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 ۲۰۲۲/ ۰۷// ۳۰         جلیل غنی  
 

 ورنالیزم دوست یا دشمن مردم) بخش ششم( ژ
 فصل دوم 

 ی آزاد و دموکراتیک روش کار یک ژورنالیست در جامعه 
 

روی از آن اعتباری برای خود کسب کند و خوانندگان، بینندگان و یا هم  تواند با پی روشی که یک رسانه می 
 های این رسانه باور داشته باشند، متکی بر این اصول بنا شده است:  شنوندگان بتوانند به گفته 

 آورد؛    دست می منابع قابل اعتباری که این رسانه معلومات خود را از آن به    ▪ 
 ساختن گزارش؛  آمده از یک منبع دیگر، برای مؤثقدستتصدیق و تأیید معلومات به   ▪ 
بودن گزارش و یا یک  از یک جانبه   های متفاوت جهت جلوگیریآوری دیدگاهساختِن گزارش با جمعمتوازن  ▪ 

 مطلب قابل نشر؛  
 دست آمده؛  ی مطالب به طرفانه ی بی ارائه    ▪ 
 ی مطالب، گرایی در ارائه بودن و اجتناب از ذهن آفاقی    ▪ 
 دست می آید؛  های مستقیم از مرجعی که گزارش به ی نقل قول ارائه    ▪ 
 ها ؛  جلوگیری از پخش شایعه    ▪ 
 ی اسناد و مدارک.  و افشای حقایق با ارائه    ▪ 

پیشی شؤون و بخش طوری که همه اما در جهان معاصر همان  با تحوالت و  نائل  رفت های زندگی بشر  هایی 
دهی و نشرات و  هایی در امر اطالع ها و مسؤولیت ها، پیچیدگی ها نیازمندی رفت زمان با این پیش گردیده، و هم 

 رائت جدیدی از ژورنالیزم عصری است. های همگانی رونما شده، مستلزم تعریف و ق رسانه 
هایی با ژورنالیستان  ( اصول و موازینی را پس از تحقیق و مصاحبه Tom Rosenstiel( و ) Bill Kovachبیل کواک )   

اند که مسیر ژورنالیزم معاصر و  های ژورنالیستان در کشورهای مختلف، وضع کرده ها و تحلیل و شنیدن کنفرانس 
تواند اعتبار یک  مورد است، می   کند. هر یک از این اصول و موازین که ده ژورنالیستان را تعیین می ی کار  نحوه 

 ژورنالیست و رسانه را، افزایش دهد و موجب اعتماد خوانندگان، بینندگان و یا شنوندگان گردد. 
 گویی است. ی ژورنالیست حقیقت نخستین التزام و وظیفه  اول: »   ▪ 
 نخستین تعهد و وفاداری ژورنالیست به شهروندان است.  دوم:    ▪ 
 تصدیق توأم با انتظام و با انضباط، ماهیت اصلی ژورنالیزم است.   سوم:   ▪ 
دهند،  خبرنگاران و کارمندان ژورنالیزم باید استقالل شان را از مراکزی که تحت پوشش خبری قرار می   چهارم:  ▪ 

 حفظ کنند. 
 عنوان ناظر مستقل قدرت باشد. ژورنالیزم باید به   پنجم:   ▪ 
 ژورنالیست باید مجمعی را برای ابراز انتقادها و مصالح عامه ایجاد کند.  ششم:    ▪ 
 چسپ و مرتبط سازد. ژورنالیست باید سعی کند یک موضوع عمده را دل  هفتم:    ▪ 

 دارد. ژورنالیست باید خبرها را همه جانبه و متناسب نگه   هشتم:   ▪ 
 ها مکلف هستند به حکم وجدان عمل کنند. کارمندان رسانه  نهم:   ▪ 
عنوان  تر از آن زمانی که به هایی دارند. حتی بیش شهروندان نیز در رابطه با خبرها حقوق و مسؤولیت دهم:     ▪ 

کنند«. کننده و یا ویراستار کار می تهیه 
1

 
شان را به شهروندان و  تهیه کنند. باید وفاداری داری  خبرنگاران الزم است خبرها را بدون هراس از جانب 

شهروندان نخستین اساس اعتبار  تر از هر منفعت دیگری، حفظ کنند. این تعهد به تر، بیش ی بزرگ منافع جامعه 
گوید که این مطلب برای  کنند که به مخاطبان می روی می ها میثاقی را پی یک سازمان خبررسانی است. آن 

 
1 -Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism(p-9), 2004 
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چنان به این معنی  شهروندان جامعه هم دهندگان. تعهد به ه، نه برای دوستان و یا اعالن عموم درنظرگرفته شد 
گرفتن بعضی  های یک جامعه را تبارز دهد. نادیده است که ژورنالیزم باید تصویری باشد که سیمای تمام گروه 

کید بر صنعت خبررسانی  ی تأ گذارد. مفکوره شان، تأثیر می ها از حقوق مدنی کردن آن از شهروندان بر محروم 
را   وفاداری  بینندگان طیف وسیعی،  یا  و  و شنونده  خواننده  اعتبار  که  است  استوار  عقیده  این  به  معاصر، 

پیشگان در یک سازمان  آید. در این ارتباط تجارت دست می آورد و مؤفقیت اقتصادی به تعقیب آن به وجود می به 
ها را، باالتر از  ها، و تعهد در برابر آن کشی از آن   نه بهره   داشتن مخاطبان، خبررسانی نیز باید راضی نگه 

 ی دیگری قرار دهند. هر مالحظه 
بودن بار مفهوم آفاقیکه برای نخستینها بر انضباط مسلکی برای تصدیق اطالعات اتکا دارند. زمانیژورنالیست

(Objectivity)  اشاره نداشت که  مطرح گردید،  این موضوع  به  از جانب ژورنالیستی ضمنی  داری  ها عاری 
کرد باشند؛ بلکه روش مداوم ارزیابی اطالعات، یعنی برخورد شفاف و دقیق را با شواهد و مدارک، تقاضا می

بودن کار ژورنالیست را صدمه نزنند. این روش  شود، مؤثقداری میها جانبهایی که از آن تا اشخاص و فرهنگ
وجوی چندین شواهد و مدارک، افشای منابع متعدد را تا حد امکان، و یا  . جستآفاقی بود، ولی نه ژورنالیستیک 

دهد که همه معیارهای یک اثر طرح سؤال از جوانب مختلف را برای تبصره در یک مورد مشخص، نشان می
ت  ژورنالیستیک است. ضوابط تصدیق، عملی است که ژورنالیزم را از سایر انواع مکالمه و مفاهمه مثل تبلیغا 

واره کامالً سازد. ولی ضرورت روش مسلکی هم های تفریحی، جدا می و پروپاگند، افسانه و داستان و یا برنامه
های متعدد و متفاوتی را برای تشخیص ها و روشکه ژورنالیزم تکنیکدرک و یا تعریف نشده است. در حالی 

منظور آزمایش اعتبار تعبیر ژورنالیستیک    به ی سیستمی که  ی مثال: برای توسعه گونهحقایق طرح کرده، ولی به 
 تری صورت گرفته است.  باشد، کار کم

طرفی،  ی ژورنالیزم و بنیاد اعتبار آن است. استقالل روحی و فکری، بهتر از بی استقالل، یکی از ایجابات عمده  
طرف نیستند،  گران بی نویسان و تحلیل   که سرمقاله ها باید بر آن تمرکز کنند. در حالی اصلی است که ژورنالیست 

رسانی  ها برای اطالع یی آن ها، و توانا ی آن ها، انصاف عالمانه بودن آن بودن و مؤثق   ها بازهم درستمنبع اعتبار آن 
هم، نگارندگان و کارگزاران یک نشریه  یی مشخص. با آن ها از یک گروه معیّن و یا نتیجه است، نه هواخواهی آن 

سمت نخوت و خودبینی، ممتاز    برای حفظ استقالل خود، باید از هرگونه تمایل و گرایش و یا سقوط به   و یا رسانه 
 گرایی، دوری جویند.  نمایی، تجرد و یا پوچ 

هایی  حیث ناظر بر آنانی است که در قدرت هستند و یا در موقف ژورنالیزم دارای ظرفیت غیرمعمول خدمت به 
تأ  شهروندان  اکثر  بر  که  َدژ  هستند  یک  ژورنالیزم  که  کردند  درک  ژورنالیزم  بنیادگذاران  است.  ثیرگذار 

های همگانی، با تأیید محاکم، تأمین گردد و مورد  مستحکم در برابر استبداد در صورتی است که آزادی رسانه 
باشند. ژورنالیست  اتکا داشته  به آن  این آزادی نظارت  تهدید قرار نگیرد و مردم  را،  ها مکلفیت دارند که 

منظور تجارت، به آن صدمه نزده  برداری از آن به  رفتاری و یا بهره سری و سبک مفهوم نساخته، با سبک بی 
 و آن را در جایگاه شایسته بنشانند. 

گذارد.  یی معمول برای مذاکرات عامه است و این مسؤولیت، اساس امتیازات خاص را می های خبری وسیله رسانه 
مردم در میان  تواند که حقایق را با  جامعه خدمت کرده می بهترین وجه برای    وگوها زمانی به این مذاکرات و گفت 

چنان باید سعی کند که نظریات متعدد و متفاوت  بگذارد؛ نه تبعیض و تعصب و حدس و گمان را. ژورنالیست هم 
که تنها  هوم قرار دهد، نه این شده را در یک محتوایی بامف  و منافع عامه را منصفانه ارائه کند و مطالب ارائه 

ها، بزرگران  گویی مستلزم آن است که ژورنالیستودن و حقیقت   باختالفات در گفتگوها را برجسته سازد. درست 
 تواند یک مشکل را حل کند، نادیده نگیرند. وگوهای جامعه، نقاط مشترکی را که می گفت

های خوانندگان  تر از داشته ها باید بیش یت ژورنالیست روی یک مقصد است. فعالژورنالیزم، گفتن یک موضوع به 
چه را که  ها برای بقای خود هم که شده، باید آن ها باشد. ژورنالیست ترین بندی مهم و یا شنوندگان، و یا هم جمع 

متوازن بسازند.  توانند ولی به آن ضرورت دارند، آن را  کرده نمی بینی که پیش خواهند بدانند، و در حالی مخاطبان می 
این  دل مختصر  را  مهم  مطالب  کند  سعی  ژورنالیست  باید  نگارش  که:  یک  مؤثریت  بسازد.  مرتبط  و  چسب 

 شود: ژورنالیستیک با این دو اصل سنجش می 
 سازد؟ نخست، تا چه اندازه یک کار ژورنالیستیک خوانندگان را دخیل می 

 کند؟ ها را تنویر می و دو دیگر تا چه حد آن 
ترین ارزش را نزد شهروندان  طور مداوم بپرسند که کدام معلومات بیش ها باید به بدان معنی است که ژورنالیستاین  

 و به چه شکل دارد؟ 
بادروغ و    موضوعاتی فراتر از حکومت و حفاظت عامه بپردازد، ژورنالیزم آلوده که ژورنالیزم باید به در حالی 

 کند. اهمیت را ایجاد می بی  یاهمیت، یک جامعه اطالعات ناچیز و بی 
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تهداب    از  دیگر  یکی  آن،  در  مهم  نکات  و حفظ  متناسب خبرها  نوعی    های حقیقت حفظ  است. ژورنالیزم  گویی 
دهد تا بر اساس آن در جامعه گشت و گذار  و سو می   یی که ذهن و فکر شهروندان را سمت نقشه کشی است، نقشه 

 کنند.  
ی تقلیدی مطالب،  گرفتن دیگران، ارائه منظور مؤثرساختن آن، نادیدهمورد بهوقایع را با ساز و برگ دادن بی 

چنان باید شامل سازد. این نقشه هم اعتبار میی این چیزها این نقشه را بیتناسب، همهبافی و عدم رعایت  منفی
نظر شماری جالب به ی جامعه باشد، نه تنها از آنانی که از نگاه نفوسدهندههای تشکیلیی از تمام گروهخبرها

تواند که کارمندان آن  بهترین وجه توسط چنان یک سازمان خبری برآورده شده می   خورند. این مأمول بهمی
 باشند.های متنوع مجهز با دانش ژورنالیستیک داشته سوابق و گذشته

هر ژورنالیست باید مفهوم و درک مشخصی از اخالق و مسؤولیت، یا یک ترکیب اخالقی، داشته باشد. هر یک  
ی خود  کند، وظیفه ها ایجاب می بودن، که کارکرد آن   بودن و مؤثق  روی از منصفانه ها، اگر با پی از ژورنالیست 

کاران، چه در اتاق کار و چه در اتاق  ند، باید با هم را با مسؤولیت انجام دهند، و اگر اختالف نظری داشته باش
 که این استقالل را با تشویق افراد برای ابراز دیدگاه های خبری، در صورتی کنفرانس، در میان بگذارند. سازمان 

ی مطالب  ی الزم را برای درک موضوع و تهیه گرانه شان پرورش دهند، مؤفق هستند. این امر تباعد نظر روشن 
 انگیزد. همین تنوع فکری و نظر است که مهم است نه اعداد.  ی متنوع بر می و مؤثق در یک جامعه درست 

پذیرد. کار هر ژورنالیست با انبوهی از    های ژورنالیست در همین نکات عمده پایان نمی اما وجایب و مکلفیت 
بودن یک گزارش،    طرف بودن و بی   راه است و برای دریافت حقیقت و درست سؤاالت و اگر و مگرها، هم 

های  های زیادی است که باید آن را بکوبد و منابع و مأخذهای زیادی است که به آن رجوع کند. مقایسه دروازه 
زیادی را بین گفتار و خواندن منابع مختلف باید انجام دهد؛ تا بتواند گزارش و یا خبری مؤثق، دقیق، عینی،  

 ی اصول و موازین ژورنالیزم تهیه کند.  ابق به همه دارانه، آفاقی و با اعتبار و مط غیرجانب 
داد، نخست از همه با  یک ژورنالیست، با تجربه و دانشی که از این مسلک دارد، در مواجهه با هرگفتار و روی 

کند. با انتقادی آمیخته با نوعی بی  دید تردید بر اطالعات مربوط به گزارشی که در دست تهیه دارد، نگاه می 
نگرد و این شک و تردید را با طرح یک  اعتمادی و شکاکیت برای دریافِت حقیقت، موضوع مورد بحث را می 

  ها و گفتها هم در بحث ها را شاید غیر ژورنالیست کند. چنین سؤال سلسله سؤاالت و دریافت پاسخ آن رفع می 
ران، یا  شونده و یا یک سخن   ا مصاحبه ی کار ژورنالیست ب وگوهای شان با کلمات متفاوتی طرح کنند؛ اما شیوه 

گری برای رسیدن به ُکنه مطالب و یا توضیح سخنان  یهای دکند، خصوصیت کسی که کنفرانس خبری برگزار می 
تواند به آنچه که شکاکیت  بخش برای آن، می   ها، و یافتن جواب قناعت و هدف گوینده دارد، که با طرح این پرسش 

تری در ذهن خود طرح کند، مثالً با طرح این  های بیشتر بخشد، سؤال اعتبار بیش   او را رفع کند و به گزارش او
 ها: سوال 

 »با چه مضمونی مواجه هستم؟    ▪ 
 آیا اطالعات کامل است، و اگر نیست چه چیزی فراموش شده است؟    ▪ 
 ها اعتماد کنم؟ منبع چیست و مأخذ کدام است و چرا باید به آن    ▪ 
 چه شواهدی ارائه شده و چگونه این شواهد آزمایش و تصدیق گردیده است؟    ▪ 
 تواند؟ چه توضیح بدیل و یا تفاهمی موجود بوده می    ▪ 

ام؟«. چه که ضرورت داشتم آورده آیا آن    ▪ 
2

    
شنود و یا تحقیق  چه می اصل دیگری که در کار ژورنالیستیک ضرور است آن است که ژورنالیست نباید به آن 

تواند قناعت او را مطابق به فهم و دانش  ها و یا هر سؤال دیگری که می کند اعتبار کامل بدهد و به این سؤال می 
 وجو کند.   اش فراهم نماید، جوابی جست او از اصول کاری 

نگارد، ستون فقرات گزارش اوست که مبنای جزئیات و  دریافت حقیقت یک موضوع که یک ژورنالیست می 
 کند.  داد را آشکار می ل و چگونگی وقوع حادثه و روی توضیحات و دالی 

(Howie Schneider )  ( ستونبروک  یونیورستی  در  خبرنگاری  استاد  شنایدر  یارک  Stone Brookهاوی  نیو   )
 گوید: می 

داشته در یک زمان مشخص است«. دموکراسی بر    »حقیقت، بیان احتماالت ممکن، متناسب با شواهد دست
رس داشته  دستها را که در یک محتوای باارزش گنجانده شده، بهها و درستیکه حقیقت  شهروندانی اتکا دارد

تواند، و باید که کند، ولی ژورنالیزم میمفهوم مطلق و یا فلسفی آن تعقیب نمیباشند. ژورنالیزم حقایق را به
به آن پیحقیقت را  این »حقیقت ژورنالیستیک« عملیهمفهوم عملی  انضباط مسلکی یی اسگیری کند.  با  ت که 

 
2 - Blur. Bill Kovach and Tom Rosenstiel p-32 
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کنند مفاهیم و معانی این حقایق  ها کوشش مییابد. بعد از آن، ژورنالیستآوری، و با تصدیق حقایق، آغاز می جمع
تر در آینده باشد، ارائه کنند. تحقیق بیش  نحو مناسب و مؤثق که در زمان حاضر بااعتبار، و معروض به  را به

تا حد  ژورنالیست باید  بارهها  یا ممکن در  بینندگان و  و  تا خوانندگان  باشند  کار خود شفاف  ی منابع و روش 
شنوندگان، بتوانند خودشان این اطالعات را ارزیابی کنند. حتی در همین جهان تنوع نظریات و عقاید، درستی  

شود، مورد تبصره بودن، بنیادهایی است که بر مبنای آن هر چیز دیگری در یک محتوا تهیه و تعبیر می  و مؤثق
گیرد. حقیقت به مرور زمان ازچنین جریانی  شود و تحلیل و تفسیر و مورد بحث قرار میگیرد، انتقاد میقرار می 

شوند، بازهم به منابع قابل  تر اطالعات مواجه می که شهروندان حتی اگر با جریان بزرگ کند در حالی تبارز می
 تر، دارند.تر، نه کمک محتوا باشد، ضرورت بیشتشخیص که تصدیق اطالعات و تنظیم آن دری

ها و تحوالت سیاسی جامعه است. با تغییر روند سیاسی  ژورنالیزم چه در گذشته و چه در عصر حاضر تابع جریان 
های آزاد که در آن رأی و نظر و حقوق و سایر امتیازهای شهروندی تضمین گردیده است،  خصوص در جامعه به 

ی پوشش خود  یابد تغییراتی در نحوههای مخاطبان خود وظیفه می ساختن نیازمندی ی بر آورده ژورنالیزم نیز برا
های  ی سیاسی، مطالب خبری و نظریات و پیشنهادها و تحلیل وارد، و با درنظرداشت این تغییرات در صحنه 

 دادهای روز را تهیه کند.  روی 
تر  یی که در بیش اند. عملیه گری با هم تنیده شده هر زمان دی در عصر حاضر سیاست و وسایط نشر، نسبت به 

گر تغییر از منطق  شود. امری که بیان سازی سیاست« گفته می یی »رسانه   (mediatizationموارد بدان، اصطالح )
 یی است.  سیاسی به منطق رسانه 

کردند.  دادهای سیاسی بازی می ی روی ی ارائه های سیاسی نقش کلیدی را در نحوهها، نهادها و نظام در گذشته 
های سیاسی  ها بهتر آن را درک کنند، و هدف های سیاسی به مردم داده شود تا آن رفتکه چگونه تحوالت و پیش این 

 به   یافته با تغییر رو   ی سیاست است؛ اما حاال در کشورهای توسعه بهتر برآورده گردد، امری باپیشینه در گستره 
العنان و  حزبی، مطلق های غیردموکراتیک، تک ا اکنون به دالیل گوناگون در جامعه رو گردیده است. روشی که ت

 شود.  کار برده می استبدادی به 
ها نقش کلیدی را  های دموکراتیک این روند کامالً برعکس شده و اکنون رسانه البته در عصر حاضر و در جامعه 

مداران و نهادهای سیاسی هم  کنند و سیاست می های سیاسی در یک جامعه بازی  های خبری و تحلیل در پوشش 
ها  کنند چون این رسانه ها را رفع می های آن مندی نگرند و نیاز ها و وسایط نشراتی می های رسانه تر به نیازمندی بیش

وسایط  گیرند چگونه  ها هستند که تصمیم می سازند و همین رسانه های مردم را برجسته می هستند که نیاز و خواسته 
ها  های خبری را بهتر درک کنند و این رسانه توانند که پوشش گران و شهروندان کمک کرده می نشراتی به سیاست 

ی موازین و اصول کاری خود انجام  تر با درنظرداشت همه ی خود را بهتر و مسؤوالنه توانند وظیفه چگونه می 
 دهند. 

های گوناگون زندگی از اقتصاد تا تکنالوژی و سیاست و  هایی که در همه عرصه رفت با تحوالت جهانی و پیش 
شدن    های همگانی و مدرنیزه ی رسانه رفت در عرصه امور اجتماعی و فرهنگی و بیداری عمومی جهانی و پیش 

های صوتی و چاپی و تصویری، رونما شده، ضرورت دید جدید »علمی« و »مسلکی«  ها و فراگیری رسانه آن 
های همگانی و آزاد، نیز افزایش یافته است. ضرورت  بودن رسانه   طالعات، متکی بر آفاقی آوری خبرها و ادر جمع 

ی  های جامعه ها، چه صوتی و تصویری و چه چاپی، یکی از نیازمندی تعریف و قرائت و هویت جدید برای رسانه 
های بزرگ  شرکت   های آزاد و غیروابسته به نهادهای حکومتی و جهان غرب گردیده و خطر اتکای چنین رسانه 

تجارتی و تولیدی برای رفع عطش معلومات آزاد و آفاقی مخاطبان، بیش از پیش احساس گردید و گردانندگان  
های جدیدی مطابق به نیاز مردم برای ژورنالیستان و عموم کارمندان  ها را بر آن داشت تا موازین و تعریف رسانه 

دهی را طرح و  ها این پنج اصل علمی بین المللی گزارش کنند. آن ریزی  های آزاد پی رفته در جامعه وسایط پیش 
 کنند:  پیشنهاد می 

 دادی را که رخ نداده، بیان نکنید، گاه هیچ روی هیچ   -1» 
 هرگز مخاطبان را فریب ندهید،  - 2
 سازی کنید،  تان شفاف  ی گزارش جا که ممکن است در مورد روش و انگیزه تا آن  - 3
 تان اتکا داشته باشید،  گزارشبر محتوای اصلی  - 4

فروتنی را رعایت کنید«.  - 5
3

 
 ی یک گزارش و یا خبر باید رعایت شود، متمم و مکمل این پنج اصل است:  معیارهایی که در تهیه 

 
3  -  Bill Kovach & Tom Rosentiel, The Elements of Journalism P-111-112, 2004 
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گرایی   بودن در مقابله با ذهن  های خبر و گزارش، با تمرکز بر آفاقیآوری داده برخورد علمی و مسلکی در جمع
آفاقی دادها است که مستلزم هم ز کدام جریان سیاسی و سایر روی داری او جانب  بودن و معیارهای    نوایی در 

که ژورنالیست چه تمایل سیاسی دارد و یا سازمان خبری او چه جهتی  نظر از این  باشد، صرف ژورنالیستیک می 
 دارد. 

ی  ها و روش تحقیقی او در تهیه تحلیل ها و  ی ژورنالیست، در گزارش دارانه طرفی و تفکر آفاقی و غیرجانببی 
 newsهای خبر )اما برای اکثر اتاق  . دعنوان یک اصل در کار هر ژورنالیست مورد توجه باش خبرها، باید به 

rooms  ) بودن و جلوگیری از درج تعلقات و یا تمایالت سیاسی و سایر تمایالت فکری    ها، آفاقی و ژورنالیست
توانند نظریات شخصی و تعلقات شان را کنار بگذارند؛ بلکه در بعضی  رنگاران نمی ها، ناممکن ثابت شده و خبآن 

های همگانی امروزی این یک ماهیت بنیادی است و برای  کنند، که در رسانه تر از آن فکر می موارد خطرناک 
 گردد. ساختن جامعه، اساسی تلقی می  فعال 

ها و وظایف  هر شخصیت خبرساز، یکی از ویژگی   های سخت و با قاطعیت از رهبران جهان و یاطرح سؤال 
های باز و آزاد و جوامعی که آزادی بیان در  خصوص در جامعه یک ژورنالیست مؤفق و ژورنالیزم امروزی، به 

هایی نه تنها بخشی از یک روش پذیرفته شده است، بلکه  باشد. طرح چنان سؤال قوانین آن جامعه تضمین شده، می 
 های خبری است. چگونگی پوشش  جزء اساسی و بنیادی 

این مثال  از  اکاستا خبرنگار  ها سؤال یکی  از دونالد ترمپ رئیس    ( CNN) هایی بود که جیم  در قصر سفید 
یی او در رابطه با هراس وی از اتهام احتمالی در رابطه با تحقیقات  جمهور ایاالت متحده در کنفرانس رسانه 
طرح    2016ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال  یک کمیسیون خاص و مستقل مبنی بر  

ها و امتناع ترمپ  ی اصرار جیم اکاستا بر این سؤال کرد که منجر به پیروزی دونالد ترمپ گردید. در نتیجه 
رفتن او، یکی از کارمندان قصر سفید میکروفون را از جیم اکاستا بدون توافق او و پیش    از پاسخ و طفره 

سخنانش و تأکید و تکرار سؤال، گرفت. قصر سفید متعاقب آن کارت ورود این خبر نگار را بدون  از ختم  
ی قبلی به قصر سفید، مصادره کرد که بدین ترتیب هر بار که او به قصر سفید بدون این کارت، با  اجازه 

های همگانی  دفتر رسانه   ی مأموران امنیتی و کشید تا اجازه رفت، باید انتظار می اش می وجود کارت خبرنگاری 
های خبری قصر  شد که باعث سکتگی در کار او و تأخیر و گاه غیابت او در کنفرانس قصر سفید گرفته می 

رسی او به اطالعات، ایجاد و مخالف  گردید که بدین ترتیب ممانعتی در کار وی و سکتگی در دست سفید می 
ی دعوا  علیه قصر سفید در محکمه اقامه (  CNN)   شد. های همگانی دانسته می موازین و اصول آزادی رسانه 

عنوان خبرنگار سلب شده بود، رأی داد  کرد و محکمه به نفع این تلویزیون و جیم اکاستا، که حق آزادی او به 
های همگانی یک پیروزی  و کارت ورود بدون ممانعت در قصر سفید به وی مسترد گردید. این امر در رسانه 

 ز آن استقبال گردید. بزرگ دانسته شد و ا 
پیشینه  به  انقالب تکنالوژی، ارتباطات و  وقتی  تا امروز که عصر  ابتدایی  ی ژورنالیزم از همان آغاز نشرات 

ویژه در  گران به مردم به ساختن سیاست   تبلیغات است، نگاه کنیم، به انواع خدمات کلیدی ژورنالیستیک در نزدیک 
ها را با  چنان ارتقای سطح دانش آن دهی به مردم و هم خوریم. تأثیر آگاهی های آزاد و دموکراتیک بر می جامعه 

شود که ژورنالیزم در  بینیم که تا چه حد مؤثر بوده است. دیده می های ژورنالیزم می گری چنین خدمات و روشن 
  تقیم و برازنده رفت، تأثیر مسگری در راه ترقی و پیش ی حیاتی و منافع ملی و روشن گیری در مسایل عمده   تصمیم 

مندان  گران و قدرت های سیاست ها و کاستی یی دارد، و نقش دیگر ژورنالیزم را در رساندن حقایق و افشای نارسایی 
گزاری و نقش کلیدی این مسلک  کنیم که عنصر عمده در این همه خدمت در دستگاه حاکم، شاهد هستیم و درک می 

اصولی که  تواند. های متعهدانه به این مسلک مقدس، میسر بوده نمی لت مند و رسا های قانون در جامعه، بدون آزادی 
گزارش  در  و روشن امروز  از جان دهی  است، همه  حاکم  پی بازی گری  مبارزات  سیاست گیرانه ها و  و  ی  گران 

  ساختند و   هموارروی این مسلک    وار و فراز و نشیب را به هایی است که مسیر پر از موانع و ناهم ژورنالیست 
های  گامان آزادی رسانه رفته، پیش های آزاد و پیش ها و مبارزات است که رهبران جامعه بر مبنای همین فداکاری 
ساالری تشخیص دادند و    عنوان رکن اساسی دموکراسی و مردم ی مثمر و متعهد را به همگانی، نقش این حوزه 

 گذاشتند. هایی های همگانی آزاد را در چنین جامعه زیربنای رسانه 
 جامعه   رر آن بیسانه یی و تاث ربحث های 

 در بخش هفتم 
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