا را یک
بار دیگر شرح بدهید؟"
داستانهای شاهدان مختلف را مقایسه کنید .در همان حال که به دنبال
پيدا كردن تناقضها هس��تید ،آگاه باش��ید که اگر همه دقیقاً داستان
یکس��انی را تعریف ميکنند ،ممکن اس��ت به اين معني باش��د که این
داستان برای رسانهها سر هم شد ه است .شما ميتوانيد با گرد آوردن هر
مقدار جزئیاتی که امکانش هست ،و یافتن اشكاالت داستانهای شهود،
از افتادن در این دام اجتناب كنيد.
فش��اری را که قربانیان تحمل میکنند درك کنید .در صورت امکان،
مصاحبه را متوقف کنید ،و از انسانیت نشان دادن واهمه نداشته نباشید.
به مصاحبهشونده دستمال كاغذي یا نوشيدني (یا سیگار) تعارف کنید.
توجه داشته باشید که اینگونه مصاحبهها میتوانند بهشدت آسیبزا
باشند.
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مصاحبه با متهم

هر جا ممكن است ،به دنبال مصاحبه با کسانی باشید که به نقض حقوق
بشر متهم شدهاند .این كار به مخاطراتش بستگي دارد .اما گزارش شما
با اظهارت همة طرفهای درگیر قویتر خواهد بود.
با متهمها برخورد صريح و صادقانه داش��ته باشيد .هرگز وانمود نکنید
که به دنبال چیز دیگری هس��تید -این کار هم غیراخالقی اس��ت هم
اگر فاش ش��ود ،خطرناک خواهد بود .توضیح بدهید که به دنبال اثبات
حقيقت هستيد.
مطمئن ش��وید که دربارة جزئیات ماجرا به خوب��ی تحقیق کردهاید و
سؤاالت خود را با دقت طرح کردهاید .ایراد اتهامات بیپروا يا بیاساس
موجب بگومگو و دادوفرياد میشود (یا شما را دچار دردسرهای جدی
میکند) ،اما در جستوجوی ش��ما برای يافتن اطالعات تأثير مثبتي
ندارد.
مبناي نظا م عدالت کیفری اصل برائت است ،یعنی بیگناهی اشخاص
تا زمانی که گناهكار بودن آنان ثابت نشده است .به یاد داشته باشید که
كار روزنامهنگاری خود را با احتی��اط و دقت انجام دهيد و با توجیهات
متهمان و ادعاهاي اتهامزنندگان با شک و تردید مواجه شوید.
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تمرین

روزنامهنگار خوب بودن به این معناس��ت که از آنچه در کشورتان و در
جهان میگذرد با خبر باشید.
دو پرسش زیر را با همکاران خود به بحث بگذارید:
 -1در حال حاظر كدام محاكمههاي حقوق بشری در سطح بینالمللی
در جريان است ؟
 -2آیا در جامعة شما مس��ائلي در زمینة حقوق بشر وجود دارد که باید
گزارش شود؟
سعی کنید ،با توجه به ديدگاههاي مختلف ،طرح کلی یک مقاله را دربارة
هر يك از اين س��ؤالها تهيه کنید .در مورد پرس��ش دوم ،مایلید با چه
کسانی مصاحبه کنید و چگونه برای اين مصاحبهها آماده ميشويد؟
منابعی برای مطالعه

این فصل شرح مختصري است دربارة موضوعی بسیار با اهمیت ،و
مطالعة بيشتر در این زمینه بسيار توصیه میشود.
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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Gutman and David Rieff (W.W. Norton).
این کتاب موجبات تأسيس سازماني با منابع بيشتر را فراهمآورد:

www.crimesofwar.org

در وبسایت کمیتة بینالمللی صلیب سرخ ميتوانيد به متن پيمانهاي
مهم دسترسي پيدا كنيدwww.icrc.org :
در وبسایت سازمان ملل متحد نیز مشروح پيمانها و جزئيات دادگاهها
و هيئتهاي داوري آمده استwww.un.org/law:
همچنین نگاه کنید به سایت کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل
متحدwww.ohchr.org/english :
سازمانهاي دیدهبان حقوق بشر ( )www.hrw.orgو عفو بینالملل
( ) www.amnesty.orgنیز گروههای حقوق بشري بينالمللي مهمی
هستند و گزارشها و هشدارهای باارزشی ارائه ميدهند.
دادگاه کیفری بینالمللی نهاد چندجانبة جدیدي است که برای پیگرد
قضایی جنايات جنگی در سطح بينالمللي تشکیل شده است:
www.icc-cpi.int

دانشكدة روزنامهنگاری دانش��گاه کلمبیا یک دورة گزارشگری حقوق
بشر دارد که برنامة آموزشي و کتابشناسی مفيد آن به صورت آنالین
در دسترس استwww.humanrightsreporting.com :
مرکز دارت براي روزنامهنگاری و آس��یبهای ناشي از حوادث (Dart
 )center for Journalism and Traumaایدهه��ا و منابع��ی براي

گزارش��گریِ توأم با حساسيت در مورد قربانیان حوادث و جنایات ارائه
ميكند .نگاه کنید به www.dartcenter.org
1. Sun Tzu
2. Magna Carta
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روزنامهنگاری اقتصادی
علم اقتصاد به سادهترین زبان عبارت است از دانشی که با معیشت مردم
سر و کار دارد.

آگاهي عمومي و بحث و
گفتوگو کمک میکند كه
توجه به مشكالت واقعی و
راهحلهای احتمالي معطوف
شود

بازن��ده و پیروز انتخابات از دل وضعیت اقتصادی بیرون میآیند .به یاد
بیاورید این جملة مشهور بیل کلینتون را در جریان مبارزات انتخاباتی
سال " :1992احمق جان ،اصل قضيه اقتصاد است" .وضعیت یک کشور،
و رفاه و ثبات آن در سطح ملی و بینالمللی غالباً به جايگاه آن کشور در
بازار جهانی بستگي دارد.
کشورهای درحال توسعه ،کشورهای گرفتار آشوب ،مصيبت یا جنگ،
نیازمند گزارشهاي خوب و روشن دربارة مسائل اقتصادی هستند ،زيرا
آگاهي عمومي و بحث و گفتوگو کمک میکند كه توجه به مشكالت
واقعی و راهحلهای احتمالي معطوف ش��ود .در زماني که احتمال دارد
چهارچوبهاي قانوني و نظارتي ضعیف باش��ند ،روش��نگري رسانهها
میتواند در مبارزه با فساد بسيار مهم باشد.
این امر مستلزم آن است که روزنامهنگاران تالش ویژهای به خرج دهند
تا سیاس��تها و عملکردهای اقتصادی را بشناس��ند و بتوانند آنها را
بهروش��ني برای دیگران تشریح کنند .درس��ت همانطور که پوشش
خبري جن��گ نيازمند دانش و آگاهي دربارة جنگ و درگیری اس��ت،
بدون داشتن زمينة الزم دربارة اقتصاد هم نمیتوانید گزارش خوبی در
این حوزه بنویسید.
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آنچه الزم است

روزنامهنگار اقتصادی ،عالوه بر مهارتهای��ی که برای همة انواع ديگر
گزارشگری الزم است ،به سه مهارت ويژه نیاز دارد:
 .1دانستن نحوة کار با اعداد و ارقام
 .2دانستن نحوة کار با مفاهیم اقتصادی
 .3داشتن ارتباطهايي در حوزههاي مالي و اقتصادي
ش��ما نيز ،مثل همة گزارش��گران خوب كه در ح��وزهاي تخصص پيدا
ميكنند ،بايد آماده باش��ید ك��ه در اين زمينه زي��اد مطالعه كنيد و از
پرسيدن مسئلهاي كه نميفهميد اِبا نداشته باشید .متخصصان ،خواه
کارشناسان بانک مرکزی باشند يا كارشناسان اقتصاد توسعه ،از تشريح
مسائل دشوار استقبال میکنند ،به شرط آنکه مشخص باشد پرسشگر
براي روزآمد شدن دربارة موضوع مورد بحث تالش کرده است.
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ال میتواند کانون اصلی
کل یک گزارش باشد
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کار با اعداد و ارقام

در این بخش قصد نداريم نحوة محاسبة شاخص قیمت مصرفکننده
یا چگونگي تهية گزارش از سرعت گردش پول را به شما آموزش دهيم.
بلك��ه ميخواهيم چند رهنمود كلي دربارة نح��وة کار با اعداد و ارقام
اقتصادی را بیان كنيم.
يك عدد به درد بخور معم��والً میتواند کانون اصلی کل یک گزارش
باشد .مث ً
ال" ،تحقیقات نشان داده است که فقط هفت درصد از پولی که
کشورهای اهداکننده برای حمایت از آموزش در اين كشور اختصاص
دادهاند ،نهايتاً به اينجا رس��يده اس��ت ".یا" ،یک پژوهش تازه نشان
میدهد که در سال گذش��ته قیمت مسكن 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 میلیون
یا صد میلیون؟ فرقش خيلي زياد اس��ت! ذكر كردن زمينة مقايس��ه
ضروری اس��ت ،چون به خواننده امکان میدهد كه اهمیت کم یا زیاد
شدن درصدها را درک کند.
در دام پيچيدهنويسي نيفتيد .اگر دقت اهمیت دارد ،دقیق باشید ،اما
به خاطر داشته باش��ید که در یک مقالة عمومی میتوان ارقام را گرد
کرد تا خواننده زیاده از حد درگير جزئیات نشود .منابع اطالعات خود
را به روش��نی و در آغاز ذکر کنید تا اعتبار مطلب شما افزایش یابد ،و
پيچيده ننويسيد تا فهم اطالعات آسان باشد.
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مث ً
ال بنویسید" :طبق ارقام رس��می ،کل واردات گندم در سال گذشته
نزدیک به  180000تن بوده اس��ت" ،ننویسید " :كل واردات گندم در
سال گذشته  177823تن بوده است ".در اينجا نيز مهم این است که
این رقم را با ارقام دیگر مقایسه کنید .سال قبل از آن واردات گندم چقدر
بوده است ،بيش��تر بوده یا كمتر؟ ميزان واردات پيشبينيشدة دولت
چقدر بوده است؟ آیا تولید غالت كاهش يافته و واردات به بیش از میزان
پيشبينيشده رسیده است؟ یا تولید غالت آنقدر خوب بوده که موفق
ش��دهاند واردات را کاهش بدهند و در مصرف ارز خارجي صرفهجويي
شده است؟ همة اینها پرسشهایی است که گزارش اقتصادی را یک
گام از سطح اعداد و ارقام صرف جلوتر ميبرد.
از نظامهاي اندازهگیری كش��ور خود مطلع باشید و در تمام گزارش از
واحدهاي اندازهگيري يكساني اس��تفاده کنید .این امر ممکن است به
معني تبدیل ارقام و مقادير از یک مقیاس اندازهگیری به مقیاس دیگر
باشد .مث ٌ
ال شايد الزم باش��د در مقابل دالر ،معادل آن را به پول رسمی
کشور خود ذكر كنيد .خود را با تغيير و تبدیل بیش از اندازه گیج نکنید،
فقط مواردی را تبديل كنيد که برای روش��نتر ش��دن مطلب ضروری
است.
"حتی قيمت یک قرص مس��كن سادة وارداتی مثل پاراستامول ممکن
است  180لیره ( 3دالر آمریکا) باشد ،در حالی که درآمد ماهانة متوسط
یک کارگر تنها  1500لیره ( 25دالر) است".
هر چیزی را با مش��ابهش مقایس��ه کنید .اگر دربارة تورم گزارش تهيه
ميكنيد ،سعی کنید همة قیمتهای جاری را با قیمتهای زمان
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در مواردي که ممکن است
محل تردید باشند
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مشابهي در گذشته ،مث ً
ال یک ماه یا یک سال قبل ،مقایسه کنید (مقایسة
قیمتها با سال قبل ،افزايش ساالنة قيمتها يا همان چیزی را به دست
ميدهد که معموالً میزان تورم محسوب میشود).
هم��واره منبع اعداد و ارق��ام خود را ذکر کنید ،بهوی��ژه در مواردي که
ممکن است محل تردید باش��ند .مث ً
ال" ،دولت میگوید تا کنون بيش
از 5000کارگر را به کار گرفته اس��ت ".اگ��ر  5000نفر هم از یک واحد
اقتصادی اخراج شده باشند ،این موضوع در ارتباط با کل نیروی 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 آنها س��ر در نمیآورید ،از آنها
استفاده نکنید.
توضیح دادن دربارة آنچه نمیدانیم اغل��ب میتواند به اندازة توضیح
دادن دربارة دانس��تههايمان به مخاطبان کمک کند .مث ً
ال" :هیچکس
نمیداند امس��ال دقيقاً چقدر تریاک در این کش��ور تولید خواهد شد.
برآورد سازمان ملل رقمی بین  40000تا  60000تن است".
یک رقم "مشخص" و واقعي ممكن است ارزشمندتر از ده رقم تخمینی
باشد .شرکتها ،سازمانهای مردمنهاد و دولتها همیشه در برآوردها
و پیشبینیهاي خود ارقامي را -در مورد مشاغل ،سودها و كمكهاي
آينده -ارائه میکنند که ممکن اس��ت همگي مبالغهآميز یا بيش از حد
بلندپروازانه باشند .این كار اغلب جزئی از بازارگرمی ،یا تعبیر و تفسیر
دلبخواهی ،يا حتي تبلیغات صریح و علنی آنهاست .بنابراین دقت کنید
و بین پيشبينيها و آمار منتشرشدة رسمی تفاوت قائل شوید.
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کار با مفاهیم اقتصادی

در روزنامهنگاری سياسي ،یافتن حقيقت عینی کار دشواری است ،زيرا
بین سیاه و سفید رنگهاي خاکستری زيادي وجود دارد .اما در اقتصاد،
تا آنجا كه به ارقام و اعداد مربوط ميشود ،معموالً یا درست میگویید
یا نادرست( .البته ممكن است معنای اين ارقام و اعداد به اندازة سیاست
در معرض تعبیر و تفسیرهای دلبخواه باشد و اغلب هم به سیاست ختم
ميشود!)
بنابراین مهم اس��ت كه بدانیم اصطالحاتی چون تورم یا تولید ناخالص
داخلی معنایی دقیق دارند نه غيردقيق .این اصطالحات غالباً مبتنی بر
شاخصهایی هستند که مؤلفههای آنها بهوضوح تعریف شدهاند و به
شیوهای دقیق محاسبه میشوند.
در نتيجه ،الزم است بر مفاهیم اقتصادی مقدماتي و اصطالحات خاص
مسلط باشید تا هنگام استفاده از آنها مرتکب اشتباه نشوید .در اینجا
دو مثال مطرح ميش��ود كه براي تأكيد بر اهمیت درك مفاهیمی که
پشت ارقام ساده وجود دارند ،طراحي شدهاند.
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به دو جملة زیر توجه كنيد و ببینید به نظر ش��ما درس��ت هس��تند یا
نادرست:
تورم کاهش خواهد یافت ،زیرا بانک مرکزی پول بیشتری منتشر
خواهد کرد
(نادرس��ت :انتش��ار پول بيش��تر احتماالً منجر به افزایش تورم
میشود)
دس��تمزدها کاهش یافته و بنابراین تعداد شاغلين افزايش يافته
است
(این جمله میتواند درس��ت باشد ،زیرا اگر نیروی کار ارزان شود،
ممكن است عدة بيشتري به کار گمارده شوند)
گاهی اوقات خبر اصلی پشت اعداد مخفی شده است
گاهی پش��ت ارقامی که در عناوین خبری ميبينيم -يا دستكم پشت
شيوة ارائة ارقام توسط حكومتها يا شركتهايي كه سعي دارند بر افكار
عمومي تأثير بگذارند -خبر بهتر یا "ناخوشايندتر"تري پنهان شده است.
مهارت روزنامهنگار در این است که بداند چگونه ميتوان خب ِر پنهانشده
پشت این اعداد را تشخیص داد.
به مثال زیر توجه کنید و با استفاده از اطالعات آن در يك پاراگراف یک
مطلب خبری بنويسيد (كه ،در واقع ،لید مطلبتان است):

وزارت دارايي میتالستان اعالم کرده است که انتظار دارد امسال از
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محل اخذ مالیات از دخانیات  25میلیون دالر درآمد داش��ته باشد .اين
وزارتخانه میگوید كه میتالستان پنج میلیون سیگاری دارد و هر یک از
آنها به طور متوسط روزی  20سیگار میکشد .مالیات هر پاکت سیگار
 2000ریال اس��ت (معادل پنج سنت آمریکا -هر دالر معادل 40000
ریال است) .اين وزارتخانه ميگويد بسيار خشنود است كه درآمدهاي
حاصل از دخانيات ،در مقايسه با درآمد  20ميليون دالريِ سال گذشته،
 25درصد افزايش يافته است.
غالباً تنها با درك مفاهیم نهفته اس��ت که می توانید به جنگ این ارقام
بروید و خبر واقعي را تشخيص بدهيد.
ارتباطات

گزارش��گری اقتصادی هم ،مثل همة انواع گزارشگری ،تا حد زيادي به
کسانی که میشناسید -یعنی به دفتر تلفن شما -متكي است.
در کش��ورهاي صنعتی ،مهم اس��ت که ب��ا نهادهای رس��می (وزارت
دارايي ،بانک مرکزی ،مرکز آمار و مانند آنها) ،س��ازمانهاي صنعتی
(شرکتهایی که در فهرست بازار بورس قرار دارند) و اقتصاددانانی که
میتوانند در درك خبرهای اقتصادی به ش��ما کمک کنند و دربارة این
خبرها به صورت معتبر و مستقل اظهار نظر کنند ،ارتباط برقرار كنيد.
در کشورهای در حال توسعه ،ترکیب این ارتباطها ممکن است تا حدی
متفاوت باشد .البته وزارت دارايي و بانک مرکزی کماکان برای كسب
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اطالعات بنيادي اهمیت دارند .اما ،عالوه بر اينها ،الزم است با مؤسساتي
كه در داخل كشور در زمينة توسعه کار میکنند ،ارتباط داشته باشید-
مؤسس��اتی مثل بانک جهانی ،و بازوی مال��ی آن در بخش خصوصی،
یعنی "مؤسسة مالی بینالمللی"  ،1و مجموعهاي از ديگر سازمانهای
مردمنهاد یا خیریه که ممکن است مسئول اجرای طرحهایی باشند که
بودجة آنها را دولتهای غربی تأمین کردهاند .س��ازمانی چون بانک
جهانی غالباً در خاک اين کش��ورها کارکنانی دارد ،اما ارتباط با کسانی
که در دفتر مرکزی سازمان (در اين مورد به احتمال زياد در واشينگتن
دي .سي ).بر سیاس��تها نظارت دارند نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
برنامة توسعة سازمان ملل متحد هر سال گزارش مهمی دربارة توسعة
انسانی منتشر میکند.
در کشورهای در حال توسعه ،تجارت ،امور مالی و کشاورزی نیز معموالً
اهمیت بيش��تري دارند .اگر مبادالت خارجی یک کش��ور وابس��ته به
صادرات مث ً
ال گندم است ،الزم است ارتباطهاي خيلي خوبي با مقامات
مربوط در وزارت کشاورزی داشته باشید .گاهی بايد بتوانيد برای شنيدن
یک اظهار نظر رس��می ب��ا وزیر گفتوگو کنید؛ گاهي صالح اس��ت در
سطح تخصصيتري از وزارتخانه به فردي مراجعه كنيد که بتواند زودتر
اطالعاتی دربارة پیشبینی میزان تولید غالت به شما بدهد (كاري كه
شايد وزير نتواند انجام بدهد).
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مباحث توسعه

توسعه بخش بسيار مهمی از اقتصاد بسياري از کشورهاست .کتابهای
درس��ی و دورههای دانش��گاهی زيادي ب��ه مطالعة اقتصاد توس��عه و
موضوعهايي از قبیل "توسعة پایدار" اختصاص دارند.
در مراحل اولیه ،بهویژه در مواردی که کشوري دستخوش ناآراميهاي
پس از جنگ یا فجایع طبیعی اس��ت ،توس��عه ممكن است شامل سه
مرحله باشد:
 .1کمکهای بشردوستانة فوری
 .2بازسازی
 .3توسعه
کمکهای بشردوستانه

در کش��ورهای درگير جنگ ،صرفنظر از تجارت سکس و مواد مخدر
و اس��لحه ،تنها اقتصاد موجود حول کمکه��ای اضطراری میچرخد.
س��ازمانهای بینالمللی برای هزاران نفر از مردمی که به دليل جنگ
خانه و کاش��انة خود را از دس��ت دادهاند ،با هواپيما غذا و سرپناه موقت
ارسال میکنند .مجال يا آرامشي براي فكر كردن به مسائل ديگر وجود
ندارد.
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همينجاست که ارتباطها به کار میآید .حتماً با مسئوالن سازمانهای
مهم امداد که در داخل کش��ور مش��غول به کار هس��تند آش��نا شويد.
همچنین وقتی پای مباحث مربوط به سياستگذاري به ميان میآید،
بسیار مهم است که با مس��ئوالن اصلی در دفاتر مرکزی این سازمانها
ارتباط برقرار كنيد.
هنگام نوشتن گزارش دربارة اقدامات امدادی ،سعی کنید روی برخی از
موضوعات مهم و مسائل اساسی متمرکز شوید .موارد زير همگي بخشي
از كار كمكرساني هستند:
روزانه چه مقدار کمک و به کجا ارسال ميشود؟
ِ
کمکارسالشده مناسب است؟ همان چيزي است که دولت
آیا
درخواست کرده ،یا چیز دیگری است؟ اگر چنین است ،آيا اختالف
نظري با دولت وجود دارد؟
آیا اين کمک به دست مردمی که به آن نیاز دارند رسیده ،یا حيف
و ميل ش��ده و یا به دليل وجود فساد آن را باال کشیدهاند؟ چقدر
پيش آمده كه کمکها به سمت نظامیان درگیر در جنگ داخلی
هدايت شده باشد؟
 وضع امنیت چگونه اس��ت؟ آیا امدادگران برای کار امنیت دارند
یا اقدامات آنها به دلیل جنگ ب��ه خطر میافتد؟ آیا امدادگران
هدف حمله قرار ميگيرند؟ آیا بحثی در مورد خروج آنها از کشور
مطرح شده است؟
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بازسازی

بازسازی مرحلهای است که کش��ور پس از پایان جنگ به آن ميرسد.
زیربناهای مهمی چون جادهها ،شبكههاي برق و فاضالب و آب ،سیستم
آبیاری و کشاورزی بايد از نو ساخته شوند.
بودجة س��اخت این زیربناه��ا را گاهي س��ازمانهای مالی بینالمللی
از قبی��ل بانک جهانی تأمي��ن ميكنند .در موارد دیگر ،ممكن اس��ت
كنسرسيومهاي بینالمللی امداد تشكيل شود.
برنامههای کمک معموالً مسيرهاي متفاوت و زيادي دارند ،از طرحهای
بازسازی و مینروبی گرفته تا برنامههای آموزشی و بهداشتی .معموالً
برنامههایی هم برای ایجاد رسانههای مستقل وجود دارد که بیانگر اين
ديدگاه قدرتمندند که رس��انههاي مس��تقل يكي از ضرورتهاي مهم
دموکراسی هستند.
يكي ديگر از عوامل مهم در بازس��ازی تشكيل نهادهای حکومتی مهم
است .در برخی موارد ،این نهادسازی شامل تشكيل مجالس قانونگذاری
و دادگاههای قانونی ،و گاهي حتی تدوين قانون اساسی جدید است .پس
از فروریختن دیوار برلین ،اقتصا د بازار آزاد به سبک غربی در کشورهای
بلوک ش��رق س��ابق رواج یافت .اما برخی از اقدامات اولیه در برآوردن
انتظارات زیادی که ایجاد شده بود ناکام ماند ،زیرا چهارچوبهای نهادی
بنيادي برای حمایت از الگوي اقتصاد بازار آزاد-
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عدم موفقيت در ايجاد
چهارچوبهای قانونی غالب ًا
مجالی برای رشد فساد در
محیطي جدید و آزاد براي
همگان ايجاد ميكند
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مثل قانون ورشکستگی -وجود نداشت .عدم موفقيت در ايجاد این قبيل
چهارچوبهای قانونی غالباً مجالی برای رشد فساد در محیطي جدید
و آزاد براي همگان ايجاد كرده است.
توسعه

توسعه مرحلة پس از بازسازی اس��ت ،یعنی هنگامی که کشوري واقعاً
ميتواند رشد اقتصادی را آغازکند.
در مرحلة توسعه ،شکوفایی اقتصاد شروع میشود و خدمات بهداشتی
و آموزشی بهبود مییابد .نظام بانکی توسع ه مییابد ،اعتبارات آسانتر
تأمين ميشود ،و انطباق منابع با نیازها سهلتر میشود .در این مرحله
از توس��عة کش��ور ،نهادهایی مثل بانک جهانی خ��ود را از اقتصاد كنار
ميكشند و نقش بخش مالی خصوصی و سرمایهگذاری خارجی بيشتر
ميشود .بازارهای مالی توس��عهيافتهترند و سازمانهاي حامي آنها-
مانند بازار بورس -هر چه بيشتر تثبیت ميشوند.
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در همین حال ،چهارچوبهای قانونی در سطح کشور روشنتر میشود
و پول كشور ثبات بيشتري پيدا ميكند .همة این موارد در ايجاد اعتماد
به سرمایهگذاران مؤثر است و از ورود سرمایه حمايت ميكند.
هنگام نوش��تن گزارش دربارة این مرحله از توس��عه ،مهم این است که
بدانید آیا سرمایهگذاران خارجی قادر خواهند بود عواید سرمایهگذاری
خود (مثل سود حاصل از سرمایهگذاری مشترک یا سود سهام حاصل
از س��رمايهگذاري در بازار بورس) را از کشور خارج کنند و آیا پول رایج
کش��ور ثبات خود را حف��ظ خواهد كرد .از دید س��رمایهگذار خارجی،
فايدهاي ندارد كه در کشوري سود خوبی به دست بيايد ولي پول جاری
آن کش��ور "ضعيف" محسوبشود و قابل تبديل به پولهاي قوي مثل
دالر ،یورو یا ین نباشد.
در این مرحله از توسعه ،بهبود وضعیت پول کشور اهمیتی فزاینده پیدا
میکند .پول ضعیف به این معناس��ت که کش��ور با اين واقعيت مواجه
میش��ود كه واردات برای گس��ترش صنعت و کش��اورزی گران تمام
میش��ود .به همین ترتیب ،بیاعتمادی کش��ورهای دیگر به مدیریت
اقتصادی میتواند موجب هجوم به ذخایر ارزی یا فش��ار برای کاهش
ارزش پول ملی شود.
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رسانهها شفافیت را ترویج
میکنند ،و شفافیت با فساد
مبارزه ميكند
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فساد

در دهة گذشته ،تحقیقات زیادی در مورد روشهاي مبارزة رسانهها با
فساد انجام شده است ،و نتیجه روشن است :رسانهها شفافیت را ترویج
میکنند ،و شفافیت با فساد مبارزه ميكند.
بانک جهانی شاید بهترین متخصص در موضوع فساد در کشورهای در
حال توسعه باش��د ،و با ارائة برنامههای گستردة ضد فساد و اصالحات
مدیریتی به بیش از پنجاه کشور کمک کرده است.
اما ای��ن بانک خيلي زود متوجه ش��د که آنچه اهمی��ت دارد توجه به
"صدا"ست ،صدايي كه شهروندان بتوانند از طریق آن در مقابل حكومت
واكنش نشان دهند :يعني رسانهها ،سازمانهای مردمنهاد و گروههای
جامعة مدنی.
بانک جهانی در گزارشی دربارة این موضوع چنين نتیجهگیری میکند:
حکمرانی خوب و کنترل فساد
"نقش رس��انهها در ترویج و گس��ترش
ِ
بس��یار اهمیت دارد .رسانهها نه تنها آگاهی مردم را دربارة فساد و علل،
پیامده��ا و راههاي عالج احتمالي آن باال میبرند ،بلکه موارد فس��اد را
کشف و گزارش میکنند .تأثيرگذاري رسانهها نیز ،به نوبة خود ،عالوه
بر كادري حرفهاي و پايبند به اخالق از روزنامهنگاران جستوجوگر ،به
دسترسی به اطالعات و آزادی بیان بستگي دارد".
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دیگران نیز به نتایج مشابهی رسيدهاند .زمانی که گروه مستقل "شفافیت
بینالمللی" 2فهرست فساد خود را با فهرست آزادی مطبوعات در سراسر
جهان مقايس��ه كرد ،به وجود رابطهاي مسلّم میان آنها پي برد :هرچه
رسانههای کشوري قويتر و مستقلتر باشند ،فساد در آن کشور كمتر
خواهد بود.
رس��انهها میتوانند مزایای ملموس -مثل برمال کردن سوءاس��تفادة
یک وزی��ر از نفوذش برای اختالس -و نیز مزایای كليتر و ناملموس��ی
از قبیل ایجاد بحثهای عمومی جدی و افزايش احس��اس مسئوليت
سياستمداران داشته باشند.
روزنامهنگارانی که اخبار مربوط به فس��اد را پوش��ش ميدهند ،اصول
اساسی گزارش��گری عميق و منطبق بر واقعیت را مبناي كار خود قرار
ميدهند؛ با این همه ،ميزان مشکالت و مخاطرات در این حوزه بيشتر
است .تأييد اطالعات از سوي دو منبع مختلف ،به دست آوردن اطالعات
حساس با چربزباني و یادداشت برداشتن حین مصاحبه ،و بهویژه توجه
اکی��د به قوانین مربوط به افترا ،همگی كام� ً
لا ضروریاند .واقعيت اين
است كه مدتها پس از پايان جنگ بس��یاری از روزنامهنگاران شخصاً
هدف حمالت برخي سودجویان محلی قرار گرفتهاند که امكان افشای
فسادشان توسط رسانههای فعال وجود داشته است .حتی در کشورهای
باثبات غربی نیز برخي روزنامهنگاران که به تحقیق دربارة فساد مشغول
بودهاند ،به قتل رسيدهاند.
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www.undp.org :برنامه توسعة سازمان ملل متحد
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2. Transparency International
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امنیت روزنامهنگاری
در دهة گذشته 346 ،روزنامهنگار حین انجام وظیفه کشته شدهاند که
 37نفر از این تعداد در س��ال  2003به قتل رسيدهاند .کشته و زخمی
ش��دن روزنامهنگاران در جنگ عراق به مرز هش��داردهندهای رسیده
است.
آماري که کمیتة حمایت از روزنامهنگاران مستقر در نیویورک گردآوری
كرده ،حاكي از حقايق وحش��تناکی است .در فاصلة آغاز حملة آمریکا
به عراق تا سقوط صدام حسین كه  21روز طول كشيد ،ده روزنامهنگار،
که بيشترش��ان خبرنگار خارجی بودند ،کشته شدند( .ارقامي كه دیگر
گروههای روزنامهنگاری ذکر میکنند ،از اين هم بيشتر است).
اما نمیتوان به راحتی از یاد برد که در س��ال  2003تقریباً دو برابر این
تعداد از روزنامهنگاران در س��اير نقاط جهان ،و اغلب دور از ميدانهاي
جنگ ،جان خود را از دست دادهاند .برخی از آنان به دليل تهية گزارش
دربارة فس��اد به قتل رس��یدند؛ بعضی به این دلیل کشته شدند که در
گزارشهاي خود بیش از اندازه به دنياي خوفناك گروههای شبهنظامی
نزدیک شده بودند؛ و گروهي هم به دست سارقان به قتل رسیدند.
بنابراین ،كمترين چيزي كه ميتوان گفت اين است که در روزگار ما کار
روزنامهنگاری ،به ویژه در مناطق جنگی ،كاري است خطرناک .واقعيت
امر این است که هرگز نمیتوانید عنصر خطر را از روزنامهنگاری حذف
كنيد .اما اصول و رهنمودهاي س��ادهاي وج��ود دارد که با رعايت آنها
سطح مخاطرات كاهش خواهد يافت.
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امنیت شخصی مهمتر ندانید
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آماده باشید  -کمکهای اولیه را به صورت حرفهای یاد بگیرید
و تجهيزات ايمني را همراه داشته باشید؛

مطلع باش�ید  -منطقهای را که به آن سفر میکنید ،همینطور
همراهان يا کارچاقکنهاي خود را خوب بشناسيد .ابتدا تكاليف
خود را به طور كامل انجام دهید؛

آرام باشید  -مطمئن شوید که از نظر جسمی و روانی در وضعیت
مطلوبی هستید؛
زندگی خود را در اولويت ق�رار دهيد  -هرگز گزارش خود را
از امنیت ش��خصی مهمتر ندانید :هیچ گزارشي ارزش جان آدمی
را ندارد؛ رك و پوس��تكنده بگوييم ،روزنامهنگار مرده نمیتواند
خبری مخابره کند.

در حال حاضر ،بس��ياري از س��ازمانهای رس��انهای بینالمللی برای
خبرنگاران جنگی خود دورههای آموزشی اجباری ترتیب میدهند .این
دورهها عمدتاً معطوف به امنیت فيزيكي است -یعنی آشنایی با مناطق
جنگی ،آشنایی با تجهیزات و لوازم مهمي كه بايد مراقبشان بود ،و نیز
آش��نایی با معالجات اضطراري اوليه .همچنين روز به روز سازمانهاي
بيشتري به آموزش روزنامهنگاران در زمینة مشکالت فشارهاي روحي
و آسیبهاي رواني -و ،درصورت لزوم ،ارائة مشاوره به آنان-توجه نشان
ميدهند.
روزنامهنگارانی که برای رس��انههای کوچکتر کار میکنند یا خبرنگار
آزاد هستند ،معموالً این فرصت آموزشی را در اختیار ندارند .اما
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خوش��بختانه روز به روز کمک هزینههاي بيشتري در اختیار آنان قرار
ميگيرد که هزينة شركت در این دورهها را تأمين ميكند .فهرستی از
برخی سازمانها که در کار کمک به تأمين امنیت روزنامهنگاران هستند،
و سازمانهايي كه در زمینة فش��ارهاي روحي و آسیبهاي رواني کار
میکنند ،در پایان این فصل آمده است.
آنچ��ه در ادامه میآید جایگزین��ی برای یک دورة آموزش��ی کامل و
مطلوب نیست .اما بسیاری از اصول اولیه را شامل ميشود و برخی "باید"
و"نباید"های مهم را برميشمارد.
قواعد اساسی

یکی از قواعد مهم این است که با بيمباالتي به دنبال هيچكس وارد ميدان
جنگ نشويد ،خواه این افراد روزنامهنگاران دیگر باشند يا سربازاني كه
در خط مقدم در حال جنگ هستند .موقع تصميم گرفتن ،هميشه فكر
كنيد كه ممكن است چه مشكلي پيش بيايد ،و به اين مسئله توجه نشان
بدهيد كه بايد در مقابل چه چيزهايي از خودتان مراقبت كنيد.
ن که خود
از خودتان بپرس��ید" :چطور میشود گزارشي تهيه كرد بیآ 
سوژة گزارش شویم؟" همیشه اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه آیا
این گزارش به خطرش میارزد.
ن درگیریها شود،
گزارشگر ممكن است خیلی راحت دستخوش هیجا 
خواه اين درگيريها جنگ باشند یا تظاهرات خیابانی .هرگز تحت تأثیر
تصورات دیگران دربارة خودتان قرار نگیرید .این زندگی شماست ،پس
خودتان دربارهاش تصمیم بگیرید .از ترسیدن شرمسار نباشید -ترس
نشانة خوبی از ضرورت احتیاط است.
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فرض كنيد یک گروه سرباز كه به سمت خط مقدم میروند ،از شما دعوت
میکنند كه با آنها همراه شوید .هنگام تصميم گرفتن در مورد قبول يا
رد دعوت آنها ،اين موضوع را در نظر نگيريد كه ممکن است دربارة شما
چه فکري بکنند .چه مخاطراتي وجود دارد؟ آیا این گزارش يا عكسها
ارزش اين مخاطرات را دارد؟ آیا نرفتن شما واقعاً مهم است؟
همیش��ه راههایی را برای به حداقل رساندن هر خطري به هنگام تهية
گزارش درنظر بگیرید .س��عی کنید هیجانزده نش��وید ،چون در این
صورت نمیتوانید درست فکر کنید.
این مس��ائل به شجاعت شخص ش��ما ربطی ندارد .کار ش��ما با وظیفة
سربازان فرق دارد .وظیفة آنان جنگیدن است و ممکن است در اين راه
جان خود را هم از دس��ت بدهند .اما وظیفة ش��ما زنده ماندن و گزارش
کردن حوادثي است که میبینید .روزنامهنگاران گاهی ناگزير ميشوند
خ��ود را به خطر بيندازند ،اما باز هم اين س��ؤال مطرح ميش��ود که آیا
گزارش��ي وجود دارد كه ارزش داشته باش��د جانتان را به خاطرش از
دست بدهيد؟
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نزدیک شدن به منطقة عملیات

همیشه اين موضوع را در نظر بگیرید که آیا رفتن به سوی خطر کمکی
به گزارش شما میکند؟ اغلب چنین نیست .البته تصميم گرفتن برای
کسانی که عکس میگیرند یا تصویربرداری میکنند سختتر است ،اما
اصول همان است -آیا اين تصويرها به خطرش میارزد؟
کار روزنامهنگار اين اس��ت كه بفهمد چه خبر اس��ت ،تصويري كلي از
اوضاع به دست بياورد ،و گزارش خود را منتشر كند .سربازان کارکشته
ميدانند كه كس��اني ك��ه در خط مقدم جنگ هس��تند ،از آنچه واقعاً
رخ میده��د تقريباً هرگ��ز اطالعی جز در حد هم��ان چیزهایی که در
اطرافش��ان میگذرد ندارند .حركت و سر و صدا در خط مقدم بیش از
اندازه است .آنها ،بدون استثنا ،صرفاً شاهد یکی از تصاوي ِر بيشمار يك
نبرد گستردهتر هستند.
در واقع ،ممکن اس��ت افرادي دور از خط مقدم ،مث ً
ال در مقر فرماندهی،
از اوضاع بيشتر خبر داشته باشند.
س��ازمانهای خبری بزرگ بینالمللی از ای��ن موهبت برخوردارند که
ميتوانند زواياي متفاوت زيادي را -از جبهههاي جنگ ،از مقر فرماندهي
در ميدان جنگ ،و از سياستمداران در پشت جبههها -جمع كنند و همة
قطعات مختلف اين پازل را كنار هم بچينند .از آنجا که هر سازماني از
عهدة این کار برنميآيد ،باید از خودتان بپرس��ید که بهترین گزارش را
كجا ميتوان پيدا كرد.
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همیشه کارت شناسايي
روزنامهنگاری را همراه
داشته باشید؛ هرگز اسلحه
حمل نکنید
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اين را هم به یاد داش��ته باش��ید که وظیفة گزارش��گر با وظیفة عکاس
فرق دارد .عکاس یا تصویربردار براي نشان دادن ماهيت درگيري باید
تصويرهايي از صحنههای عینی نبرد را ثبت كنند .يك رهنمود خوب،
چه براي عكاس چه براي گزارشگر ،این است« :عکس يا گزارش را تهیه
کنید و بزنيد به چاك».
الزم نیست شجاعتتان را به رخ كسي بکشید .شجاعانهتر این است که
خودتان مستق ً
ال تصمیم بگیرید تا اینکه صرفاً دنبالهر ِو جمع باشید.
آگاهی از هدف قرار گرفتن

همیش��ه کارت شناس��ايي روزنامهنگاری خود را همراه داشته باشید.
هرگز با خود اس��لحه حمل نکنید .اگر سربازان شما را دستگیر کنند و
ببینند اسلحه داريد ،چرا باید فکر کنند که بیطرف هستید؟ این امر با
کنوانس��یونهای بینالمللی در مورد حمایت از غیرنظامیان نيز مغاير
است.
همه جا خود را روزنامهنگار معرفی کنید ،در غیر این صورت ممکن است
به اشتباه تصور كنند كه جاسوس هستيد .به جای اینکه با دوز و کلک
از پست بازرسی رد ش��وید ،معموالً بهتر است اص ً
ال از این پستها عبور
نکنید .اما اگر اين كار از نظر حرفة روزنامهنگاري دالیل خوبی داش��ته
باشد ،شايد الزم باش��د در مواردی این قاعده را زیر پا بگذاريد .آشنايي
با محل و مش��ورت با همکاران باتجربه در این قبيل تصمیمگیریها به
شما كمك خواهد كرد.
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همیش��ه از جادههای خلوت بر حذر باشید .چرا این جادهها خلوتاند؟
از محیط دور و بر خودتان سر دربیاورید و ببینید از نظر طرف دیگر چه
چیزی میتواند هدفی برای تیراندازی باش��د .طوري لباس بپوشید که
حتی از فاصلة دور هم شباهتي به رزمندگان نداشته باشيد .اما لباسهاي
خيلي روشن هم گاهي ممكن است ش��ما را به هدف مشخصي تبديل
كند ،بهویژه اگر تکتیراندازانی آن اطراف باش��ند یا تظاهرکنندگان از
رسانهها دل خوشی نداشته باشند.
بهط��ور کلی از پوش��یدن لباسه��ای خاکیرنگ یا ه��ر رنگ دیگری
که ممکن اس��ت موجب شباهت شما به س��ربازان یا اعضای نیروهای
شبهنظامی ش��ود ،پرهیز کنید .در حوالي جایی که رزمندگان در حال
تيراندازي هس��تند ،فرض را بر اين بگذاريد كه ممكن است تيراندازي
متقابل صورت بگيرد.
دوربی��ن فیلمبرداری ،بهويژه اگر آن را نزدي��ك صورتتان نگه داريد،
ممکن است از دور شبیه نارنجکانداز یا از روبهرو شبیه تفنگ دوربیندار
باشد .اگر احساس خطر میکنید ،دوربین را از روي شانة خود برداريد و
آن را از پهلو نشان بدهید تا طرف مقابل ببيند كه چيست.
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مدت حضور خود را در خط مقدم به حداقل برسانید

اگر الزم است به خط مقدم بروید ،همیشه هدف مشخصي داشته باشید-
مثل مصاحبه با س��ربازان یا افرادي كه در خط مق��دم گير افتادهاند ،یا
به دس��ت آوردن تصويري از منطقة نبرد .به یاد داش��ته باشید که خط
مقدم همیشه مشخص نیست -مراقب باشيد كه از فاصلة ميان دو لشكر
متخاصم سر درنياوريد .سفرتان را پيشاپيش برنامهريزي كنيد و مطمئن
ش��وید که هر زمان که بخواهید ،ميتوانيد برگردید .فقط برای گشت و
گذار و کسب تجربه به خط مقدم نروید.
مطمئن شوید که وسیلة نقلیة سالمی در اختیار دارید ،طرز کار با آن را
بلدید ،و وسیلة شما برای برگشت هم به قدر کافی بنزین دارد .برای تردد
به سربازان متکی نباشید ،زیرا وسیلة نقلية آنان هدف نظامی محسوب
میش��ود .مطمئن ش��وید که اگر الزم ش��د فورا ً منطقه را ترك كنيد،
پيشاپيش به بهترین راههای فرار یا خروج از منطقه فکر کردهاید.
مطمئن شوید که دیگران از برنامة سفر ش��ما باخبرند .جزئیات دقيق
س��فر خود را در اختيارشان بگذاريد و مرتب با آنها در تماس باشيد ،تا
اگر مطابق برنامه عمل نکردید ،از جمله در زمان مقرر برنگشتید ،کسی
بهس��رعت متوجه شود .س��فر با دیگر روزنامهنگاران و همراه با كاروان
وس��ايل نقلیة رسانههاممکن است امنتر باشد .به توصية افراد باتجربه
گوش بدهید و از کس��انی که به نظرتان اهل خطرکردن هس��تند حذر
کنید.
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شناخت سالحها

در منطقة جنگی ،سعی کنید از زاویة دید نظامیان به قضایا نگاه کنید.
اطالع از چند نكتة س��اده دربارة س�لاحها و فنون جنگهاي مدرن در
تحلیل مخاطرات وضعيت موجود به شما کمک خواهد کرد.
 .1سالحهای سنگین
جلیقههای ضدگلوله مفيد هستند ،اما سالحهای سنگین در همه حال
خطرناکاند .سعی کنید تشخیص بدهید كه آتش سنگيني كه شليك
ميش��ود ،گلولة توپ است یا خمپاره .خط سير گلولة توپ ارتفاع كمي
دارد ،یعنی براي حفظ جان خود در مقابل آن میتوانید پشت خاکریزي
پناه بگيريد .خمپاره برد كمتري دارد اما از ارتفاع باالتری فرود میآید،
یعنی نمیتوانید در مقابل آن به همان شیوه پناه بگیرید.
سعیکنیدباکمکدیدهبانبفهمیدکهخطشليك آتشمستقیماست-
یعنی خط سیر صاف دارد -یا غیرمستقیم .اگر آتش غیرمستقیم باشد،
تنظيم مجدد روي اهداف مش��خص نیاز به زمان بيشتري دارد .بدون
سیس��تمهاي هدايتي پيچيده ،دقت اینگونه شليكها چیزی حدود
 100متر است -یعنی كسي كه پنجاه متر با هدف مورد نظر فاصله دارد
ممكن است مورد اصابت مستقيم قرار بگيرد.
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اگر با كارواني از وسايل
نقليه سفر ميكنيد ،سعی کنید
در اولین یا آخرین وسیلة
نقليه نباشيد
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از الگوی ش��لیکهای پیاپی س��ر در بیاورید .گلولة اول ممکن است به
فاصلة خيلي دوري اصابت كرده باش��د ،چون برای سنجيدن فاصله با
هدف شليك شده است .اگر شلیک بعدی نزدیکتر باشد ،باید پیش از
اصابت گلولة سوم به هدف جای خود را عوض کنید.
اثر گلولة هر یک از سالحهای سنگین ،با توجه به زمینی که به آن اصابت
میکنند ،بس��يار متفاوت است .این گلولهها بيش��ترين اثر را در زمین
سخت و مسطح به جا ميگذارند .بهترين راه پناه گرفتن هنگام اصابت
گلوله دراز کشیدن روی زمین است ،زیرا گلوله پس از اصابت حفرهاي
درس��ت میکند که ترکشهایش را به سوی باال میفرستد .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 كرده است .غريزه به شما حكم ميكند كه
فرار كنيد ،اما واقعيت اين است كه زير آتش توپخانه دراز کشیدن روی
زمین خيلي بهتر از دویدن و فرار کردن است.
اگر داخل س��اختماني هس��تید ،زیر راهپلهها یا تیرها امنتر اس��ت .از
پنجرههای شیش��های دور شوید .برای در امان ماندن از خردهشیشهها
بهتر است شیشة پنجرهها را بشكنيد و بيرون بريزيد.
اگر با كارواني از وسايل نقليه سفر ميكنيد ،سعی کنید در اولین یا آخرین
وسیلة نقليه نباشيد .تاکتیک معمول توپخانه یا هواپیماهاي جنگي این
است که سعی ميكنند ابتدا به اولین و آخرین وسیلة نقليه شليك كنند
تا بقیه بين آنها گیر بيفتند .زمانی که بیرون از وسیلة نقلیه
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هستید ،به جای حرکت در امتداد جاده ،در صورت امکان از جاده خارج
شوید ،چون برای تکتیراندازان یا مسلسلچيها هدف خوبی محسوب
میشوید .ولي مراقب مینهایكنار جادهاي باشید.
 .2سالحهای سبک
در جنگ جهانی دوم ،به ازای هر یک نفر کشته ،حدود یک میلیون تیر
از سالحهای سبک (اعم از تفنگ و مسلسل) شلیک شده بود .بنابراین،
احتمال زنده ماندن در بحبوحة نبرد ،با توجه به آمار ،نسبتاً خوب است.
بيشتر تیرها به هدف نميخورند.
س��ربازان آموزشدیده غالب��اً تیراندازان بهتری هس��تند ،حال آنکه
سربازان تعلیمندیده ممکن است بیهدف شلیک کنند .طبق برآوردهاي
ارتشهای کشورهای غربی ،یک س��رباز آموزشدیده معموالً دقتی به
شعا ِع حدود  100متر دارد .نظامیان یا شبهنظامیان ديگر ممکن است
تا اين حد دقيق نباشند.
یکی از سالحهای س��بک مهمي که در بس��یاری از جنگهاي اطراف
و اکن��اف جهان به کار گرفته ش��ده ،کالش��نیکوف (مدل  47-AKو
مدلهاي بعدي آن) اس��ت .محبوبیت کالش��نیکوف به دليل قدرت،
ِ
سهولت استفاده ،و تيررس مناس��ب آن است .اما تصور بر این است که
کالش��نیکوف اس��لحهای برای "نبرد در فواصل نزديك" است و براي
اس��تفاده در فواصل دورتر دقیق نیست .ولی توجه داشته باشید که تير
كالشنيكوف حتي اگر به هدفی در فاصلة  1000متری اصابت كند ،باز
هم ميتواند آسیب قابل مالحظهای وارد کند.
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اهرم ضامن کالشنیکوف در سمت راست بدنة آن قرار دارد و اين امر -از
آنجا که بيشتر آدمها راستدست هستند -به اين معني است كه معموالً
میتوانید ببینید اسلحه در چه وضعیتی قرار دارد .وقتی اهرم ضامن به
سمت باال باشد ،به اين معني است که اسلحه روی ضامن است و شلیک
نخواهد کرد .اگر اهرم ضامن یک درجه پايينتر باشد ،یعنی اسلحه روی
حالت رگبار قرار دارد ،و آخرين درجه در پايين هم حالت تکتیر است.
همیشه جانب احتیاط را نگه دارید.
 .3مینهای زمینی
مینهایی که هر يك از طرفهای جنگ در زمين كار ميگذارند تقريباً
همیشه خطرناکاند ،به ویژه از اين نظر كه محلهاي مينگذاريشده در
مناطق جنگی غالباً عالمتگذاری نمیشوند .با این حال ،همیشه مراقب
نشانهها باش��ید و از عقل س��ليم خود كمك بگيريد و فکر کنید کجاها
احتمال دارد مین وجود داشته باشد .نقاط مینگذاریشده در جادههاي
حفاظتشده معموالً به راحتی قابل تشخیصاند .در جاهای دیگر ،بهويژه
در میدان نبرد ،تشخیص آنها آسان نیست .در این قبیل مناطق ،به هيچ
وجه به چيزي دست نزنيد يا چيزي را از زمين برنداريد.
مناطق مینگذاریشده احتماالً همیشه نزدیک مواضع دفاعی یا متروك
قرار دارند .وجود زمیني باير در كنار يك منطقة كشتشده ممکن است
نش��انهای دال بر وجود مین باشد ،اما تلههای انفجاری ضدنفر را ممکن
است حتي در زمینهاي كشتشده كار گذاشته باشند.
به طور کلی دو نوع مین زمینی وجود دارد :ضدنفر و ضدتانک .مینهای
ضدتانک که معموالً بزرگ هستند ،تنها بر اثر فشار زیاد منفجر میشوند.
اغلب براي حفاظ��ت از این مینه��ا تعدادی می��ن كوچكتر ضدنفر
اطراف
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آنها كار ميگذارندکه با كوچكترين فش��اری ممکن اس��ت منفجر
شوند.
به خاطر داشته باشید که اکثر مینها طوري طراحي نشدهاند كه از بين
بروند ،بنابراین ممکن است تا س��الها پس از پایان جنگ همچنان به
شکل "عملنکرده" سر جايشان باقی بمانند.
کمکهای اولیه

کمکهای اولیه موضوعی اس��ت که به کتاب راهنمای خاص خود نياز
دارد .با این حال ،هر قدر هم دربارة اهمیت یادگیری آنها سخن گفته
شود ،کافی نیست ،زیرا در حوادث و سوانح سخت احتمال زنده ماندن
همه را جدا ً افزایش میدهند.
در زمان جنگ ،تعداد کس��انی که از بیماری و جراحت میمیرند بسیار
بيشتر از کسانی است که در میدانهای نبرد جان میسپارند .پنج دقیقة
اول پس از هر حادثه یا مصدوميت جدی معموالً مش��خص میکند که
ِ
فرد زنده میماند یا نه .در ی��ک دورة دو روزة آموزش کمکهای اولیه،
ميتوانيد یاد بگيريد که چگونه با خونریزی ش��ديد ،زخم ،شکستگی،
سوختگی و دیگر سوانح برخورد كنيد .یعنی شما میتوانید هم به خود
كمك كنيد هم به دیگران.
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مصرف مواد مخدر

در کتاب راهنمای روزنامهنگاری ،هش��دار دادن در مورد مصرف مواد
مخدر ،بهویژه در مناطق جنگی ،سودمند است .روزنامهنگاران معموالً
س��یگار میکش��ند و ،به ویژه در غرب ،مش��روب میخورند .در واقع،
بسياري از آنها زیاد مشروب میخورند ،و برخي مواد مخدر هم مصرف
میکنند.
هر کاری با فشارهای شغلی همراه اس��ت ،و چگونگي كنار آمدن افراد
با اين فش��ارها به خودشان مربوط میشود .اما از نظر بعضيها ،فرهنگ
روزنامهنگاری بهويژه مستعد مصرف مواد مخدر است ،تا جایی که این
امر ممکن است بر معيشت و حتی زندگی روزنامهنگاران اثر بگذارد.
خبرنگاران جنگی حرفهای -همان نوع منحصر به فردی از خبرنگاران
که پیوسته از یک منطقة جنگی به منطقة جنگی دیگری از جهان سفر
ميكنند -با مخاطرات بسیاری روبهرو میشوند و ،به اين دليلکه هر روز
با چشم خود شاهد مرگ آدمها هستند ،از نظر روانی آسیب میبینند.
تعدادی از این خبرنگاران به طور مشخص دچار اعتیاد به مواد مخدر و
مشروبات الکلی شدهاند.
زندگي در مناطق جنگی پرش��تاب و بسيار سخت است ،و دسترسی به
هر چیزی که بخواهید ،به بهايي ،امکانپذیر اس��ت .در چنین اوضاع و
احوالی ،خيلي اهميت داردکه بتوانید خود را سالم و سرحال نگه دارید و
نگذاريد به قوة تمییز و داوریتان خدشه وارد شود .ممكن است خاطرات
و آسيبهاي روحي جبههها ،حتي دور از آنها ،دوباره به سراغتان بيايد.
این همان چیزی اس��ت که عدهای سعي ميكنند از دستش فرار کنند.
ولي پناه بردن به مشروب بهترین راه فرار نیست.
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ناگفته پیداست که باید به خاطر داشته باشید که روزنامهنگاری مستلزم
شناختن جامعههای دیگر و احترام قائل شدن براي آنها هم هست ،از
جمله بايد توجه داشته باشيد كه در برخي از جامعهها نوشيدن مشروبات
الكلي بر اساس فرهنگ و مذهب ممنوع است.
تظاهرات و شورش

به ياد داشته باش��ید که هر گزارشي با مخاطراتی همراه است .بسیاری
از مردم نسبت به گزارشگران و گروههای خبری رفتاري احتياطآميز و
حتي خصمانه دارند ،خواه به این دلیل که میخواهند چيزي را مخفی
كنند يا به این دلیل که از س��ازمانهایی که روزنامهنگاران برایشان کار
میکنند ،دل خوش��ی ندارند .بنابراين ،به صالح شماس��ت كه قبل از
پوشش هر خبري به مخاطرات آن فكر كنيد.
ای��ن امر بهویژه در مورد تهية گزارش از تظاهرات و ش��ورشها مصداق
دارد .جمعی��ت خش��مگین قابل پیشبینی نیس��تند و ،در عين آنكه
گاهي ممكن اس��ت به دنبال تبلیغات و سر و صدا باشند ،احتمال دارد
بهسرعت عصبانی شوند و گروههای خبری را به خطر بيندازند .مأموران
امنیتی نیز اغلب مایل نیستند کسی شاهد کارهای آنان باشد یا گاهی
صرفاً نميتوانند روزنامهنگاران را از تظاهرکنندگان تشخيص بدهند.
اين مسئله خيلي مهم است که گزارش��گران خود با دقت دربارة محل
استقرارشان فكر كنند.
بهترین راه هميشه این اس��ت که هر جا كه ممكن باشد ،سعي كنيد از
جمعیت فاصله بگيريد .هرگز در فاصلة بین تظاهرکنندگان و نیروهای
امنیتی قرار نگیرید .این كار درس��ت مثل قرار گرفتن در فاصلة بين دو
لشكر متخاصم در منطقة جنگی است و ممكن است نادانسته هدف
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حملة هر دو طرف قراربگیرید .آيا احتمال شليك گاز اشكآور هست؟
اگر هست ،پس برای مقابله با آن آمادگي داشته باشید.
پيشاپيش راههای فرار را در نظر بگیرید تا در صورت لزوم بتوانید سریعاً
با گزارش خود از معرکه خارج ش��وید .به اي��ن موضوع فکر کنید که آیا
الزم است در مورد تجهیزات و وس��ایل خود اقدامات احتياطي خاصي
انجام دهيد .گاهی بهتر اس��ت آنها را مخفی کنید .اگر وضعیتی پیش
بيايد که الزم باشد بین زندگی خود و وسایلتان یکی را انتخاب کنید،
وسایل را رها کنید!
وسيلة نقلیة خود را كام ً
ال دور از صحنة حوادث بگذارید تا آسیب نبيند و
بتوانيد با آن سریعاً از محل دور شويد .معموالً بهتر است از وسیلة نقلیهای
اس��تفادهکنید که جلب توجه نكند .همچنين ،مثل مناطق جنگی ،به
استفاده از لباسی فکر کنید که شما را به هدف مشخصي تبديل نكند.
رمز همة ارزيابيهاي مخاطرات در این اس��ت که پيشاپيش به تمامي
احتم��االت فکر كنيد و عقل س��ليم خ��ود را به كار بگيري��د .از محل
همكارانتان اطالع داشته باشید و آمادة مراقبت از آنها هم باشید.
قانون طالیی این است :اگر شک دارید ،بزنید به چاک.
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تمرین

يكي از کش��ورهايی را انتخاب كنيد که اخبارشان را پوشش میدهید و
با همکاران خود به بحث دربارة س��ناریوهای احتمالیای بپردازيد كه
مستلزم اقدامات احتياطي هستند .سعی کنید به پرسشهاي زير پاسخ
بدهید:
چه لباسی باید بپوشید؟ آیا به ماس��ک ضدگاز یا سایر تجهیرات
ایمنی نياز دارید؟
چطور از وسایلتان حفاظت میکنید؟
با چه نوع وسیلة نقلیهای باید رفت و آمد کنید؟
چه چيزهايي بايد دربارة این وسیلة نقلیه بدانيد و چطور از سالم
بودن آن مطمئن ميشويد؟
کجا قرار است اقامت كنيد و این مکان چقدر امن است؟
آيا ميدانيد در موارد اضطراري چطور بايد فرار كنيد؟
آیا آموزش کمکهای اولیه دیدهاید و جعبة کمکهای اولیه جز ِء
وسایلتان هست؟ چه چیزهایی باید در این جعبه باشد؟
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منابعی برای مطالعه
کمیتة حمایت از روزنامهنگارانwww.cpj.org :

"درب��ارة مأموری��ت -راهنمایی ب��رای گزارش��گری در وضعیتهای
خطرناك":
cpj.org/Briefings/2003/safety/journo_safe_guide.pdf

مؤسسة بینالمللی مطبوعات:

www.freemedia.at/index1.html

گزارشگران بدونمرز:

www.rsf.org

مؤسسة بینالمللی امنیت خبری:

www.newssafety.com/insihome/index01.html

پروژة جنایات جنگی:

www.crimesofwar.org/thebook/book.html

مرکز دارت براي روزنامهنگاری و آسیبهای ناشي از حوادث:
www.dartcenter.org/index.html

دارت در اروپا:

www.dartcenter.org/europe/

بنياد روري پک:
صندوق خيرية یادبود کورت شورک:
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rorypecktrust.org/
www.ksmfund.org/
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:برخی از سازمانهای آموزش ایمنی عبارتاند از
AKE ــwww.akegroup.com
Centurion  ــwww.centurion-riskservices.co.uk
Pilgrims - www.pilgrimsgroup.co.uk/index.html

چندين كتاب خاطرات ب��ه قلم خبرنگاران جنگی وج��ود دارد كه در
،آنها بر خطرات و فشارهای تهية گزارش از خط مقدم تأکید کردهاند
: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)
CharlieJohnsonintheFlames,byMichaelIgnatieff(GrovePress)

)(رمانی دربارة یک خبرنگار جنگی در کوزوو
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گزارشگری برای
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح به این دليل تأسیس شد که تريبوني
باشد برای روزنامهنگاران مسئول در مناطق درگير بحران که غالباً ،چه
در داخل كشورشان و چه در سطح جهان ،راهي به بحثها و گفتوگوها
دربارة مسائل مربوط به درگيري و بحران در كشور خود ندارند.
هدف از این کار عبارت است از:

مؤسسة گزارشگري جنگ
و صلح برای حمايت از
روزنامهنگاران داخلي در
مناطق درگير بحران و جنگ
تأسيس شد

تقویت دموکراسی و جامعة مدنی؛
اعتمادسازي بین جوامع مختلف؛
اطالعرساني در مورد واکنشهای بینالمللی.
برنامههای اصلی ما عبارتاند از:
گزارش و پژوهش؛
آموزش؛
ظرفیتسازی.
انتش��ار و پخش همزم��ان مطالب ،حض��ور در رس��انهها ،همایشها،
سمینارها و دیگر رویدادهای عمومی ،مطالب مؤسسة گزارشگري جنگ
توگوهای
و صلح را در سطح گستردهاي منتشر ميكند و در بحثها و گف 
عمومی مؤثر است.
مؤسسة گزارش��گري جنگ و صلح رویکردی عملی دارد .ما معتقدیم
بهتری��ن راه برای آموزش روزنامهنگاری انجا ِم آن اس��ت .ش��رکت در
کارگاه
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مهارتهاي اساس��ي روزنامهنگاری ،یا استفاده از کتابهای راهنمای
روزنامهنگاري مثل این کتاب براي آموزش خود ،صرفاً نقطة آغاز است.
آموزش واقعی وقتی شروع میشود که دفتر یادداشت گزارشگری را به
دست میگیرید یا دست به کار نوشتن گزارشي میشوید.
بسیاری از کارکنان موسسة گزارشگري جنگ و صلح روزنامهنگارند ،و ما
از تجربیات شخصي خود استفاده ميكنيم .ما این حرفه را از سردبیري
خوب (و گاهی س��ختگير) ی��ادگرفتهایم ،یعنی از الگوی��ی باتجربه و
كاركشته ،یا از همکاران دلسوزي که در مراحل تكوين مهارتهايمان
با ما کار کردهاند و در كنارمان بودهاند.
آزمون و خطای مداوم ،اظهارنظرهای مملو از جزئيات ،پیش��نهادهای
سازنده ،حتی غبطه خوردن به رقیبی که همان گزارش را بهتر از ما ارائه
ن
داده -همة اينها ممکن است ناامیدکننده و وقتگير باشد ،اما بهتری 
راه برای آموختن درسهای ماندگار اس��ت .این همان فضايي است كه
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح سعي دارد براي پرورش روزنامهنگاران
فراهم كند.
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اصول روزنامهنگاري
مبتني بر واقعيت به رسانهها
امكان ميدهد كه در مناطق
درگير بحران نقش مهمي در
حمايت از دموكراسي ايفا
كنند
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کار با رسانههای بینالمللی

ممكن اس��ت تجربة كار با مؤسس��ة گزارش��گري جن��گ و صلح برای
روزنامهنگاران داخلی با کار برای رس��انههای کش��ور خودشان بسیار
متفاوت باش��د .روزنامهنگاراني كه با مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح
همكاري ميكنند ،گاهي با مش��كالتي مواجه ميش��وند؛ مشكالتي از
قبيل نظارت شديد ،كار سنگين گزارشگری ،بازنویسی گزارش و بازبینی
اطالعات ،و ویرایش جدی و مفصلی که ش��ايد از نظر خيليها دخالت
نابهجا باش��د .اما روش کار مؤسسة گزارش��گري جنگ و صلح در واقع
مبتني بر روشها و سنتهاي رايج در بسیاری از رسانههای بینالمللی،
بهويژه رسانههاي آمریکایی-انگلیسی ،است.
موسسة گزارشگري جنگ و صلح مدعی نیست که این روش سردبیری،
و شيوة اصولی روزنامهنگاری بینالمللی لزوماً برتر از سایر رویکردهاست.
همانط��ور که در آغاز گفتيم ،در بخشه��ای مختلف جهان روشها و
شیوههای متفاوتی در روزنامهنگاري به کار گرفته میشود.
ی گزارشگريِ مسئوالنه و مبتنی بر واقعیت -یعنی اصول
اما اصول اساس 
مورد قبول همگان كه در آغاز اين کتاب به آنها اش��اره شد -امتيازاتي
دارد كه به رس��انهها امكان ميدهد در مناطق درگير جنگ و بحران (يا
مناطق در خطر جنگ و بحران) نقش مهمي در حمايت از دموكراس��ي
و اعتمادسازي ايفا كنند.
ش��یوة بينالمللي گزارشگری و س��ردبیری رویکرد مسلطی است که
غایتش رسیدن به چنین هدفهایی است .تجربة کار در چهارچوب
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چنین سنتی درسهای با ارزش��ی برای روزنامهنگاران به همراه دارد،
اگرچه آنها ممکن اس��ت بخواهند این آموختهها را با اوضاع و احوال و
محیط رسانهای خودشان سازگار کنند.
فرآیند گزارشگری/آموزش

مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح فرآیند توليد مقاله را به اجزای اصلی
سازندة آن تقسیم میکند و میکوشد از روزنامهنگاران داخلی در تمام
مراحل این مسیر حمايت کند.
نخستین مرحله ،تشخیص مس��ائل و موضوعات داخلی برای پوشش
ش خبریِ یک خبربالق��وه (نگاه كنيد به
خبري اس��ت .یعنی درک ارز 
فصل  ،)8ارزیابی عالیق خواننده/س��ردبیر ،و روشن کردن این موضوع
که آيا این خبر قب ً
ال در آن رسانه کار شده است ،و اگر شده به چه صورتي.
این فرآیند باید منجر به تهیة يك "كاربرگ" ش��ود ،یعنی یادداش��ت
کوتاهی که روزنامهنگار مينويس��د و به تأييد سردبيري كه گزارش را
سفارش داده ميرسد و ش��امل مواردی چون رئوس گزارش ،رویکرد،
برخی جزئیات اولیه ،منبع یا منابع و نیز زمان تحویل و حجم توافقشدة
گزارش است.
مرحلة دوم ،برنامهریزی برای تهیة گزارش است .یعنی شناسايي منابع
و مطالب مهم ،و طراحي اس��تراتژی برای به دست آوردن اطالعات در
مهلت مقرر (نگاه كنيد به فصل  .)4این فرآیند باید شامل حصول
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مسائل داخلي
برنامهريزيگزارش

شروع

ارزيابي
بحث منطقهاي
انتشارمحلي

نوشتنگزارش
مشاوره و بازنگري

انتشارالكترونيكي
ترجمه

نسخةنهايي

فرآیند گزارشگری/آموزش
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ِ
ش كه
ویرایش گزار 
فرآيند
نيازمند كار زياد و فشرده
است ،شامل مشاوره و
بازنگري است ،سطر به سطر،
و كلمه به كلمه

فصل15

اطمينان از رعايت توازن ،اس��تفاده از اظهارنظرهای منصفانه ،و اتکا به
قاعدة تأييد دو منبع باشد.
مرحلة سوم به طور قطع مهمترین مرحله است :نوشتن گزارش .هر چه
بيش��تر به درسهای این کتاب عمل كنيد ،این مرحله را راحتتر طي
خواهيد كرد .اما آماده باشید -س��ردبیران مؤسسة گزارشگري جنگ
و صلح ،مثل بس��یاری از س��ردبیران رس��انههای بینالمللی ،احتماالً
گزارش را با پرسشهای دیگری به ش��ما برميگردانند تا آن را تكميل
كنيد ،یا از صحت اطالعات مطمئن ش��ويد ،يا بيشتر كندوكاو كنيد تا
به اطالعات حساس دس��ت پيدا كنيد .این کارها وقت میبرد ،و مواجه
شدن با پرس��شهاي س��ردبیری که ظاهرا ً از موضوع سر درنمیآورد،
شايد ناامیدکننده باشد .اما کاری که آنان در واقع انجام میدهند تالش
براي تقویت منابع یا ایجاد توازن ،روشن کردن مسائل برای خواننده ،و
قویتر کردن گزارش شماست.
ویرایش گزارش كه نيازمند كار زياد و فش��رده اس��ت ،ش��امل
فرآيند
ِ
مشاوره و بازنگري اس��ت ،سطر به س��طر ،و كلمه به كلمه .اين فرآيند
ممكن است مستلزم تالش و ارتباط قابل مالحظهاي باشد و در مؤسسة
گزارشگري جنگ و صلح معموالً در دو مرحله انجام میشود .در مرحلة
اول ،س��ردبیري كه گزارش را س��فارش داده (و اغلب مدی��ر برنامه یا
استادي است كه در کشور شما مستقر است و گاهی به زبان خودتان با
ش��ما کار میکند) ویرایش اول را انجام میدهد .كار او بررسی صحت و
دقت اطالعات و س��اختار اصلي گزارش است .پس از ترجمة گزارش به
زبان انگلیسی ،معموالً مدير مسئول يا معاونان سردبير نسخة انگليسي
گزارش را از
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نظر رعایت س��بک و روش��نی و وضوح مطالب ويرايش ميكنند( .اگر
نگرانيهاي در مورد ايراد افترا يا مسائل مهمي از اين دست وجود داشته
باشد ،ممکن است گزارش را برای مدیر اجرایی یا احتماالً برای وکال هم
بفرستند ).این فرآیند منجر به ویرایش نهایی گزارش میشود.
بنابراین ،هر چه بيشتر رهنمودهاي این کتاب راهنما را به كار ببنديد،
گزارش ش��ما كمتر ويرايش خواهد شد .به كاربرگ خود و مخصوصاً به
حجم گزارش توجه ويژه نش��ان بدهيد -اگر از ش��ما یک گزارش 800
کلمهای خواستهاند و  2000کلمه نوش��تهاید ،گزارشتان آش والش
خواهد ش��د ،یا به کلی حذف می ش��ود .چنانکه پیشتر گفته ش��د،
این فرآيند ممكن اس��ت ناامیدکننده باشد ،اما ش��کیبا باشید :وظیفة
سردبیر این است که مطمئن شود متن شما روشن و قابل درک است تا
گزارشتان بهتر و تعداد مخاطبانتان بيشتر شود.
مؤسس��ه ترتيبي خواهد داد كه تالش ش��ما از نظر مالي جبران شود:
هم��ة روزنامهن��گاران به همين دلي��ل تالش ميكنند ،و در مؤسس��ة
گزارش��گري جنگ و صلح نیز سردبيري كه كار را به شما سفارش داده
با پرداخت دس��تمزد متعارفي به ش��ما موافقت خواهد كرد كه پس از
انتش��ار گزارشتان در وبسایت مؤسسه یا ارس��ال آن از طریق ايميل
قابل پرداخت اس��ت( .لطفاً توجه داشته باش��ید که پرداختها ممکن
اس��ت تا یک ماه طول بکشد؛ اگر در این مورد سؤالي داريد ،با همکاران
هموطن خود در مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح صحبت کنید ).انتشار
الکترونیکی مطالب ،آنها را به دست مخاطبانی در یک گسترة جهاني
میرساند ،از جمله به دست دیپلماتها ،روزنامهنگاران ،دانشگاهیان،
و تحليلگران��ي که در زمينة موضوعهاي مورد نظر ش��ما کار میکنند.
مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح عمدتاً از همين طریق تريبوني مهم
برای روزنامهنگاران
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محلی فراهم میآورد تا بتوانند ب��ر بحثها و گفتوگوهای بینالمللی
دربارة کشور خود اثر بگذارند.
با اي��ن ح��ال ،روزنامهن��گاری کاری محلی نيز هس��ت ،و هدف اصلي
مؤسسة گزارش��گري جنگ و صلح تقویت رس��انهها در سطح محلی
اس��ت .مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح با نشريات محلی و منطقهای
ارتباط برقرار میکند تا امكان انتشار گزارشهای شما در وطنتان ،که
اهمیت بيشتري دارد ،فراهم شود .بنابراین ،نسخهاي از گزارش شما به
زبان محلي براي انتشار در نشریات داخلی هم تهیه میشود( .مؤسسة
گزارشگري جنگ و صلح به تهية برنامههاي محلي برگزيده براي راديو
و تلويزيون ،و همچنين تأس��يس وبسایتهایی به زبانهای محلی ،و
در برخی مناطق "پخش ماهوارهای" نيز ميپردازد ).این فرآیند پیچیده
ميتواند شامل ترجمة دوبارة ويراست نهايي باشد كه به زبان انگليسي
است ،يا اعمال آخرین تغییراتِ نسخة انگلیسی در نسخة نهايي گزارش
شما به زبان محلي.
مؤسسة گزارش��گري جنگ و صلح همچنین در حال افزایش امكانات
انتش��ار همزمان خود در سطح بینالمللی اس��ت .این امر مجالي برای
روزنامهن��گاران داخلی فراهم میآورد تا مطالبش��ان در روزنامههای
مهم داخلي و منطقهای ،بهویژه در آمریکای ش��مالی و اروپا ،منتش��ر
ش��ود -و به این ترتیب باز هم تریبونی بینالمللی برای صداهای محلی
ایجاد ش��ود .برای پرهیز از هر گونه س��وءتفاهم ،الزم است اشاره کنیم
که برای انتشار همزمان مطالب بهندرت وجهي به مؤسسة گزارشگري
جنگ و صلح پرداخت میش��ود ،و هرگاه پرداخت شود ،مؤسسه فقط
نيمي از آن را به
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نويس��ندة اصلي ميپردازد و مابقي را براي پرداخت هزينههاي انتشار
همزمان نگهميدارد.
توگوهایپرشوري
مدنینیرومندجامعهایاستكهبحثهاوگف 
جامعة ِ
در آن جريان داشته باش��د ،و مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح تالش
توگوها در زمينة مسائل مهم
ميكند از گزارشهای شما در بحثها و گف 
همچون صلح ،دموکراسی ،و توسعه در سطح ملی استفادهکند .این كار
ممكن است شامل برگزاری همایشهای منطقهای ،حضور در رسانهها،
یا ترتيب دادن سمینارهایی در دفترهاي مؤسسة گزارشگري جنگ و
صلح با حضور مقامات محلی ،نمايندگان س��ازمانهای حقوق بشري و
دیگر سازمانهای مردمنهاد ،و البته روزنامهنگاران و سردبیران باشد.
ارزیابیها بر درسهای آموختهش��ده مهر تأييد ميزنند ،اش��تباهات
و س��وءتفاهمها را (حتي گاهي از جانب مؤسس��ة گزارش��گري جنگ
و صلح) رفع میکنند ،و نتایج كار نش��ريه را ميس��نجند .این ارزیابی
ممکن اس��ت در قالب یادداشت سردبیر باش��د ،یا به صورت گفتوگو
با استاد یا س��ردبیري كه گزارشي را به شما سفارش داده است .سامانة
آموزش از راه دو ِر مؤسس��ة گزارشگري جنگ و صلح از طریق آکادمی
آنالین امني براي روزنامهنگاران شركتكننده
اين مؤسسه تسهیالت
ِ
در اين برنامة آموزشي فراهم میکند تا نسخههای ویرایششده را مرور
کنند ،از بازتابها باخبر ش��وند ،و تحوالت كلي را دنبال کنند( .ارزیابی
باید دوطرفه باشد؛ بنابراین ،اگر میخواهید مؤسسة گزارشگري جنگ
و صلح و فرآیند آموزش و ویرای��ش آن را ارزیابی کنید ،لطفاً این کار را
انجام دهید).

267

ِ
مدنی نیرومند
جامعة
جامعهای است كه بحثها
و گفتوگوهای پرشوري
در آن جريان داشته باشد،
و گزارشهای شما به اين
بحثها و گفتوگوها كمك
ميكند
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رمز نوشتن برای مؤسسة
گزارشگري جنگ و صلح
توجه به رهنمودهاي این
کتاب برای گزارشگري به
شیوهای متوازن و مبتنی بر
واقعیت است
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نکاتی دربارة کار با مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح

چنانکه گفته شد ،فرآیند تهية مطلب براي اين مؤسسه بسيار پيچيده
اس��ت .گاهی ممکن است كار با سرعت و س��هولت پيش برود؛ و گاهی
ممکن اس��ت بسيار پيچيده و دشوار باشد .هر چه بيشتر با اين مؤسسه
کار کنید ،این فرآيند به نظرتان آس��انتر خواهد شد ،و هدف هم دقیقاً
همين است .
رمز نوشتن برای مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح توجه به رهنمودهاي
این کتاب برای گزارش��گري به شیوهای متوازن ،موجز ،با منابع كافي،
و مبتنی بر واقعیت اس��ت .اگر گزارش ش��ما با كاربرگ تناسب داشته
باش��د ،لید روشن و گویايي داشته باش��د و قواعد اساسی گزارشگری و
دیگر اصول روزنامهنگاری در آن مراعات شده باشد ،با مشکل چندانی
روبهرو نخواهید شد.
يكي از اين نكات این است که به یاد داشته باشید برای مخاطبی وسیع،
فراتر از شهر ،کشور یا منطقة خود بنویسید .واقعیات اصلی را مشخص
کنید ،افراد و احزاب را در نخس��تین اشاره به نامشان معرفی کنید ،و به
جای اینکه صرفاً پيش واع��ظ موعظه کنید ،طوري با مخاطب ارتباط
برقرار کنید که میل 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 .سردبیران وقت زیادی صرف میکنند تا مطالب را به این شیوه
روش��ن و شفاف کنند و صيقل بزنند ،ولی اگر خودتان اين شم و مهارت
را داشته باشيد ،گزارشتان بهتر و اثرگذارتر خواهد شد.
این فرآیند ممکن است حوصلة شما را سر ببرد ،اما بدانید که گزارش شما
تنها گزارشي نیست که سردبیرها باید روی آن کار کنند .آنها
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با بيشترين س��رعت ممکن روي مطالب كار ميكنند .بنابراین ،هر قدر
مطلبی که ارائه میکنید شستهرفتهتر باشد ،مسلماً كمتر بايد روی آن
کار كنند.
سرانجام اینکه هر گزارشي خوب از کار در نميآيد .روزنامهنگار باتجربه
میداند که گاهی گزارشها "حذف میش��وند" (یعنی مورد اس��تفاده
قرار نمیگیرند) .این موضوع مطمئناً خوش��ایند نیست ،اما این بخشی
از این حرفه اس��ت .گاهی اوقات دلیلش اين اس��ت که گزارش خوبی از
كار در نيامده است .اما اغلب به این دلیل است که گزارشهاي دیگری
وجود داش��ته ،یا فضای خبری تغییر کرده و گزارش ش��ما از رده خارج
شده است.
اگر گزارشي مورد استفاده قرار نگیرد ،میتوانید از سردبیري كه گزارش
را به ش��ما سفارش داده بپرسيد آيا دستمزد گزارش حذفشده به شما
تعلق ميگيرد يا نه .مبلغ این پرداخت ناچيز اس��ت و اصوالً زماني قابل
پرداخت است که گزارش به دليل تصمیم سردبیر یا به دالیل خبری رد
شود ،ولی اگر کیفیت آن پايين باشد یا دیرتر از موعد تحويل شده باشد،
دستمزدي به آن تعلق نميگيرد.
ولي ،در هر حال ،از اين تجربه درس بگيريد و آن را پش��ت سر بگذاريد.
كار شما روزنامهنگاري است ،نه سرودن شعر ،و فردا همیشه روز دیگری
است -و گزارش دیگری.
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منابع مؤسسة گزارشگري
جنگ و صلح براي كمك
به روزنامهنگاران داخلي در
مناطق درگير جنگ و بحران
هستند

فصل15

منابع

برنامههای آموزشی مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح شامل کارگاهها و
سمینارهای تخصصی ،آموزش همهجانبة ضمنکار از طریق پروژههاي
گزارشگری گروهی ،ارائة گستردة واحدهای آموزشی آنالین و مطالب
چاپی از قبیل همين کتاب ،و نیز سيس��تم آم��وزش از راه دو ِر آکادمی
مؤسس��ة گزارش��گري جنگ و صلح (نگاه کنید به)www.iwpr.net :
است.
این وبسایت لینکهایی به تعداد بسیار زیادی از دیگر وبسایتهای
تخصص��ی و آموزش��ی دارد که هر چی��زی از مهارتهای اساس��ي تا
گزارشگریِ محیط زیست و گزارشگریِ جنایات جنگی را در بر ميگيرند.
کتابشناس��ی مفصلي هم از كتابهاي راهنماي تخصصی و آموزشی
وجود دارد ،و بسياري از آنها به صورت آنالين فهرست شدهاند.
کارگاههای آموزش��ی مقدماتي و تخصصی را ،بنا به ضرورت ،استادان
محلی و بینالمللی اداره میکنند؛ به همين دليل ،ما از همة ارزیابیها و
نظرات شرکتکنندگان و همكاران محلی استقبال میکنیم .عالوه بر
اين ،ما ويراستهاي دیگری از این كتاب راهنما ارائه خواهیم کرد ،و در
صدد هستيم كه نظرات و دیدگاههای شرکتکنندگان در برنامههايمان
را هم در آن بگنجانیم تا قابل استفادهتر شود.
طرحهای ظرفیتسازی مؤسسة گزارشگري جنگ و صلح برای تقویت
رسانهها و مؤسسات رسانهای محلی است ،اعم از گروههاي آموزشي یا
آزادی بیان ،یا روزنامهها و خبرگزاریهاي محلي .برای كسب اطالعات
بيشتر دربارة برنامة جامع مؤسس��ة گزارشگري جنگ و صلح ،یا برای
اطالع از چگونگی همکاری با ما در منطقة خود به وبسایت اين مؤسسه
مراجعه کنید.
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فصل15

گزارشگری برای تغییر:
كتاب راهنمایی برای گزارشگران داخلي
در مناطق درگير بحران
گزارشگران در خطوط مقدم اكنون بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر هستند.
اما با حرکت بسیاری از کشورها به سوي دموکراسی ،نقش گزارشگران داخلي بيشتر
از هميشه اهميت يافته است.
این کتاب راهنمایی عملی و كاربردي برای کمک به روزنامه نگاران داخلی است تا در
تغییرات مثبت در جوامع درگير بحرانهاي سخت سهیم شوند.
این كتاب راهنما از تجربة گستردة موسسة گزارشگری جنگ و صلح در زمينة آموزش
تخصصي بهره میگیرد؛ اين سازمان غیرانتفاعی از رسانه های داخلی در مناطق درگیر
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
ظرفیتسازي در مؤسسات رسانه ای داخلي است .نشريات الکترونیکي اين مؤسسه
گزارش های پرمحت��وا و عميقي از صداهای محلی در خط مق��دم بحران و تغییر در
اروپا ،آسیا ،خاورمیانه و آفریقا ارائه می كنند .برای اطالعات بیشتر و اشتراک آنالین
به  www.iwpr.netمراجعه کنید.
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