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  چكيده
ها افزوده كه تعداد اين  نفر خبرنگار رسانه 100ضمن اعالم كشته شدن   (IFJ)المللي خبرنگاران فدراسيون بين

طـور   المللي كار براي هدايت صحيح خبرنگاران بـه  با آنكه ضوابط بين. ها در آينده رو به افزايش است كشته
هنگام  هاي آگاهي به اي ملزم هستند در زمينه هاي رسانه رسمي ارائه شده است و بر اساس اين ضوابط سازمان

ها و همچنين شامل  خطر، بيمه عمر، درمان رايگان خبرنگاران اقدام نمايند اما اين مسئله فراگير تمامي سازمان
  ).وقت خبرنگاران آزاد و يا نيمه(تمام خبرنگاران نشده است 

 .گردد به نوع كار خبرنگـاري  اين پيچيدگي بازمي. اي است البته موضوع امنيت خبرنگار، موضوع پيچيده
ايـن  . ها وجـود دارنـد، تـأمين تـامين ناشـدني اسـت       درواقع محيط امن براي خبرنگار در مواقعي كه بحران

  .عيار جنگ كالسيك و جنگ تمام. شود كه اشاره به دو نوع جنگ شود پيچيدگي وقتي افزون مي
از مفـاهيم   ها با توجه به امنيت جاني خبرنگار تأثير مستقيمي بر يكـي  ها در رسانه پوشش خبري درگيري

  .گذارد مي” طرفي عدالت و رعايت بي“نگاري يعني  مهم روزنامه
غرض، منصف  تواند يك ناظر بي االصول آيا خبرنگار جنگي مي شود كه علي اين سؤال اساسي مطرح مي

  طرف باشد؟ و بي
اختن چرا خبرنگاران تمايل دارند با به خطـر انـد  . از سويي ديگر پرسشي هميشگي در اذهان وجود دارد

  خود گزارشي از يك حادثه خطرآفرين تهيه كنند؟
  

نگاري بحران، پوشش خبري  نگار، رفاه عاطفي خبرنگار، روزنامه امنيت جاني روزنامه :كليد واژه
  .نگاري بحران ، گزارشگري از بحران، آموزش روزنامه)جنگ(بحران 
  

مورد ويروس سياه زخم مناظره هاي دوقلو و ماجراهاي بعد از آن در  حملة يازده سپتامبر به برج
. شـود  اكنون خبرنگاري جنگ شهري ناميده مـي  هايي را درپي داشت كه هم روبه رشد و نگراني

گيري است كه به موجب آن  خبرنگاراني كه واقعه يازده سـپتامبر را   درك جديدي درحال شكل



به كمك و آموزش  ممكن است نياز) افرادي كه احتماالً خبرنگار جنگ نبودند(دادند  پوشش مي
زا  هاي ناشي از فشـارهاي عصـبي بعـد از حادثـة آسـيب      داشته باشند تا بتوانند از پس بي نظمي

  . برآيند
كـه   اسـتريت ژورنـال   والتلويزيوني از مرگ دانيل پرل، گزارشـگر   ضمناً نمايش وحشتناك 

كه متوجه  در پاكستان به قتل رسيد، مبين خطر مفرطي است 2002ربوده شد و سپس در مارس 
اين مسئله متأسفانه نشانگر آن است كه چگونه خبرنگاران خـود  . خبرنگاران مناطق جنگي است

  . شوند نيز سوژه خبر مي
  
  انداز چشم

نفر از خبرنگاران و كاركنـان   2001،100در سال   )IFJ(المللي خبرنگاران  به گفته فدراسيون بين
هـا نـه تنهـا در منـاطق      اين مرگ. ل شش سال بودها كشته شدند كه باالترين ميزان در طو رسانه

نامناسـب و   “هاي هدفمند؛ بلكه احتماالً به خاطر حضور در زمـان   جنگي كه از طريق سوءقصد
ها در ميان قربانيـان حادثـه    هفت نفر از اين كاركنان رسانه. اتفاق افتاد  ”در جايي كه نبايد باشند

، هشـت خبرنگـار   2001زدهم سپتامبر تا پايان دسامبر يازدهم سپتامبر در نيويورك بودند و از يا
هـاي   مضاف بر اينكه چندين نفر از كارمندان كمپـاني . در افغانستان جان خود را از دست دادند

گـر عكـس    اي آمريكا به سياه زخم مبتال شدند ازجمله در بوكا راتنِ فلوريدا يـك تـدوين   رسانه
  .b (CPJ 2001 a and(را از دست داد  به خاطر استنشاق باكتري جان خود ساننشريه 

هـاي   دهد كه تعـداد كشـته   نشان مي 2001المللي خبرنگاران، در سال  گزارش فدراسيون بين
خبرنگار كشته شدند، درحـالي كـه در    62، 2000در سال . ها رو به افزايش است كاركنان رسانه

. نفراسـت  89رفتـه   هم بيا رويهاي بالكان، سيرالئون و كلم ها در درگيري تعداد كشته1999سال  
قـرار مـي    1994هـا در سـال    به لحاظ آماري بعد از ميزان كشـته  1999ها در سال  مجموع كشته

هاي بوسني و قتل عام رواندا در درجة نخست عامل افزايش غيرمنتظره مـرگ   گيرد ــ كه جنگ
خاطر تهيـه گـزارش دربـارة     نگاران داخلي بودند كه به اكثر اين افراد، روزنامه. خبرنگاران بود ــ

يافته، مـواد مخـدر و معـامالت تسـليحاتي مـورد هـدف قرارگرفتنـد ايـن ارقـام           جرائم سازمان
اي است و متعاقبـاً   ها درمعرض خطر فزاينده دهندة آن است كه امنيت جاني كاركنان رسانه نشان

ز زنـدگي  اي مدت ايجـاد يـك چـارچوب امنيتـي بـراي حراسـت  ا       هاي رسانه فشار بر سازمان
  .شان رو به افزايش است كاركنان

المللي كار براي هدايت صحيح خبرنگـاران در كنفـرانس جهـاني خبـري سـال       ضوابط بين 
كند  اي را ملزم مي هاي رسانه طور رسمي ارائه شد، كه بر اساس آن سازمان در بارسلونا به 2000

؛ درمـان پزشـكي   )بيمـه عمـر   براي مثـال (كه در زمينه آگاهي به هنگام خطر، حمايت اجتماعي 
هايي را فراهم آورند؛ و مسـئولين دولتـي    وقت آموزش رايگان، و حمايت از كاركنان آزاد يا نيمه

بـا   ).(IFJ،2000ها احترام قائل شوند براي تماميت حقوق جسماني خبرنگاران و كارمندان رسانه
ان،  ان از جملـه سـي  (مهـم   اي هـاي رسـانه   اگرچه برخي از  سازمان. اين همه اين آغاز راه است

اين ضوابط را پذيرفتند، ولـي هنـوز يـك واكـنش گسـتردة      )  سي، رويتر و آسوشيتدپرس بي بي
هـاي   ها فـراهم آورد تـا از آمـوزش    صنفي ايجاد نشده كه اين امكان را براي همة كاركنان رسانه

گسترش آموزش بـه   ها براي و خبرگزاري خبرنگاران. مند شوند دهنده به هنگام خطر بهره آگاهي



ها تـا كنـون چنـين     اند اما روزنامه هايشان عمل كرده كلية خبرنگاران داخلي و راهنمايان به وعده
نگاران در افغانستان باعث شده آنهـا بـه دنبـال درك     عالوه بر اين، مرگ روزنامه. اند قولي نداده

  ).Owen, 2001a(ها باشند  بهتر داليل پشت پرده اين مرگ
مشـكالت و  . اي اسـت  الزم است بپذيريم كـه امنيـت خبرنگـاران مسـئلة پيچيـده     به هر حال 

هاي تهية گزارش يك سري مسائل را به دنبال دارد كه از آن جملـه دسـتگيري احتمـالي،     دشواري
هاي معده و انـواع جراحـات    ها، ناراحتي خاطر حوادث ناشي از آمدوشد در جاده شكنجه، مرگ به

 تر از بقيه موارد مشكل) اي  به عنوان مثال حوادث جاده( ها  اين مقوله جلوگيري از برخي از. است
امـا تنـوع   ). Kain, 2001(اسـت  ) شود  اي كه با تصفيه آب جلوگيري مي هاي روده مثل بيماري(

انسـان  . كنـد  خطرها در تهيه گزارش از جنگ، تنها موضوعي  نيست كه مسئله امنيت را پيچيده مي
هاي متخاصـم و در منـاطق جنگـي صـورت بگيـرد امـا        طرها عمدتاَ در رژيمانتظار دارد كه اين خ

حملـة يـازدهم سـپتامبر را بـا منطقـة جنگـي در       .شـود  ها محـدود نمـي   مشكالت تنها به اين مكان
كردنـد بـا    شرايطي كه طي آن گروه خبري، جنگ افغانستان را گزارش مـي . افغانستان  مقايسه كنيد

آنها در حالي كه در زير نور چراغ قوه به سمت خط مقـدم جبهـه    .شرايط ساده خيلي تفاوت دارد
هـا   براي بعضي). Tomlik, 2001(شان زير آتش دشمن بود  هاي ماشين رفتند، تمام وقت پيش مي

هند شـوه عكـاس   . دي: گزارش حملة يازدهم سپتامبر در نيويورك به همان اندازه خطرناك بود
گام فرو ريخـتن بـرج جنـوبي زخمـي شـد و مـأموران       به هن  نيويورك ديلي نيوزخبري نشريه 

  ).CPJ, 2001a. (نشاني به سختي او را نجات دادند آتش
هاي مربوطه در طي جنـگ افغانسـتان، مـردم     در خصوص مسئله  اسارت، براساس گزارش

خبرنگاران فرانسوي و پاكستاني دستگير شده را به جرم جاسوسي بـراي رژيـم طالبـان، بعـد از     
هـا بـا وجـود     باز در آمريكا، كاركنـان رسـانه  . آباد سنگسار كردند هاي جالل خيابان گرداندن در

هـاي   شان مبني بر اين كه آنها هدف هستند، مورد حملـه  اي به كاركنان هاي رسانه هشدار كمپاني
فجايع بيشتري نه تنها درمنـاطق جنگـي افغانسـتان بلكـه در     ). IFJ, 2001(مختلفي قرار گرفتند 

المللـي كـه كـاروان آنهـا در      قبل از اينكه اجساد چهار خبرنگار بـين . نيز رخ داد ”داخل كشور“
ويليـام   سـپتامبر بـدن    15اي در كابل هدف قرار گرفته بـود كشـف و شناسـايي شـود، در      جاده

ــ  كه او پس ازحملة مزبور دوربين به دست  ”گراند زيرو“، عكاس خبري آزاد در هتل بيگارت
  .(CPJ, 2001a)بود ــ پيدا شد به آنجا پناه برده 

المللـي خبرنگـاران    گـزارش فدراسـيون بـين   . قربانيان مختص به يك يا دو منطقة جهان نيسـتند 
كشور است، ازجمله قتل مـارتين اوهاگـان، گزارشـگر تحقيقـي كـه       38حاكي از كشت وكشتار در 

و، سـردبير مبـارز در   ها وي را در ايرلند شمالي به ضرب گلولـه كشـتند، و مـاريو كوئلهـ     تروريست
اي يك روز قبل از اينكه قرار بود در دادگاه جنايي شهادت دهد  برزيل كه توسط يك آدمكش حرفه

  .  (IFJ, 2001)وي را مورد هدف گلوله قرار داد و كشت
  

  المللي هاي بين ويژگي درحال تغيير درگيري
هايي كه خبرنگاران در  براي درك مسائل پيرامون امنيت خبرنگاران، الزم است مشخصات جنگ

اگرچه جنگ پديدة جديدي نيست، امـا تنهـا در قـرن    . كنند را توضيح دهيم آن گزارش تهيه مي
هـا قـرار    تحـت پوشـش رسـانه     ”سبك سريال“بيستم بود كه جنگ يك پديده جمعي شد و به 



از پايـان جنـگ جهـاني دوم، يـك سـري      ). Carruthers, 2000: 1; Owen, 2001b: 1(گرفـت  
هاي  ها، جنگ ها، قيام با اسامي گوناگون مثل انقالب(شناسي غرب  طبق واژه ”هاي كوچك جنگ“

هـايي مثـل جنـگ خلـيج      درگيـري  )Gray, 1997: 156(. پديد آمـد ) هاي ناتمام  كوچك، جنگ
  .ها به وجود آورد بندي جنگ هاي جديدي را براي دسته ، بوسني، روآندا، و كزوو چالش]فارس[

ساز است، تفاوت بـين جنـگ    كند در طراحي امروزي جنگ، مشكل ابت مياولين دليلي كه ث
شـد، اولـي صـرفاً شـامل      بنابر سنّت  تصور مي. است ”عيار جنگ تمام“و  ”كالسيك يا محدود“
باشد در حالي كه شهروندان آن را به عنوان مخـاطبين   ”پوش ارتش منتخب و تعدادي اونيفورم“

جنـگ  “از طرف ديگـر مفهـوم   . )Tylor, 1997: 130; Carruthers, 2000: 2(اند  ها شناخته رسانه
احتمـاالً  . بـرد  شد و فاصله بين شهروندان و ارتش را از بين مي شامل كل جمعيت مي ”عيار تمام

ريشـه  1914ــ 18يا حتي كمتر از جنگ  1939ـ45تواند از جنگ  مي ”عيار هاي تمام جنگ“ظهور 
اي داوطلبـان،   هـاي حرفـه   معيت از طريـق ارتـش  هايي بسيج كل ج در چنين جنگ. گرفته باشد

احضار به خدمت مردان به نيروهاي ارتش، و جـايگزيني نيروهـاي كـار  در صـنعت جنـگ بـا       
  .)Tylor, 1997: 130;Carruthers, 2000: 1s(شد  كارگران زن انجام مي
، اوالً. هـايي را ايجـاد كـرده اسـت     هـا تنـاقص   رفته، ويژگي جديد درگيـري  به هر حال، رفته

كـم بـراي    درحالي كه احتماالً از زمان جنگ جهاني دوم، بسيج منابع كل جمعيت كشـور دسـت  
، پيشـرفت  )، فالكلنـد ]فـارس [عنـوان مثـال جنـگ خلـيج      به(جهان غرب يك پديده نادر است 

مبـدل   ”شاهدان جنگ “ها، شهروندان قرن بيست و بيست ويكم را به  آوري مربوط به رسانه فن
هاي معاصـر تـأثير    از اين لحاظ، جنگ. )Tylor, 1992: 33; Carruthers, 2000: 2(ساخته است 

روابط جنسيتي را مجدداً تعريف كرده، بر ساختار اقتصادي تـأثير  : بر جامعه دارد ”اي جانبه همه“
با اين حـال، جنـگ   . )Gray, 1997: 22(گذاشته،، و بخشي از گفتمان مبارزه سياسي شده است 

هـاي   اصلي همچنان محدود باقي مانده است و حتي زماني كه پاي قدرت هاي واقعي بين قدرت
). 22ـ 23:همان(اند  ”كوچك “هاي  شود در چارچوب جنگ كشند تصور مي اصلي را به ميان مي

شـان آشـفته اسـت برايشـان      براي جوامع غيرصـنعتي، نظـر بـه اينكـه كـل جمعيـت و فرهنـگ       
هـاي   جنـگ “نظر غرب آنها صـرفاً    كه، از نقطههرچند . شود عيار محسوب مي هاي تمام” جنگ“

هـاي غربـي درگيـر،     بنـابراين، اگرچـه، بـراي قـدرت     )Ibid: 156(. آيـد  به حساب مي ”محدود
هاي معاصر محدود است، اما با توجه به درگيري احساسـي مخـاطبينِ    مشاركت واقعي در جنگ

كه جنگ بـا ارتـش واقعـي     در حالي. شود محسوب مي” تمام عيار“ها  اي غرب، اين جنگ رسانه
  . ها  فراگير است محدود است، اما تأثير آن بر بسياري از فرهنگ
 ”سـربازان مـا  “( ”هاي ما جنگ“تفاوت بين . كند اين تناقص، سردرگمي بيشتري را ايجاد مي

هايي كه ارتش  جنگ( ”هاي بقية مردم جنگ“و ) جنگند عليه دشمن مي ”متحدين ما“كه همراه با 
، اساسـاً بـر مبنـاي ميـزان     )شـويم  عنوان يك طرف جنگ درگير نمي كند يا ما به ر نميما را درگي

جانبـداري   ”ما“اي از  در مورد اول، پوشش رسانه. )Tylor, 1997: 130(درگيري، متفاوت است 
هـا   در مورد دوم پوشش و نقـش رسـانه  . كند و  احساسات مخاطبين بيشتر تحت تأثير است مي
تناسبي وجـود نـدارد،    ”هاي آنها جنگ“و  ”هاي ما جنگ“ه درمجموع بين اگرچ. طرفانه است بي

: نـك (دربسـياري مـوارد مـبهم و نامشـخص اسـت       ”هاي آنها جنگ“و  ”هاي ما جنگ“مرز بين 
Carruther, 2000: 198 .(         به عنوان مثـال، جنـگ در يوگسـالوي سـابق بـه عنـوان جنـگ بـين



اساس توجيهات بشردوستانه، مداخلة يك قـدرت   مداخلة ناتو، بر. يوگسالوي و ناتو آغاز نشد
هاي غرب در  با اين وصف، گزارش. كرد گري مي بود كه بين طرفين مخالف، ميانجي ”طرف بي“

ايـن مسـئله در زمـان     ) Tylor, 1997: 130(طول جنگ در يوگسالوي عمدتاً ضد صـرب بـود   
تلقي شد مشخص گرديـد و  عنوان دشمن نيروهاي ناتو  مداخلة ناتو در كزوو كه طرف صرب به

به همين ترتيب، جنگ بين طالبـان و نيروهـاي اتحـاد    . شده بود ”جنگ ما“درآن زمان درگيري، 
امـا، بعـد از   . ربط بود بود، جنگي كه براي آمريكا و جامعة غرب مبهم و بي ”آنها“شمالي، جنگ 

بـه بعـد بـود كـه      يازدهم سپتامبر به جنگ آمريكا عليه تروريسم تبديل شـد؛ تنهـا از آن موقـع   
  .هاي غرب شد اطالعات دربارة جنگ بين طالبان و اتحاد شمالي سوژه مهم رسانه

هاي بيشتر براي جاي دادن هرگونه اقدام نظامي در ميـان گفتمـان سياسـي يـك      دليل تالش
بر اينكه آمادگي و توجيه سياسي در داخل كشور نقش مهمي را  اي است مبني ملت، درك فزاينده

تصميمات مهمي كه نتيجة هرگونه اقـدام جنگـي را مشـخص    . بر افكارعمومي دارد در پيروزي
اي در عرصـة سياسـي اتخـاذ     طـور فزاينـده   شود بلكه، بـه  كند تنها در صحنة نبرد گرفته نمي مي
بپـردازيم   ”جنگ بقيه مـردم “در گزارش ممكن است كمتر به. )170ـ Gray, 1997:) 169گردد مي

. شـود  ”جنگ مـا “، ”جنگ آنها“سياسي غالب به هر دليلي تغيير كند و  يعني تا زماني كه گفتمان
 50اگرچه اين مشخصه در طول . آوري و  پيچيده آن است مشخصة ديگر جنگ امروزي بعد فن

آوري نـوين، تصـوير متفـاوتي از     سال گذشته وجود داشته، تنها اين اواخر است كه تلفيـق فـن  
هـا   نبرد: اين نوعِ جديد جنگ، معاني بسياري دارد. ييجنگ را ايجاد كرده است، مثل جنگ فضا

هـاي پسـامدرن    شود، لذا درجنگ ، زمان فشرده مي)شوند شامل هوا و فضا مي( بعدي هستند  سه
هـاي جنگـي جـاي     مسئله ــ به جاي روز و ماه ــ ساعت است، و در توسعه تخريـب، ماشـين  

تر و فريبنـده   نگ  به يك نمايش قابل تحملبنابراين ج). Gray, 1997: 40-3(انسان را مي گيرد 
جنگ خلـيج  . (Ibid: 44)شود، و قادر است ماية وحشت، افتخار و ترس مخاطبان شود تبديل مي

افزار هوشـمند بـراي كشـتن از     قابليت جنگ. نقطة عطف اين نمايش كامالً پيچيده شد] فارس[ 
كننـده   سربازان متحدين كند، ارائه فاصلة دور، بدون اينكه به لحاظ اخالقي هيچ اشارة ضمني به

كننده است و اين طرز تلقي را ايجـاد   اي و در عين حال سرگرم بهترين صورت از تصاوير رسانه
  ).Carruther, 2000: 3: نك(كرده كه جنگ يك بازي ويدئويي است 
ه كننـد  هاي دوقلو كه مجدداً جنگ جنبة مهلك و نگران تا زمان حملة يازدهم سپتامبر به برج

و تـا حـدودي   ] فـارس [با وجود اينكه جنگ خلـيج  . دست آورد، چنين برداشتي نبود خود را به
طور موقت، تصورات مرگبار، كشت و كشتار و پيامـدهاي جنـگ را از بـين     كم به كوزوو، دست

ترين شكل به تصوير كشيد و تصاوير صرفاً بعد از اتمام جنگ نمايش داده  برد و آن را  به ساده
كننده  نگران ”واقعيت “هاي دوقلو جنگ را به يك  ، ولي حمله به برج)Tylor, 1992: 4, 48(شد 

  . تبديل كرد
طـور   ويژگي ديگر جنگ امروزي، ابهام بين تروريسم و جنگ است چـرا كـه تروريسـم بـه    

رغـم   المللي شده است، امـا عجيـب ايـن اسـت كـه بـه       هاي بين اي شكل غالب درگيري فزاينده
، تروريسم جنگ را بـه درون خانـة خـود افـراد بـر      ”دوردست“و اهداف  ”دهوشمن“هاي  سالح
درحالي كه در نظرية جنگ كالسيك، جنگ بين دشمنان اونيفـورم پوشـيده صـورت    . گرداند مي
تناسـب ميـزان اعمـال    «شد كشت و كشتار غيرنظاميان محدود و كم و نيز  گرفت و سعي مي مي



از طـرف  . »آيد جنگ به داخل كشور مي«، امروزه »ودقدرت و فشار با اهداف مورد نظر حفظ ش
هاي  مورد توافق دربـاره ميـدان جنـگ را ناديـده      ديگر تروريسم مصونيت غيرنظاميان و قرارداد

شود  اگرچه مشكالت ناشي از اين تعريف زماني آشكار مي). Carruthers, 2000: 163(گيرد  مي
جهاني دوم  يا بمبـاران اتمـي در ناكـازاكي و    كه انسان به بمباران شهروندان دو طرف در جنگ 

آن قلب يـك ملـت   : دهد تروريسم ابعاد ديگري به جنگ مي.  (Ibid: 164)كند هيروشيما فكر مي
ـ  دهد  هدف قرار مي ”احساسي“و  ”جغرافيايي“را به لحاظ  خاطر اينكـه   به ”جغرافيايي“از نظر  ـ

، به اين دليل كه غيـر نظاميـان   ”احساسي“كند، و به لحاظ  درخاك يك ملت به خود او حمله مي
  .دهد را  هدف قرار مي

تنهـا يـك ارتـش     حمله يازدهم سپتامبر به عنوان يك حمله تروريستي قلمداد شد، چون نـه 
. گنـاه بـود   غيرقانوني آن را طراحي كرد، بلكه هدف اين حمله انتخابِ تصـادفي شـهروندان بـي   

و فقـدان   ”اجبـار از طريـق تـرس   “مشخصـة آن   هدف و نزديكي اهداف جوي را ايجاد كرد كه
كـم برخـي از    حملة يازدهم سپتامبر از حمايت مردمي، دست .(Ibid: 164)بود  ”عام“مشروعيت 

اما به نحوي اداره شد كه فضاي ترسـي ايجـاد كنـد و خيلـي     . بنيادگرايان مسلمان بي بهره نبود
اخت بـا وجـود اينكـه آمريكـا      اين حمله روشـن سـ  . بيشتر از دورة درگيري واقعي طول بكشد

هـا بـه    ديـد، امـا تروريسـت    گناه و قلمرو غيرنظاميان را خارج از منطقه جنگي مي قربانيان را بي
هاي دوقلو  هم قربانيان و هم اهداف مادي برج. نگريستند آمريكا به عنوان يك هدف مشروع مي

  .معرّف تفكر و بدنه كاپيتاليسم آمريكايي بود
جنـگ  “انـد، مفهـوم    المللي نوين هاي بين تروريستي بخشي از درگيري درحالي كه حمالت 
نظـر كسـاني كـه حملـه كردنـد،       از . (Ibid: 166)از اهميت بيشتري برخوردار است   ”عيار تمام

از نگـاه طـرف مقابـل آدمـي     . حادثة يازدهم سپتامبر تمام ملت آمريكا را درگير و بسـيج نمـود  
  . بزرگي از جمعيت مسلمان را درگير كرد تواند بگويد كه اين حمله بخش مي

  
  ها هاي بين المللي در رسانه پوشش خبري درگيري

ها با وجود خطـر جـاني و روانـي     هاي بين المللي ــ درجايي كه كاركنان رسانه پوشش درگيري
ها وقـايعي   جنگ. آوري خبر و گزارشگري دارد اي در جمع كنند ــ جايگاه ويژه گزارش تهيه مي

  . هايي را در پي دارند كم تا حدودي بحث ه دستهستند ك
تهيه گزارش منصفانه از . شود طرفي پيچيده مي ها، مسئلة عدالت و بي با توجه به اين ويژگي

تر اسـت   وقايع و حوادث جنجال برانگيز يا زماني كه خبرنگاران بخشي از وقايع هستند، مشكل
)Bovee, 1999: 120, 128.(  

طرف باشد؟ اولين فـرض ايـن    غرض، منصف و بي تواند يك ناظر بي آيا خبرنگار جنگي مي
حقـايق را ارائـه   “هاي جسمي و رواني مي توانـد و بايـد    رغم سختي است كه خبرنگار جنگ به

گويد كه خبرنگـاران   را گزارش كند، بلكه مي ”تمام حقايق“شود كه او  البته اين دليل نمي. ”دهد
طـوري   آوري و منتقل كنند بـه  م و شرايط، اطالعات را جمعبايد تالش كنند درباره حوادث، مرد

اما روش . (Ibid: 114-15)كه خود مخاطبين بتوانند دربارة وقايع، مردم و شرايط تصميم بگيرند 
نظري ديگري هست كه به محدوديت دانش بشري و عدم امكان معرفت  كامل نسبت به وقـايع  

طرفي خبرنگـاران   شود، بي اي كه گزارش تهيه مي يژهگويد در شرايط و اين نظريه مي. تأكيد دارد



الزامـات و  ). Morrison & Tumber, 1988: xi; Tylor, 1992: 12(نمايد  را تقريباً غيرممكن مي
ها، مشكالت دسترسي به وقايع و سرعت حوادث، همگـي موجـب    االجل فشارهايي مثل ضرب
حتي اگر كسي بتواند تصويري جـور  ). Tylor, 1997: 100(شود  طرفي مي تضعيف انصاف و بي

  ). Hudson &Stainer, 1997: 150(گيرد  كند، باز هم در معرض تعابير متفاوتي قرار مي
طـرف و   طرفي است محتمل بودن و مطلوبيت گزارش بي دومين مشكلي كه در ارتباط با بي

ساسـات  خبرنگار نبايد از كسي طرفداري كند و نـه اجـازه دهـد كـه اح    . عاري از تعصب است
با اين حال بايد اذعان داشت كـه يـك انسـان    ). Frost, 2000: 36(فردي بخشي از گزارش شود

تهيـة گـزارش از وقـايع    ). Bovee, 1999: 126(تواند فاقـد احساسـات باشـد     واقعي هرگز نمي
احساسي غالباً  مشكل است، و حتي از لحاظ احساسي بـراي خبرنگـار غيـر ممكـن اسـت كـه       

 ;Ibid:127)نتــرل كنــد، مثــل مــورد ســوء قصــد بــه جــان اف كنــدي  احساســات خــود را ك
Zelizer1992) .اي است كه براي هر انساني بار احساسي دارد، ولـي ايـن    از اين رو جنگ واقعه

  :به گفته يك خبرنگار. ها حتي بيشتر است مسئله براي كاركنان رسانه
ولي قـدم گذاشـتن بـه    . له استقدم گذاشتن به اتاق پر از اجساد و بيرون آمدن از آن يك مسئ

دقيقه وقت و تالش براي يافتن بهترين راه به تصوير كشـيدن آن،   20اتاقي مملو از جسد و صرف 
  ).Freedom Forum, 2001: 2(مسئلة ديگري است 

اي نيز هست،  ديده درمانگر آموزش سي كه روان بي مارك برايان، خبرنگار سرويس جهاني بي 
هـاي بسـياري را ديـده و     اي كه جنـگ  كنفرانسي گفت خبرنگاران خستهاخيراً طي سخنراني در 

او مدعي بود كـه آنهـا    . ها را گزارش كنند اند ممكن است نتوانند اغتشاشات و جنگ تجربه كرده
اي هستند كه نياز دارند حس تعادل دروني خـود را حفـظ كننـد و در موقـع      شده ارواح شكنجه

  ). Brayne, 2002(مؤثرتري از خودشان فاصله بگيرند  طرز هايشان به نوشتن و پخش گزارش
عنوان شاهدان فعال رويدادهايي تصور كرد كه معاني آنهـا   توان خبرنگاران را بيشتر به بنابراين مي

معيارهـاي  ) Tylor, 1997: 101. (بـراي خـود خبرنگـاران نيـز روشـن و شـفاف نيسـت        حتـي 
ويژه طي گزارش  واره در معرض آزمايش است، بهاي هم نگاري حرفه روزنامه) غرضي طرفي، بي بي(

روشـدند كـه    لند ــ كه با حـوادثي روبـه   خبرنگاران جنگ فالك. لند يا ويتنام هايي مثل فالك از جنگ
توانسـتند   منـد شـده بودنـد ـــ مـي      كرد و مرگ سربازاني كـه بـه آنهـا عالقـه     شان را تهديد مي جان

در ) Morrison&Tumber1988:xii. (كنترل كنند ني وآوري بازبي هاي خود را تا حد شگفت فعاليت
واسطة خبرنگاران  هاي مورد دوم به شوند سختي نگاران  صداي قربانيان را مي بقيه موارد، روزنامه

ايـن  ). نيز مراجعه كنيـد  Tumber, 1997؛ به Carruthers, 2000: 236. (آيد به رشته تحرير درمي
عنوان بخشـي از  گيرد و خبرنگار به  دوستانه صورت مي سانغالباً  در مواردي است كه مداخلة ان

قبالً در . دوستانه درحال تغييراست هاي انسان البته، شكل اين دخالت. شود نيروهاي امدادگر ظاهر مي
به . هاي پزشكي و غذايي بود، در حالي  كه اكنون گرايش به سمت مداخلة نظامي است غالب كمك

( و به عنوان يـك عامـل بشردوسـتانه در جنـگ كـزوو نگـاه كنيـد        پيمان نات عنوان مثال به نقش
Carruthers, 2000: 236.(  

هـاي   نگـاري در همـة زمينـه    هـاي روزنامـه   و اما مسئلة ديگر، با فرض اينكـه همـين معيـار   
گزارشگري اعمال شود، در اينجا اين خطر وجود دارد كه يك مسـئلة كـامالً متفـاوت را بسـيار     

و مخـاطبين متفـاوتي كـه بـا     ) نشـريات، تلويزيـون  (هـاي مختلـف    سـانه تنـوع ر . ساده بگيريم



اي را در شيوة ارائـة اطالعـات    هاي متفاوت سعي در جلب نظر آنان دارند، نقش عمده خروجي
مشكالت خبرنگاران جنگ مي تواند در شيوه پوشش خبـر و  ). Tylor, 1997: 101(كند  ايفا مي

  .ارائه آن موثر باشد
اولين جنگي كه كامالً تحت پوشش تلويزيوني قرار گرفت، يكسـري مسـائل   عنوان  ويتنام به

شرايط پوشش ). Hallin, 1986: 9, 105(ها را پديد آورد  در خصوص رابطة بين دولت و رسانه
نگاراني كه نيروهـاي نظـامي را    خبري، از جمله نبود سانسور نظامي و روال عادي تأييد روزنامه

 ,Ibid: 124)داد  ز نظر تئوري امكان تهية گزارش از طرفين را مـي كم ا كردند، دست همراهي مي
با تضعيف روحية . كرد اي ايفا مي دهي معيارهاي فعاليت خبرنگاران نقش عمده و در شكل (147

طـور   تهيـه گـزارش جنـگ ويتنـام بـه      1967سربازان آمريكايي در نيمة دوم جنگ، بعد از سال 
  .(Ibid: 163)اي متزلزل شد  فزاينده

اين محيط چگونه بر شرايط جسمي و رواني خبرنگاراني كه با جنگ ويتنام  مواجـه بودنـد   
تجربه، مأموريت خطرناكي  عنوان خبرنگاران آسيايي كم اثر گذاشت؟ خبرنگاران جوان بودند و به

اي آنان  مانع از بلوغ حرفه) شش ماه تا يك سال( زمان محدود اين مأموريت . عهده گرفتند را به
رفت، احساس نزديكي بـا   طور كه انتظار مي همان. (Ibid: 135)شد  عنوان خبرنگاران ويتنام مي به

هر دو گروه در يك محيط ناشناس و در يك فضاي . ناپذير بود سربازان جوان آمريكايي اجتناب
از جملـه زبـان ويتنـامي يـا     ( گيري از هر گونه دانش مفيـدي   فرهنگي كامالً متفاوت بدون بهره

هـاي   خشونت جنگ و تفاوت بين گزارش (Ibid: 205)رو بودند  با مرگ روبه) يي با جنگ آشنا
تمامي اين مسائل منجـر بـه   .  (Ibid: 223)رسمي و تجربياتشان در ميدان نبرد وحشت انگيز بود

  . (Ibid: 131-33)هاي بدبينانه در مورد نااميدي از جنگ شد  يكسري گزارش
صي كه دولت بريتانيا انجام داده بود، از پوشـش خبـري جنـگ    در مقابل به خاطر تمهيدات خا

ها، بـيش از همـه، بـه دليـل عـدم تجربـه        نمايندة بريتانيايي رسانه 29رفاه . فالكلند  جلوگيري شد
اي در  نفر، خبرنگار جنگ بودند يا تجربـه  29تنها سه نفر از ( عنوان خبرنگار جنگ به خطر افتاد  به

از سنت ديرينـه مقـدم دانسـتن    «عنوان بخشي  به هر حال اين مسئله به). دزمينه مسائل نظامي داشتن
ثانياً، اين مسـئله   ).MorrisonTumber, 1988: 6-8( »تجربه مستقيم و دست اول بر آموزش است

هاي خبري و وزارتخانة مربوطه لطمـه ديـد،    خاطر فقدان هرگونه توجيه يا آمادگي در سازمان به
فقط يك مورد زنـداني شـدن خبرنگـار پـيش آمـد و آن هـم سـيمون        هذا و با كمال تعجب  مع

بود كه در حال گزارش از اوشائيا در كشـور آرژانتـين دسـتگير     ساندي تايمزوينچستر از نشريه 
  .Hudson, &Stainer, 1997: 170) (شد 

. شناختي چنين كـاري را نبايـد ناديـده گرفـت     ات جسماني، مضامين روان قطع نظر از خطر
. هاي نيروي عمليات بـود  هاي رواني، تجربة ناآشناي همزيستي در كشتي ليل براي آسيباولين د

اي موجـب بيمـاري    پزشك، تا انـدازه  فقدان همبستگي خبرنگاران و رقابت آنان، طبق گفتة روان
خـاطر ايجـاد روابـط     آسايش رواني خبرنگـاران بـه  . )Morrison&Tumber, 1988: 73(شود  مي

  . ن با ارتش نيز متزلزل شده بودنزديك و همدردي آنا
نقش خبرنگـاران را درجنـگ   ] فارس[به همين نحو، شرايط پوشش خبري طي جنگ خليج 

هـاي   هـاي كـامپيوتري از جنـگ در رسـانه     ، تصـاوير شـبيه بـازي   ”جنگ شديد“. مشخص كرد
ا المللي، تالشي بود براي اينكه بتوانند از عهـدة عـوارض جنـگ ويتنـام برآمـده و دشـمن ر       بين



همچون خطر چندجانبه و مستقيم عليه دموكراسي نشان دهند، بدون اينكه اجازه دهند بيرحمـي  
اين مسئله از طريق ايجاد يك فضاي اطالعـاتي  . جنگ، به حمايت مردم داخل كشور لطمه بزند

منظـور   هاي ارتـش و سـتادي بـه    شده ـ يك سيستم دوطرفه ازمنابع خبري وابسته به واحد  كنترل
و تعامل تنگاتنگ  ) Tylor, 1992: 11, 36( پذير شد  هاي خبري ــ امكان از ديگر گروهپشتيباني 

. (Ibid)اي منجـر شـد    بين خبرنگاران و ارتش بـه احسـاس نزديكـي شـديد و تفـاهم دوجانبـه      
) چه براي خود و چه براي نيروهاي نظـامي ( نگاران ايجادشده بود  احساس خطري كه در روزنامه

اي خبرنگـاران   هـاي مـاهواره   برداري ارتش قرار گرفت كه آنها هشدار دادند تلفن  زماني مورد بهره
خبرنگاراني كه با سيستم منبع مشـترك  . (Ibid: 58) »ها منتشر كنند عالئمي را به عراقي«توانند  مي

خاطر  تري مواجه شدند و امنيت آنان به مخالفت كردند با شرايط هولناك) سويه منابع يك(خبري 
هـاي بازرسـي،    آنان با خبربري از طريق ايست«. عيت از اين سيستم، شديداً به خطر افتادعدم تب

، »هاي مبدل سربازان آن هم تنها با تكيه بر هوش و ذكاوت خود و با تغيير قيافه و پوشيدن لباس
خـاطر جاسوسـي تحـت تعقيـب قـرار گرفتـه و        رفـت كـه بـه    و اينكه هر لحظه نيز بيم  آن مي

و به هنگام خروج خبرنگـاران غربـي از منطقـه الرشـيد، پاتريـك      . (Ibid: 59,61)دستگيرشوند 
دونويرومونت، عكاس رويتر و نيز دو همكار اروپايي وي به جاسوسي متهم شدند و زماني كـه  

 (99سعي كردند به قصد اردن آنجا را ترك كنند با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
(Ibid: هـا دسـتگير    گيري بمب رنگاران به اتهام كمك به متحدين براي هدفگروه ديگري از خب
   (Ibid: 99).شدند
خبرنگـاراني كـه   . خاطر بمباران متحدين وخـيم شـد   شرايط كار خبرنگاران در بغداد نيز به 

. ها انتخاب و اجـازه يافتنـد در بغـداد بماننـد احسـاس آشـفتگي و تـرس كردنـد         توسط عراقي
ها رفت و در يـك فضـاي هـرج و مـرج همـه بـه سـمت         برق. يران كردانفجارها هتل آنها را و

سـي و   بـي  جان سيمپسون  از بي(گروه ديگري ازخبرنگاران . پناهگاه زيرزمين هتل هجوم بردند
  (Ibid: 92)شان مجبور شدند براي ديدن اثرات حمله به هتل برگردند رغم ميل به) گروه وي

  
  كنند؟ چرا آنها اين كار را مي

آيد اين است كه چرا  المللي  در قرن اخير پديد مي هاي بين كه در مورد گزارش درگيريسؤالي  
هـاي جسـمي و روانـي، ـ       خبرنگاران دوست دارند براي تهية يك گزارش خود را سوژة خطـر 

چـه نـوع   . گاهي اوقات حتي فراتر رفتن از خطرهايي كه كمترين الزام را دارند ـــ قـرار دهنـد   
نگاري در پشت پردة اين تمايل براي تهية گزارش و خطـرات متعاقـب آن    امهانگيزه و كار روزن

  وجود دارد؟
طي جنگ افغانستان، مسئله انگيزة خبرنگاران به صورت يك خبر عمده درآمد، وتـي ايونـه   

رايدلي كه بعد . در افغانستان تحت سلطه طالبان دستگير شد ساندي اكسپرسرايدلي، گزارشگر 
ورود غير قـانوني او  :  زد گفت به بحث داغ ميان كاركنان روزنامه دامن مياز بازگشت به وطن، 

اي بود به خاطر يافتن حقيقت كه حاضر شده بود آن را بـه جـان    شده به افغانستان خطر حساب
ها تصميم او براي ورود به افغانستان باعـث اخـتالف    بر اساس گزارش ).Morgan, 2001(بخرد 

بر شد و طرفداران او اين اقدام را موجه دانستند و بعد از دسـتگيري  ميان مديران و سردبيران خ
آنهــايي كــه مخــالف ايــن . خــاطر شــجاعت و خبرگــي تحســين كردنــد و آزادي وي، او را بــه



بعد از بازگشت وي، خبرنگـاران بقيـة   . ناميدند ”حماقت محض“ماجراجويي بودند اين عمل را 
گيري، او را به باد انتقاد گرفتند بلكه به اين دليل كه  فكري در تصميم نشريات نه تنها به خاطر بي

بـه گفتـة رايـدلي    . (Ibid)هاي وي هنوز درحبس بودند و احتمـال داشـت اعـدام شـوند      راهنما
جـوواني از   جـانين نـي  » .تصميم او مبتني بر تمايل براي پي بردن به حقيقت و گزارش آن بـود «

بر اينكه انگيزة ممكن است از اين حقيقت نشئت  نيمب. مطلب مشابهي را عنوان كرد تايمزنشريه 
بســياري از . )DiGiovanni, 2001: 8( بگيــرد كــه فــرد در خــالل تــاريخ يــك شــاهد اســت 

نگاران نيز متهم به اين هستند كه پا را  از تعهدات خاص يك شاهد فراتر گذاشـته و بـه    روزنامه
بـه جـاي تبعيـت از اصـول     . دگنجـ  اي مي روند كه در چارچوب تعصب حرفه سمت آرماني مي

» بايد كاري كرد«اند كه  نگري و عدم تعصب، آنها خود را ملزم كرده طرفي، واقع شدة  بي پذيرفته
(Carruthers, 2000: 236  ؛بهTumber, 1997 با اين وصف، دليل واقعي ايـن  ). نيز مراجعه كنيد

  .ها چندان هم شرافتمندانه نيست تصميم
توانـد در يـك چـارچوب     نگاران پنهـان شـده نيـز مـي     دامات روزنامهاي كه در پشت اق انگيزه

نگـاران جنـگ در زمـرة     بنا به گفتة آنتوني فاين اشتاين، روزنامه. شناختي تفسير و توجيه شود روان
احساس تهـي بـودن و   . گيرند است قرار مي ”مرزي شخصيت لب“يك گروه شخصيتي، كه نشانگر 

شود احتماالً ازجمله داليلي است كه آنهـا   اين گروه ايجاد مي هاي سريع كه در اعضاي تغيير حالت
شـناختي ديگـري كـه     توضـيح روان ). Feinstein, 2001: 6( دهد را به سمت كار خاصي سوق مي

و چـون آنهـا   » برنـد  چـون از آن لـذت مـي   «زنند   ارائه شده اين است كه آنها دست به اين كار مي
  ).Knightley, 2001: 18(» دان عاشق  دويدن در امتداد جادة مرگ«

مـوارد بـدبيني در   . شناسـي تنهـا توضـيحات ممكـن نيسـتند      با وجود اين، قهرماني يا روان
هاي مربوط به خشونت ــ اگر مكانيسم محافظت از خود آشكار نشود ــ ممكـن اسـت     گزارش

سب اخبـار  براي ك “فشار و وسوسه . نگاري نشئت گيرد از فرهنگ رقابتي و فردگرايانه روزنامه
با آوردن تنها يـك نمونـه از جنـگ فالكلنـد،     .هاي نوين است تم اصلي تمامي جنگ ”دست اول

زيستي  شد، هم رغم منابع محدود اطالعات جديد و نياز به همكاري كه بعضي اوقات شايع مي به
و گرفتن اخبـار دسـت اول بـراي عملكـرد بهتـر       ”خاطر ميل  به عدم شكست نگاران به روزنامه
 ,Morrison&Tumberگرفـت  اصطالح همكارانشان، رنگ و نماي مخصوصـي مـي   به  به نسبت

1988: 60) .(  
صدمه زدن (اعتمادي مستمر  ها، از طريق عدم همكاري و بي رغم استثنا روابط بين خبرنگاران به 

جريان رايـدلي    (Ibid: 64 - 5, 69, 73).شد هاي شغلي مشخص مي و نيز انحصارطلبي) به يكديگر
هاي خبري حاضرند در  هاي بزرگي است كه سازمان جنگ افغانستان نمونة ديگري از خطرطول  در

نگاران  بسياري از روزنامه). Owen, 2001a(امان  اخبار به جان بخرند  چارچوب بازار رقابتي و بي
هـاي بـزرگ خبـري قـرار      هاي متخاصم تحت فشار سـازمان  ممكن است براي پوشش اخبار محيط

( تواننـد امتنـاع كننـد     به حساب بياينـد، نمـي   ”خبرنگاران برجسته“خواهند يكي از   ر مياگ. گيرند
  ).Freedom Forum, 2001: 16مشاركت نامشخص،

رسد كه سه گروه موضوع مختلف در ارتباط با به خطر انداختن زنـدگي   بنابراين به نظر مي 
  . اي شارهاي حرفهشناختي، الزام به حقيقت؛ و ف روان: گزارشگر جنگ وجود دارد

  



  
  نگاري  فرهنگ در حال تغيير روزنامه

شناختي گـزارش   شود، جنبه روان همچنان كه نقش خبرنگار به عنوان يك مفسر فعال بارزتر مي 
نگـاري تغييـري    سـپتامبر در فرهنـگ روزنامـه    11از .  كشـد  جنگ بحث جديدي را به ميان مي

  : زير توضيح داده شده است اين تغيير فزاينده به طرق. وجود آمده است به
  در گزارش جنگ؛ ”چهره انساني“نگاري با امكان پذيرش  بحث دربارة معيارهاي روزنامه •
 گفتماني كه امنيت را در اولويت قرار دهد و گرايش به رقابت را كم اهميت جلوه دهد؛ •
آسـايش  هاي خبري مبني بر اينكه بـراي حفـظ    نگاران، سردبيران و سازمان توافق با روزنامه •

 . جسمي و رواني خبرنگاران جنگ، الزم است اقداماتي صورت پذيرد
طور مشخص به فرهنـگ قـديمي    ان، كه اخيراً به ان المللي سي هاي بين كريس كرمر، رئيس شبكه

ناميد، تصاوير بسيار واضح و » گير يك كار بيهوده و وقت« آوري خبر، حمله كرده و آن را  جمع
اين چارچوب قديمي، هرگونـه نمـايش   . ها گنجانيد را درگزارش ”سانيهاي ان چهره“بيشتري از 
كـريس  . دانسـت  اي براي حرفه فرد مـي  هاي عاطفي يا اضطراب رواني را تهديد بالقوه از صحنه

 ”گرانـد زيـرو  “ان كه ضمن گزارش از  ان كرمر در دفاع از ليزكوهن، خبرنگار اخبار بهداشتي سي
بـه  . ها اجازه داد تا احساسات خود را نشـان دهنـد   كاركنان رسانهبه گريه افتاد گفت كه بايد به 

مردم بايد دركنار شستن سرولباس خود، ذهنشان را «گردند  خصوص وقتي از منطقة جنگي برمي
 .)Hodgson, 2001 b(» وشو دهند نيز شست

. با وجود اين، اين تغيير نگرش در معيارهاي گزارشگري مورد استقبال همـه قـرار نگرفـت   
سـي كانـادا بـروز احساسـات گوينـدگان خبـر و        بي وني برومن، مدير اجرايي شبكه دولتي سيت

اس كه براي نايش پستچي گريه و اغـراق   بي خصوص به دن ردر از شبكه سي نگاران، به روزنامه
هـاي عصـبي    زماني كه اختالل روحي ناشـي از فشـار  ). Hodgson, 2001b(كرد، اعتراض نمود 

)PTSD(  نگـاري قـديمي    گيرد، فرهنگ روزنامـه  نگاري مورد بحث قرار مي با روزنامهدر ارتباط
آن را سازماندهي كـرد،   ”تريبون آزاد“دي كه مؤسسه  اس تي در كنفرانس پي. كند گيري مي موضع

كنندگان قبول داشتند كه در سبك  قديمي، تنها راه پرهيز از رسـوايي در زمـان    بعضي از شركت
ماري اين بود كه فرد از در ميان گذاشتن آن با سردبير خوداري نمايد، مواجه شدن با عوارض بي

 :Ochberg, 2001(وگو كند  براي آرامش نوشيدني بخورد و احتماالً با همكارش درباره آن گفت
اسـتفاده   ”فرهنـگ قـديمي  “كنندگان، كه هنوز هـم از چـارچوب عقلـي     تعدادي از شركت). 12
ه براي اينكه فرد از پس اين صدمات روحي ناشي از گزارشگري گفتند كه بهترين را كنند، مي مي

بعد از آنكه پي برديد زندگي شـما عـادي   : جنگ بربيايد خود شخص است، راه حل ساده است
بقيـه خبرنگـاران بـه    ) Little, 2001 :19(كنيـد   نيست، دربارة تخيل و ذهـن خـود مطالعـه مـي    

طور كه يكي از شركت كنندگان  همان. كردند عنوان يك ضعف شخصيتي نگاه مي دي به اس تي پي
شـدند  چـون گذشـتة     ترديد دارم افرادي كه به اين ضايعه مبتال هستند، مبـتال نمـي  «: اشاره كرد
  ).(Di Giovanni, 2001: 8قوي نيستند ”خود“ثباتي دارند  و داراي  بسيار بي

ويـت آن اجمـاع   نگـاري در مـورد اول   رسد در صنف روزنامـه  درخصوص ايمني، به نظر مي
بـه كـرات ايـن گفتـة نسـبتاً قـديمي را بـه         نيوز اسكايبه عنوان مثال، رؤساي . اي باشد گسترده

» هيچ گزارش خبري ارزش اين را ندارد كه در راه آن جان داد«اند كه  كارمندان خود منتقل كرده



)O'Carroll,2001.(      دلي يـا جـان   بسياري از سردبيران بريتانيايي بـه خبرنگـاران خـود مثـل رايـ
سي اجازه ندادند براي تهيه يك گزارش منحصر بـه فـرد    بي سيمپسون، خبرنگار جنگ شبكه  بي

هرچند كه تفاوت بين سيمپسون و رايدلي اين است كه او تجهيزات كافي . وارد افغانستان شوند
نداشت و آموزشي نديـده بـود و بـه پيـروي از مـديرانش، از سـوي آنهـا تصـميم عجوالنـه و          

درمقابل، مأموريت سيمپسون ماحصل يك بحث طوالني بـود كـه در آن   . اي گرفت سئوالنهغيرم
شمار، مـد نظـر قـرار گرفتـه بـود       هاي جنگي بي خاطرگزارش شرايط احتياط و نيز خبرگي او به

)Owen, 2001.(  
  

  هاي آموزشي سازمان
اندرو كاين، سـرباز   .و سنتيوريون  هستند هاي عمده  آموزش ايمني اي كي ايي  دو تا از شركت

نگـاراني كـه    هايي، مخصوصاً براي روزنامه منظور طراحي و ارائه دوره سابق يگان ويژة هوايي به
طبق گفتـة كـاين،   . تشكيل داد 1991را در سال   كنند، اي كي يي هاي خصمانه كار مي در محيط

 ,Kain(رارگيـرد  تواند بـه شـكل هـرم ق    هاي ويژه مي نمودار خطرات مربوط به مناطق يا محيط
هـاي   خسارات زياد است، بيماري و ناخوشي  نيـز جنبـه   ”هرم خطر“با وجود اينكه در  ).2001
كـه  (هـا   ايـن دوره . اندازند و نبايد ناديده گرفتـه شـوند   اي هستند كه ايمني را به خطر مي عمده

و  هـا  سـالح : شـامل موضـوعات متنـوعي هسـتند    ) كشد طور معمول يك تا پنج روز طول مي به
كارگيري سالح، ارزيابي تلفـات، كنتـرل خـونريزي، روابـط ارتـش و رسـانه، بقـاي         تأثيرات، به
هدف از افزايش سطح آگاهي، پيشگيري و اجتناب  به منظـور كـاهش خطـر اسـت     . ها گروگان

)AKE, 2002(.  
تأسيس  1995سنتيوريون را پاول بيس، فرمانده سابق نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا در سال 

ارتقاي آگاهي نسبت به خطرات پنهان  يـك محـيط   «اي آن  هدف برنامه آموزشي يك هفته. كرد
 Centurion Riskتواننـد خطـرات را ارزيـابي كننـد      ، بـه ايـن ترتيـب مـردم مـي     »معين اسـت 

Assessment)  ()Services Ltd, 2002( .خواني گرفته تا ارزيـابي خطـر،    موضوعات آن از نقشه
هـايي   هاي كار گذاشته شده و تلة انساني، همچنين هر دو سازمان آموزش نجنگ ميكروبي تا مي
  .دهند دي ارائه مي اس تي در زمينه مدارا با پي

اي  هـاي رسـانه   هـاي آموزشـي شـركت مـي كننـد از سـازمان       اكثر خبرنگاراني كه در اين برنامه
آنهـا طيـف   . هسـتند  زنيويـورك تـايم  ان، و  ان وي، رويتـرز، سـي   تـي   سي، آي بي اي مثل بي عمده

اولين كشـوري كـه از ايـده    (ها از جمله انگليسي، آمريكايي، اسكانديناويايي  اي از مليت گسترده
سـازي و رشـد    رغـم آمـاده   به. دهند ، كره جنوبي و آفريقايي را تشكيل مي)آموزش استقبال كرد

از بخشـي  . گيـرد  آگاهي در موضوعات ايمني، آمـوزش در يـك خـأل اجتمـاعي صـورت نمـي      
دهد  خود آموزش را نيز شكل  تري كه كار ژورناليستي را تشكيل مي چارچوب فرهنگي گسترده

  . شود هاي مشابهي مي ها و محدوديت دهد كه احتماالً تابع معيار مي
نگارانِ   روزنامه. نگاري يك فرهنگ مردانه است شود كه فرهنگ روزنامه براي مثال، غالباً گفته مي
همان طور كه فابن اشتاين در گزارش خـود دربـاره   . وه، غالباً مرد هستندجنگ به عنوان يك گر

هـاي خبـري    دي خاطر نشان ساخت، نظر به اينكه فهرست اسامي خبرنگاران سـازمان  اس تي پي
. (Feinstein, 2001: 5,1)) درصـد 80(غالباً مرد بودند، گروه مطالعـاتي او بيشـتر مـردان بودنـد     



سـوم   ــ  هـاي آموزشـي بـه يـك     كننده در برنامه يست كه زنان شركتبنابراين جاي هيچ تعجبي ن
  . برسند

به عنوان مثال، يك خبرنگار . دهد تفاوت جنسيتي غالباً به خبرنگاران جنگ شكل رقابتي مي
اش براي دسترسي به رهبران  پيمان شمالي مـتهم   زن در افغانستان به استفاده از جذابيت زنانگي

حضور . )Hodgson, 2001a(هاري مقايسه كرد  ان او را با ماتا تي گار آيجوليان مانيون، خبرن. شد
فـردي او بـه    هاي بـين  كه مهارت) اگر نيازي به توجيه داشت(او در خط مقدم چنين توجيه شد 

هـا   اين روزها براي زنان گزارشـگر، ايـن نمونـه   . هاي خوبي برقرار كند وي كمك كرد تا تماس
وقتي به چندين گزارشگر . شوند همكاران مرد با آن مواجه مي نشانگر چالشي است كه از سوي

بينند  كه  دهند، برخي از مردها ممكن است احساس خطر كنند، بقيه وقتي مي زن خيلي امتياز مي
شـوند؛ فقـط تعـداد معـدودي ازمـردان       شود، آزرده خاطر مـي  امتيازات خاصي به زنان اعطا مي
اين در تقابل با نگرش سردبيران است  ).Sebba, 1994: 9(» كنند ازهمكاران زن خود حمايت مي

هـاي جنگـي تشـخيص     مندي از خبرنگاران زن را براي تهيه گـزارش از موقعيـت   كه منافع بهره
بنابراين، از آنجايي كه اين تفاوت جنسيتي احتماالً به انگيزه و فشارهاي خبرنگاران در . دهند مي

از ايـن  . هاي جنسيتي را لحاظ كنـد  موزشي بايد تفاوتهاي آ دهد، برنامه مناطق جنگي بينش مي
در  2001رو، تفاوت درون شغلي بايـد مـدنظر قـرار گيـرد، ماحصـل كنفـرانس جهـان خبـري         

المللي و هـم داخلـي بـراي     نگاران بين بارسلونا اين بود كه اگرچه در بسياري موارد هم روزنامه
آموزش صرفاً براي خبرنگاران داخلـي  اند،  رو شدن با ضرورت گزارش جنگ آموزش ديده روبه

هاي خبري نسبت به خبرنگاران  مسئوليت سازمان. هاي بين المللي كاربرد دارد وابسته به سازمان
اي است كـه اقتضـائات    جريان رايدلي صرفاً نمونه. داخلي و راهنمايان به همان اندازه مهم است

  . كند مسئوليتي در منطقه عملياتي را مطرح مي
بعـد از  . هاسـت  يگر در چارچوب شغلي، تفاوت بين خبرنگار آزاد و كارمندان رسانهتمايز د

شـركت رولـي   . اي به وجود آورد شدن خبرنگاران آزاد مشكل فزاينده يازدهم سپتامبر مسئله بيمه
پك كه تأسيس شد تا پيش از همه به مسائل مربوط به خبرنگاران آزاد بپردازد، گزارش كرد كـه  

درعين . دهند دي را زياد نشان نمي اس تي اين اشتاين، خبرنگاران آزاد عالئم پيبراساس تحقيق ف
هـاي غيرعـادي اجتمـاعي، و مصـرف      دهد  كه افسـردگي، فعاليـت   حال، همان تحقيق نشان مي

يك دليل احتمالي ممكن اسـت ايـن باشـد كـه     . موادمخدر در ميان خبرنگاران آزاد بارزتر است
تـر از بقيـة خبرنگـاران     كمتري در مناطق جنگي دارند و قدري جـوان  نگاران آزاد تجربة روزنامه

به عالوه خبرنگاران آزاد تشكيالت سازماني ندارند كه  ).Rory Peck Trust, 2001(جنگ هستند 
هـاي جديـد دربـاره     گردنـد و بـا نگرانـي    آنها به زندگي منزوي خود بر مي. از آنها حمايت كند

  . همچنين محل كار يا تشكيالتي براي خود ندارند. شوند و مير هاي آينده خود روبه مأموريت
. به همين ترتيب، بين خبرنگاران نشـريات چـاپي و راديـو و تلويزيـون تمـايز وجـود دارد      

دهـد كـه درارتبـاط بـا      مطالعات فعلي آمريكا به همراه انجمن عكاسان نشريات ملي نشـان مـي  
با اين وصف، اين مطالعات قطعـي  . فاوتي نيستت  دي، بين گزارشگران و عكاسان هيچ اس تي پي

هـاي خبـري مسـئله،     تفاوت اين اسـت كـه در مـورد عكـاس    . Ochberg, ) (2001: 14. نيستند
شـود  بـه    دي مربـوط مـي   اس تـي  بنا به گفته ترن بال، پي .(Ochberg, 2001: 13)اي است  لحظه

به هر حال حس روايـي  . كند پردازش حافظه كه حادثة هولناك را در نيمكرة غالب مغز حك مي



دهد  كه گزارش حادثه هولناك يك گزارش روايـي   اين نشان مي. به نيمكرة غيرغالب مربوط است
اگر اين صحيح باشـد، ايـن   . كند  تا به آن حادثه معنا بخشد از تصاويري است كه به فرد كمك مي

  ).Turnbull, 2001: 14(احتماالً به تفاوت بين عكاسي خبري و گزارش روايي اشاره دارد 
  

  ”فرهنگ عاطفي“از فرهنگ مردانه تا  
نگاران درك اين نكته كه آنها  از يازدهم سپتامبر به بعد يك هدف جدي هستند،  در ميان روزنامه

براي . سي جاي گرفت بي الين شبكة اي در ايميلي از طرف لوري سيورس و كارمندان برنامه نايت
ل پرل و تيراندازي به سوي خبرنگاران به دست نيروهاي فهرست كردن افرادي كه قتل داني

  :كنند اسرائيلي در كرانه غربي پيگيري مي
. ها هميشه خطرناك بوده است، اما اين مشكل، همواره وجود داشته است پوشش خبري جنگ

هاي آمريكايي كـامالً آزاد بودنـد و وقتـي     گزارشگران براي حركت و سفر با يگان... در ويتنام
را بـا  ” TV “دادم، مـا كلمـه    پوشـش مـي   80هاي آمريكاي التين را در اواخر دهة  گمن جن

. و اين بنا بود مسير امني را فراهم كنـد . مان نصب كرده بوديم هاي حروف بزرگ روي ماشين
بـر روي  ”  TV“هاي مرگ نيز شروع به گذاشتن كلمـه   اين كار عملي شد تا زماني كه جوخه

كـرد كـه مـا     كس جز خود ما واقعـاً بـاور نمـي    كنم هيچ من فكر مي اما. هايشان كردند ماشين
دهنـد و   ها اين مسئله را سمت وسوي سياسي مي دانم بعضي اكنون مي. طرفي باشيم ناظران بي

طرفـي ايـن    اما منظـور مـن از بـي   . زنند هاي سياسي به آن مي ورزي اتهامات قديمي و غرض
انـايي پوشـش خبـري دو طـرف متخاصـم، و      طرفي يعنـي تو  در يك محيط جنگي، بي. نيست

اما در بهترين شرايط مـا  . طرفانه پوشش دادن شود آن را بي درصورت امكان، تا جايي كه مي
آورد كـه در دوران او در   بـه خـاطر مـي   ... جان دانـون . مان بوديم هاي عنوان عامالن دولت به

در همـان  . شـد  وب مـي خاورميانه، هركسي كه آمريكايي بود همواره عضو سازمان سيا محسـ 
امـا نتيجـه   . آمديـد  به حسـاب مـي    (DEA)ها، در آمريكاي التين شما عضو دي ايي اي سال

هـاي جنـگ    دانند بـه جبهـه   نگاران هنوز هم بنا به داليلي كه خود مي اما روزنامه. يكسان بود
ـ        رسد كه در سال صرفاً به نظر مي. روند مي ن هـاي اخيـر، توانـايي مـا بـراي پوشـش دادن اي

ها ظاهراً خبرنگاران را  دهد كه تروريست قضيه پرل نشان مي.  ها دائماً تحليل رفته است جنگ
همه اينها به گزارش كمتـر  . بينند به عنوان اهداف آمريكايي و كساني كه همدست هستند مي

نگـاران بـا خطـرات حتـي      و بعضـي از روزنامـه  . انجامد و متعاقباً اطالعات كمتر براي شما مي
هـاي سـركوبگر    در همـه جـاي دنيـا حكومـت    . رو هسـتند  ي در كشورهاي خود روبـه بيشتر

دهـد روشـنگري كننـد،     خواهند در مورد آنچه كه رخ مي نگاران را به خاطر اينكه مي روزنامه
به نظرمن جان كالم، اين است كه در تمامي اين موارد، . رسانند دستگير، زنداني يا به قتل مي
تـرين راه   دهد باخبر شوند و آسان قية مردم جهان از آنچه رخ ميعدة خاصي دوست ندارند ب

  .(Sievers, 2002)جلوگيري از اين اتفاق اين است كه دنبال خبرنگاران باشيم 
  

اين استدالل ممكن است تا حدي درست باشد؛ اما نتوانسته تحليل مسـتمر اخبـار خـارجي كـه     
ان اين هستند كه رقابتي باقي بماند را در طي دهند و نگر اي انجام مي هاي رسانه صاحبان سازمان

  .   دهة گذشته مطرح سازد
هـا و دولـت بـر سـركنترل اطالعـات       هاي سنتي بين رسـانه  هاي اخير به درگيري اگرچه جنگ

اي كشـيده شـده كـه در آن ماهيـت نقـش       انجاميده، اين مناظره خود نيز به سـمت مسـائل حرفـه   



نگـاران   يا ناظر مورد ترديـد بـوده اسـت، مشـكالت روزنامـه      كننده عنوان شركت نگاري به روزنامه
متعهد به وقـايعي كـه   ) نگاري وابسته طور كه اخيراً توضيح داده شد، روزنامه يا همان(كننده  شركت

پيوندد؛ چگونگي واكنش آنها نسبت به وقايعي است كه بـه زور آنهـا را    در اطراف آنها به وقوع مي
 & Morrison)سازد وادار مي در تمام اموراي و وفاداري به مشاركت  به انتخاب بين تعهدات حرفه

Tumber, 1988)  .باشد، احتمال خطر تنبيـه  ” ديگر“اي كه ممكن است موافق طرف   ابراز عقيده
ممكن است ” ما“يا مخالفت شديد دولت و سياستمداران را به دنبال دارد در حالي كه جانبداري از 

  .خواهد داشت اي را در پي د اما خطر اتهامات غيرحرفهبراي دولت قابل قبول باش
نگراني در مورد ايمني جسمي تا حد زيادي امري بالمنازع است در خصوص اهميـت آن همـه   

ماند كه  نگاراني باقي مي فقط مشكل براي خبرنگاران آزاد و آن دسته از روزنامه. اتفاق نظر دارند
توانند آموزش و اقـدامات الزم امنيتـي را همچـون     كنند كه نمي هاي كوچكي كار مي براي گروه
ساز است، ابراز احساسات در  در مقابل، مسائل احساسي مشكل. هاي بزرگ فراهم آورند سازمان

اي مـورد قبـول واقـع     نـدرت در چـارچوب حرفـه    مقابل دوربين يا حتي در نشريات چـاپي بـه  
نـگ ايجـاد شـده مؤيـد مشـكل      حال قابل توجهي كـه در فره  تغيير محسوس و درعين. شود مي
خبرنگاران خـارجي كـه بـه    . نياز به درمان آن است، ولي ترديد زيادي وجود دارد دي اس تي پي

عنـوان يـك گـروه متخصـص در      برخوردارند همچنان به” پوشان باراني“لحاظ سنتي از فرهنگ 
كنـار  . كنـد  هـاليوود را تـأمين مـي     اين تخصص است كه خـوراك . مانند نگاري باقي مي روزنامه

نگـاري در صـف    روزنامـه . گذاشتن فرهنگ مردانه و خشن متضمن نابودي يك اسطوره اسـت 
نـدرت از   نگاران ممكن است آن را گزارش كنند اما بـه  روزنامه. مقدم فرهنگ عاطفي قرار ندارد

  .كنند آن استقبال مي
  

  :اين مقاله ترجمه يكي از مقاالت فصل چهارم كتاب زير است
Journalism After September 11, edited by Barbie Zelizer & stuart Allan, Routledge pblications 

(2002). 
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