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ضرورت توجه رسانهها به روزنامهنگاری صلح محور
پورعلی1

سعید
مهدی هوشیار2
چکیده
روزنامهنگاری جنگ یک روش روزنامهنگاری است که محور اساسی آن ارزشهای خبری
درگیری ،تضااااد و دوادای اسااات که میکوشاااد ار منای اخبار را من کن کندی ایو نو
روزنامهنگاری ا در کانون قراردادن عواطف و اد س سات شری ا تحریک دس ترس و واهمه
در ساااایان گتشا ه توانسا ه اساات ا وجود جلم توجه همیشااگی ا هان مردو ،اع ترویج
نوعی یمناکی در جوامع شاااودی ایو نو روزنامهنگاری فکط ر اارات فیزیکی درگیری تأکید
دارند و مثالً اارات روانشااناساای و ار روانی که اخبار در انسااانها شااکن میدهد را نادیده
میگیرندی روزنامهنگاری جنگ موقعیتهایی را گلچیو میکند که پیوس ا ه کارزارهای جنگ،
درگیری ،جدال ،تظاهراتها ،راهپیماییها و د ی در دیگر سو خشونتهای کالمی ،رف اری و
ا نگونه رف ارها را در طو خود میپروراندی
همچنیو ایو روش تماین ه گزارش اخ الفات یو گروهها دارد تا شااباهتها ،توافقهای
قبلی و فرایند مو ضوعات کنونی و همچنیو دالین و ن ایج را نادیده میگیرند و اینطور ن شان
میدهند که نیازهای یک طرف تنها ا شکست طرف مکا ن تأمیو میشود.
اما در رویکردی نویو ،روزنامهنگاری صاال میخواهد ایو تمایالت را اصااال کندی تعریف
آن ایو است که :ایجاد فرصتها رای جامعه زرگ رای واکنشهای غیرخشو در درگیریها؛
که ایو کار نیازمند تعریف ساایاسااتهای دون خشااونت و قرار دادن آنها در اخ یار همگان
است.
در ایو تحکیق که ه روش ک ا خانهای انجاو شااده اساات محکق کوشاایده اساات ا کر
دالین اهمیت توجه ه روزنامهنگاری صل و خال آن در اد یات ژورناایس ی کشور ،در ان ها راه
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کارهایی را رای تغییر زاویه دید اهاای رسااانه از روزنامهنگاری جنگ ه سااوی روزنامهنگاری
صل ارائه دهدی
پر سش ا صلی ایو تحکیق ایو ا ست که ماهیت روزنامهنگاری جنگ چگونه ا ست و چرا
زمان آن فرا رسیده که رویکرد صل محور جایگزیو شود؟
ضااارورت و اهمیت توجه ه روزنامهنگاری صااال  ،فرآیند اخالقی شااادن رساااانه ،نکش
روزنامهنگاری صاال جو در ارتکای جامعه ایمو  ،نکش منافع ساارمایه داری در روزنامهنگاری
جنگ ،اازاو تجدید نظر در ارزشهای ژورناای س ی و ارائه راه دنهایی مطر در زمینه شیوه
عمن روزنامهنگاران از مهم ریو مطاام مورد ح در ایو مکااه استی

واژگان کلیدی :روزنامهنگاری صل  ،روزنامهنگاری جنگ ،ا صول اخالقی ،ا صول
درفهای
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مقدمه
دمالت ان حاری ،کشت و کش ار ،دمالت تروریس ی ،صدای اناجار و شلیک ،هم
آماده اشاای رای نظامیان اساات و هم رسااانهها را گوش ه زنگ میسااازدی وق ی ه
م ااهیم ژور ناایسااا ی همچون ارزش های خبری ن گاه میکنیم ،یکی از مهمتریو
ارزشهایی که ه عنوان معیار ان خاب خبر مورد توجه دائمی فعاالن رسااانهای اساات،
ارزش رخورد و درگیری ا ستی ر سانههای امروز ه نحوی اع یادگونه ه اخبار جنگ و
تضاد وا س هاندی
جنگ و تضاااادهای محلی ،ملی ،منطکهای و یواامللی همواره ه سااابم ارزش
خبری « رخورد» مورد توجه ر سانهها قرار میگیردی ه نظر میر سد او ضا صل گونه
ر سانهها وق ی ا ست که اخبار جنگ و درگیری وجود دارد و ااعکس او ضا درگیری
رساااا نه ها زمانی اسااات که هیب خبری ن باشاااد و ت کاپو رای جریان ساااازی و
خبرآفرینیهای م نو و گاها دردسرساز زیاد میشودی
نگهبان و معلمی جزو نکشهای کارکردی رسانهها است که ویلبر شراو ا طر آن
ه رویِ دیگرِ نگاهِ رساااانهها ه اوضاااا پیرامون خود میپردازدی روزنامهنگاری صااال
ماهومی است رودرروی روزنامهنگاری جنگ در معنای عاو ،دوزهای از روزنامهنگاری و
فعاایت ر سانههای دیداری و شنیداری که در گیرودار توجه و خوراک خبری ر سانهها
ه مخاطبان که عمدتا رنگ و وی خشونت دارد ،ه فراموشی سپرده شده و یا کمرنگ
استی
روزنامهنگاری صل رای نخ س یو ار در آاار و تأکیدات «یوهان گاا ونگ» جامعه
شاااناس نروژی ،در میانه دهه  70میالدی مطر شااادی او ا طر کارکردهایی مانند
افشااای عوامن نامرئی خشااونت ،ازتاب جنبشهای اج ماعی ،افشااای عملکرد قدرت،
تحلین عوامن درگیری کوشاااید راه را رای نوعی از روزنامهن گاری از کند که تأکید
ویژه ای ر ه کار گیری مسیر مساامت آمیز رای توسعه داشتی
ایو مکااه میکوشد ا نگاهی ه ایو نو از سبک روزنامهنگاری و فعاایت رسانهها،
چ شم اندازی را ا محور تأکید و یادآوری ه روی مخاطبان و ر سانهها گ شاید که ه
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نظر میر سد در م سیر تو سعه پایدار جوامع و شکن دهی ه جامعه ایمو ه فرامو شی
سپرده شده و یا سیار کمرنگ استی
ضرورت و اهمیت توجه به روزنامهنگاری صلح
در دنیای رسانهای امروز که توجه ه مخاطم مناعن جای خود را ه مخاطم فعال
داده اساات ضاارورت ایجاب میکند که رسااانهها در شااکن دهی ه افکار و چارچوب
سازی خود ه گونهای عمن کنند که اوال مخاطم گریزی ایجاد نشود و در مرتبه دوو
ا پرداخت گساا رده ه علن و عوامن و مناعتها و مضاارات موضااوعات ،آگاهانه همه
جانبهای رای تحلینهای درست تر ه مخاطم ارائه شودی
در نظریههای ر سانه امروز یان می شود که در کنار تأایرگتااری ر سانهها ر فهم
مخاطم ،سااااخت پیاو یا چارچوب ندی رویداد ،درک مخاطم را ر مبنای شااارایط
محیطی ،فضااای عمومی و اندوخ ههای معرف یاش از رویداد شااکن میدهدی(مهدی
زاده)35 :1397 ،
ا تشدید چارچوب سازی و فضاسازی رسانهها دردوران وقو جنگ های مخ لف،
تنها دکیکت و واقعیت ا ست که از یو رف ه و دچار دگرگونی می شودی ه همیو داین
سااا یاری از صاااا دم نظران روز نا مهن گاری امروزی تأک ید فراوان دار ند تا رویکرد
روزنامهنگاری صال در دسا ور کار فعاالن رساانهای قرار گیردی روزنامهنگاری صال یا
روزنامهنگاری د ساس در درگیری در همان دایره ا تأکید ر م سئوایتپتیری ر سانه
در قبال اخبار ،ق صد تجدیدنظر در سنت و جریان ر سمی ر سانهای ا ست که رویکرد
هیجانی ه رویداد داردی
از نگاه عاامان ارتباطات نیاز ه نگاه م سئوالنه ه اخبار که از و ضعیت سطحی ه
و ضعیت عمکی میرود و ه دنبال یان ضررها و فایدهها ا ست یش از پیش اد ساس
میشودی
مردوو مجید تهرانیان؛ م اکر دوزه ارتباطات توساااعه اشااااره دارد ،ارزش های
دموکراتیک ،جریان آزادی اطالعات ،مسااائوایت اج ماعی رساااانهها ،دسااا رسااای و
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مشارکت رسانهای و دق ارتباط رسانهها و دموکراسی ،مااهیم کلیدی هس ند که در
ارتباط ا گا مان روزنامهنگاری صل مطر میشوندی (تهرانیان)14 :1380 ،
روزنامهنگاری صل یا همان روزنامهنگاری دن درگیری ه دنبال دکیکت را س یو
ماجراساات و دنبال ن یجهگیری خوب و د ماجرا یا رویداد نمیگردد لکه ا رویکردی
تحلیلی ه ریشه و عمق ماجرا مینگردی
مؤااه هایی مثن دکیکتگرایی ،آگاهیساااازی و مردوگرایی از مهمتریو عناصااار
مطر شااده در روزنامهنگاری صاال اند که میکوشااد تا ا خشااونت زدایی از اخبار
منعکس شده ،آن را ه خبری سازنده رای تأایرگتاری ر مردو و م شارکت افراد ه
سمت صل تبدین سازدی
اگر چه اصول روزنامهنگاری صل یش ر ه منشأ و چگونگی شکنگیری جنگها،
خشااونتها و درگیریها میپردازد اما دامنه گس ا ره ایو رویکرد از روزنامهنگاری تنها
ه مکواه جنگ من هی و محصااور نمیشااود ،لکه روزنامهنگاری صاال ا جساا جوی
زمینههای مش رک ه دنبال وددت و انسجاو است و ا هماکری و همیاری ا رویکرد
تحلیلی ه دنبال راهکار مؤار رای طر مشکالت استی(فرقانی)36 :1381 :
ا درک اهمیت و نکش رسااانه در ازتواید خشااونت ،صاال  ،همزیساا ی و تااهم
میتوان ه ایو ن یجه رساااید که رساااانهها میتوانند در قاام روزنامهنگاری صااال ا
منطق و اساا دالل قویتر ،سااط تنش را پاییو آورندی روزنامهنگاران نیز رویداد مورد
نظر را ه گونهای روایت کنند که دانند چه زمانی میخواهند نویساااند و چگونه
میخواهند نوی سند چرا که ایو رویکرد فر صتهایی ایجاد میکند و ااب ه پیامدهایی
ه دنبال خواهد داشتی
ه نظر میرسد ضرورت توجه ه ایو نو روزنامهنگاری تنها ا یک هدف اصلی هم
م سیر تو سعه ه در س ی طی شود و هم در زمینه گ س رش صل صل گاوهای رو ه
جلویی رداش ه شودی جداسازی جامعه از هیجانات و تنشها ،یکی از محورهای اصلی
تأایرگتاری روزنامهنگاری صل استی
در جامعه ما که در یک وضاااعیت تماشاااا و یتااوتی ،مشاااارکت رنگ اخ ه،
هرهگیری از سنت جدیدی که تمایالت را اصال و ا زارهای مداخله و مشارکت توسط
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مردو را فراهم آورد ،یک ضرورت ا ستی ایجاد فر صتها رای ایو جامعه پیچیده ،اما
نیازمند تعریف ساایاسااتهای دون خشااونت و عکالنی ( هدور از هیجان) و قرار دادن
آنها در اخ یار همگان استی
اخالقِ رسانه و رسانهی اخالقي
یکی از مهمتریو رویکرها در روزنامهن گاری صااال دخین دادن و توجه ویژه ه
م سائن اخالقی در پو شش خبری رخدادهای مخ لف ا ستی «اخالقِ ر سانه» یا اخالق
در دوزه ر سانهها و یا همان اخالقی که از سوی ر سانههای سمعی ،صری و مک وب
ان شاااار مییا د ،عمالً یکی از خشهای اخالق درفهای و اخالق درفهای نیز یکی از
خشهای اخالق اج ماعی تلکی می شودی ه ایو ترتیم ،اخالق ر سانهای نکطه تالقی،
علم اخالق ا عامن رسانهای استی ا توجه ه ویژگیهای مکواه اخالق ،اخالق رسانهای
مرتبط ا ارزشها و هنجارهاسااتی دیو معنا که ،مجموعه قواعد و اصااول اخالق اید
توسط ارتباطگر و سازمان ارتباطی رعایت شود و از ایونظر ا دکوق و قانون رسانهها
م ااوت ا ستی قواعد اخالقی ،مجموعه هنجارهایی ا ست که یک جامعه ماروض آن را
رای داظ منافع اسا سی خود منا سم مییا دی قواعد اخالقی فردی در مورد هر مل ی
تنها ا توجه ه اواویتهای ملی ،محدودیتهای ز انی ،تنو فرهنگی و نو سااااخ ار
سیاسی تعییو میشود(.مع مد نژاد)66 :1375،
ر سانهای شدن «اخالق» و یا همان «اخالق ر سانهای» ه ایو معنا ست که ،دوزه
اخالق ،ه طور فزایندهای ه رسانهها وا س ه اشند و ه کمک رسانههای جمعی شکن
گیرندی «اخالق ر سانهای» شده ،اخالقی ا ست که ا س کالل خود را از د ست داده ،در
عملکرد خویش ه عملکرد ر سانهها وا س هاندی ر سانهها مح وای اخالقی تواید و مردو
و مخاطبان خویش را ا اخالق آشنا میسازند.
از سااوی دیگر ،افرادی که در رنامههای تلویزیونی شاارکت کرده ،ادب و اخالق را
ر عا یت میکن ند و از داخالقی اج ناب میکن ند ،و یا ر نا مه ها و مک و اتی که در
رسانههای دیداری ،شنیداری و مک وب ان شار مییا ند ،و ه نوعی همسو و همساز ا
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ارزشهای اخالقی ،دینی و ملی است ،میتوان از ایو طریق ،وعده «رسانه اخالقی» را
نوید دادی ه عکس ،ادزاب ،گروه ها و سااایاسااایونی که ا ارتباط ا رساااانه ها ،ه
داخالقی های اج ماعی دامو میزنند ،و اصاااول ،قواعد و ارزش های اخالقی را پاس
نمیدارند ،میتوان از ایو طریق ،نوید جامعه و رسانهای غیرپایبند ه اخالق نوید داد.
نا رایو ،ازیک سااو ،رسااانهها اید آن قدر ا اخالق و اصااول و ارزشهای اخالقی
جامعه آشنا اشند که داخالقیهای را در رسانهها من شر نکنند و از سوی دیگر ،اید
رسااانهها ه اندازه کافی مس ا کن و یطرف اشااند تا اع بار و منزات درفهای خود را
داظ کنند.
در ین پنج رویکرد اخالق رسانهای مطر شدهاندی چهار رویکرد نخست ،ر اساس
رویکرد سکوالر و رویکرد پنجم راساس رویکرد دینی است.
1ی موقعیتگرایی و یا ا ادیگری :مع کد ا ست مهم آن چیزی ا ست که ر سانه یا
ارتباطگر مین دارد در یک احظه خاص انجاو دهد و هیب اصاااول درفهای و اخالقی
م سلمی وجود نداردی ارزشهای اخالقی سازمان ،ه ت صمیمات کارگزار ارتباطی تکلین
می یا دی در واقع ،ه جای اینکه یک قانون مک وب و یک دسااا ورااعمن الزواارعایه
اخالقی وجود داشاا ه اشااد ،تجر ه خبرنگار مالک و معیار اصاالی ان شااار خبر قرار
میگیردی ایو ه معنای اع ماد مطلق ه اشااخاص می اشاادی در رویکرد موقعیتگرایی
همچون رویکرد ماکیاوایساا ی ،د ی کار غیراخالقی ه شاارطی که منجر ه موفکیت
شود ،مجاز شمرده می شودی در ایو نگاه ،تحریف ،سان سور و تکلم خبری ه رو شنی
قا ن مشاهده است.
2ی غایتگرایی :ایو دیدگاه پیا مد ها را تنها عوامن تعییوکننده در اخالقی ودن
عمن ارتباطگر میداندی داصااان ،ن یجه و پیامد عمن مهم اسااات ،ناس عمن ممکو
است چندان ارزش نداش ه اشد.
3ی عمومیتگرایی :در ایو رویکرد« ،منافع عمومی» اصااان اساااتی در مکا ن ایو
پرسااش که «آیا دق داریم قانون را نکض کنیم؟» پاساا ایو اساات که «اگر مناعت
عمومی اق ضا کند ،ا شکاای نداردی» رای مثال ،خبرنگار در روزنامهنگاری ج س جوگر،
که داات ازپر سی دارد ،ا تعارضهای اخالقی م نوعی رو هرو ا ست :دریم خ صو صی
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را نکض میکند ،و گاه از امکانات شنود هرهمند می شودی در چنیو و ضعی ی ،د سو
نیت خبرنگار ه عاو و خشودگیاش میانجامد؛ چون منافع عمومی مورد نظر است.
4ی خودگرایی و خود محوری :ایو رویکرد مع کد ا ست یک عمن صحی ر سانهای،
عملی اسااات که رای خود ارتباطگر اتت خش و مطلوب اشااادی کاری که شاااهرت،
دکوق ،درآمد و پایگاه فرد را در سازمان اال برد ،درست است.
5ی دقمداری یا دکیکتگرایی :مبانی اخالق رسانهای دقمدارانه ،دروندینی استی
چه اطالعاتی اید من شر شود؟ دکیکتی در واقع ،دیدگاه اسالو ه اخالق رسانهای که
در اصاااول ،ارزشها و فلسااااه ایو دیو ااهی ریشاااه دارد ،دیدگاهی عاو و فراگیر و
جهانشاامول شاامرده میشااودی ایو دیدگاه ،گرچه من ساام ه فرهنگی خاص ه ناو
فرهنگ ا سالمی ا ست ،اما ه داین فطری ودن ایو دیو ،در رگیرنده تمامی ا صول و
فرو اخالقی اساات که در زمینه رسااانهها مطر شااده اسااتی در ایو رویکرد ،اصااول
اخالقی الی غیر ،و اا ت و ه اصاااطال  ،خطوط قرمزی وجود دارد که نمیتوان آنها را
نکض کردی
فرآیند اخالقي شدن رسانه
نکش ر سانهها در تعمیق و گ س رش اخالق سیار دائز اهمیت ا ستی ر سانههای
همگانی و ارتباط جمعی ،در ایجاد نشااااط ،شاااور ،شاااوق و مشاااارکت همگانی در
اخالقی سازی جامعه و وارد کردن اخالق درخ صو صیتریو محیط زندگی افراد نک شی
ی دین ایاا میکنندی ه گونهای که ا ر سانهای شدن اخالق ،عموو مردو درک عینی
و ملموسااای از اخالق ه دسااات خواهند آوردی از ایو رو ،میتوان مهمتریو فرایند
رسانهای شدن اخالق را در رسانه چنیو رشمرد(اسماعیلی)68-65 :1385 ،
1یرسانهها گزارشها ،رویدادهای سیاسی و اصول اخالقی را از طریق رسانهها و در
قاامهای گوناگون خبری ،گزارش ،فیلم ،سریال ،و ییی ارائه میدهند؛ چیزی که از نظر
اکثر شااهروندان و نخبگان ساایاساای ،هویژه در مواردی که اکثر مردو از دس ا رساای
مس کیم ه آنها محروو هس ند ،واقعیت محسوب میشود.
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2ی رسااانههای همگانی،گاهی اوقات ه شاایوههای گوناگون تحلین ،گزارش ،خبر،
تاسیر ،فیلم ،سریال ،گا گو ،داس ان ،رمان ،طنز ،مکااه ،و ییی نمونههای سیار گزینشی
و خاصی ارائه میکنندی موضوعات خاص اخالقی را اشاعه و یا امور اخالقی را رجس ه
می سازندی همچنیو رخی شخ صیتها را ی ش ر از سایران مورد توجه قرار میدهند،
گاهی نیز ا رج س ه سازی مو ضوعات در عر صه اخالق اج ماعی و یا رخورد منای ا
رخی مکوالت غیراخالقی در ضمو سریال ،فیلم و ییی ،آن را در سط ر سانه و جامعه
نهادینه میسااازندی تأکید ر اصااول اخالقی و رجس ا هسااازی و ترویج آن ،در قاام و
سوژههای گوناگون ،موجم اخالقی سازی رسانههاست.
3ی رسااانهها در ساایاری موارد ،در اب موضااوعات و مباد اخالقی جهتگیری
میکنند و موضااع خود را ه عنوان خواساات و مطاابات عمومی مطر میکنندی رای
مثال ،مو ضعگیری منای در قبال فرد سیگاری که سرانجامی جز گرف اری ،م شکالت
زندگی و یماری ویییییی ندارد ،و یا موضاااعگیری در خصاااوص یک رف ار ضاااداخالق
اج ماعی از جمله ایو موارد است؛ زیرا رسانهها خود را ناظر و نگهبان جامعه میدانند
و ن سبت ه ع ضی مو ضوعات اخالقی مو ضع منای ه خود میگیرندی ااب ه گاهی هم
در نکش خود مبااغه میکنندی رساااانهای شااادن اخالق ،همچون رساااانهای شااادن
«سیاست» ،و «دیو» ،اخالق ،سیاست و دیو را در جامعه نهادینه میسازد.
4ی منطق رسااانهها و شاایوهی ارائه رنامههای رسااانهای ،منطق تجاری و صاانع ی
ا ستی محدودیتهای ساخ اری ،ارتباط ر سانهای را ا اهداف رایج فعاایتهای تجاری
میآمیزدی ااب ه ،در منطق تجاری ،میتوان عواطف و ادساااسااات را در عرصااه اخالق
تحریک کرد یا دداکثر سود مادی را در عر ضه سیا ست مورد توجه قرار دادی آنچه در
قلمرو عمومی و اخالقی مهم تلکی میشود ،مهارت رقراری ارتباط یا مخاطم ،تحریک
عواطف و ادساااسااات او و نهادینه کردن اخالق ،آشاانا ساااخ و مخاطم ا مااهیم و
مکوالت اخالقی اساااتی ایو گونه مکوالت و مااهیم را میتوان در قاام ساااخنرانی،
نمایش ،تصویر ،فیلم ،داس ان ،طنز ،گزارش ،خبر و ییی ارائه نمودی همه اینها ویژگیهای
معموای ز ان رسانههای تجاری است.
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رای ر سانهای شدن اخالق اید ا صحاب ر سانهها ،کارگردانان ،مجریان ،دا س ان
نوی سان ،فیلمنامه نوی سان ،گزار شگران ،نوی سندگان ،خبرنگاران و د ی سیا سیون و
شخ صیتهای رج س ه خود را ا ایو قاامهای ر سانهای هماهنگ سازند تا وانند
اخالق را در جامعه نهادینه و رسانهای نمایند.
روزنامهنگاری صلح جو؛ جامعه ایمن
ارتباطات ،محدود و مح صور ه رسانه و تکنیک نی ست؛ ارتباطات مکواهای انسانی،
اج ماعی ،فرهنگی و ساایاساای اساات که یک سااوی آن ه نگرشها ،اورها و رف ارها
میرسااد و سااوی دیگر آن ه ساااخ ارها و نهادهای قدیم و جدیدی که در مجمو
امکان شنیدن ،گاتوگو و کنش را در جامعه فراهم میکندی جامعه ارتباطی ،جامعهای
گشوده است که در آن ،زمینه و فرصت گاتوگو فراهم استی درفها شنیده میشود،
مورد اع نا قرار میگیرد و ه آن اع ماد میشودی
جامعه ارتباطی ،جامعه تما شاگر نی ست ،جامعه کن شگر ا ستی پس اگر گوشهای
شنوا در ف ضای ر سانهای ه سخنان ا سا سی کم شد و آنان که سخنان حق دارند و
سنجیده سخو میگویند ،از ایو میانه ه دا شیه رف هاند و ه جای آنان ،ر سانههایی
که درشااات گویی میکن ند و اج میخواه ند و ر ط بن تار قه و نارت میکو ند،
میداندار شدهاند اید اد ساس خطر کرد که جامعه ارتباطی ،دچار س س ی و ضعف
شده است(.خانیکی)1395 ،
امنیت ،توسااعه ،همبساا گی ،مشااارکت ،اع ماد ،امید ه آینده و کا و گساا رش
ارزش های اخالقی ،دینی ،ملی و انکال ی در گرو آن اسااات که آداد شاااهروندان و
گروههای اج ماعی ه یکدیگر اع نا و اع ماد کنند و سااخو همدیگر را شاانوند ،نکد
کنند و ه مساائوایت مشاا رک و جمعی تبدین نمایندی ایو یعنی تالش رای ایجاد و
گسااا رش جام عه ارت باطی و اخالقی و تو جه ه توان و در عیو دال ،مظلوم یت و
یپناهی اصحاب رسانه و مطبوعاتی
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اصااحاب رسااانه و دنیای فرهنگ و هنر اید رای جامعه امنیت آفریو اشااندی اگر
ا صحاب ر سانه امنیت ندا ش ه ا شند و دل نگران امنیت ،راه ،شغن ،خط و قلم خود
اشاااند ،نمیتوانند در جامعه امنیت یافرینندی اید در جامعه ا صااادای لند آزادی
م سئوالنه را فریاد زنیمی امنیت یک ا صن ا ست ،اما تنها ا تانگ ایو امنیت ساخ ه و
داظ نمیشودی
روزنامهنگاری جنگ ،خروجي منافع سرمایهداری
یکی از موانع ا سا سی رای ر سیدن ه صل  ،منافعی ا ست که شرکتهای چند
ملی ی و گروه های سااارمایهدار زرگ در کای جنگ و تضااااد می ینندی اگرچه رو
انسااانیت ا جنگ مخااف اساات اما دانس ا ه و ندانس ا ه ه دنبال نوعی از فعاایتهای
رسانهها هس یم که سبک و سیاق توجه ه جنگ و رخورد را ترویج میدهندی
در کشااورهای در دال توسااعه ایو نظاوها و ساااخ ار قدرت اسا بدادی اساات که
کماکان نیاز ه ادامه روند روزنامهنگاری جنگ داردی چون نیاز ه ایو دارد تا ساایاری
از ضااعفها ،کمکاریها و قصااورها را ه گردن توطئههای خارجی و داخلی یندازد و
چیزی جز روزنامهنگاری جنگ نمیتواند ه ایو اهداف کمک کندی
فرقانی( )1389در ن ش ست علمی روزنامهنگاری صل میگوید« :در اجالس تونس
موضوعی را ا عنوان راه اندازی روزنامهنگاری صل مطر کردو ،اگرچه از پیشنهاد مو
در اره راهاندازی روزنامهنگاری صااال اسااا کبال کردند وای هیبگونه اقداو عملی در
پ شت آن نبود و در مالقاتهای خ صو صی میگا ند ما ا مانعی ه ناو دوات مواجهه
هس یمی یعنی علیرغم اینکه روشناکران و روزنامهنگاران ایو کشورها ه روزنامهنگاری
صااال اور دارند وای در عیو دال میگویند که قدرت عمن نداریم و دوات ها زد و
ندها و تبانیهای خاص خود را دارند»ی
در اد یات ژورناایس ی وق ی ه مؤااهای ه ناو ارزش خبری نگاه میکنیم می ینیم
که ایو ارزش خبری ،در کنار ارزش خبری درگیری و رخورد ،دو ارزش خبری مهم و
رجس ه در روزنامهنگاری هس ند که هر دوی ایوها در روزنامهنگاری جنگ تبلور پیدا
میکند و از جتابتریو ارزشهای خبری هساا ندی وق ی ر اساااس آمارها و د ی ر
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ا ساس تجر ههای شخ صی ،صاحه دوادث روزنامهها در طول تاری پر خوانندهتریو
ودهاند میتوان درک کرد که عمده آموزه های روزنامهنگاری یواامللی هم ر تکویت
ایو نگرش اس وار وده استی
الزام تجدید نظر در ارزشهای ژورنالیستي
ارزش صل اید ه صورت جدی ه اد یات ژورناایس ی امروزه اضافه شودی ازنگری
در ارزشهای غاام روزنامهنگاری درفهای یا سن ی که عمدتا دا صن توان تو سعهای
کشورهای سرمایه داری و اد یات ژورناایس ی منبع از آن وده است ،اید ه صورت
جدی در د س ور کار قرار گیردی جامعه سر شار از اخبار منای و خ س ه از نوعی اد یات
رسانهای جنگ خواهانه ،مردو را در آینده از رسانهها در هر دوزهای فراری میدهدی
وق ی از دریچه روزنامهنگاری صل ه مو ضوعات خبری نگاه میکنیم اید مثال در
رویدادهای مر وط درگیریهای عراق ،ه جای آنکه یش از دد جنگ را نشان دهیم،
پشت پرده و ی ناعان آن را که نشان نمیدهد ،آشکارا توضی و تاسیر دهیمی
روز نا مهن گاری صااال در دا خن مرز های ملی هم مع نا پ یدا میک ند و فکط در
یواامللی دارای معنا نی ستی ایو ن سخه از ایو روزنامهنگاری ی ش ر مغاول مانده و
کم ر ه آن پرداخ ه شاااده اساااتی در ق بال اخ الف ها ،کی نه ها و ن ااق ها و چ ند
دساا هگیهای داخلی ،انرژی و توان ملی را مساا هلک میکندی روزنامهنگاری صاال
میتواند در اینجا نکش و تأایر ه سزایی ایاا کنندی
نتیجه گیری :از کجا شروع کنیم؟
رای ترویج روزنامهنگاری صاال در جامعه رسااانهای کشااور پس از اضااافه کردن
ارزش صل ه اد یات ر سانهای ک شور اید تعییراتی را هم در اد یات مر وط ه دروازه
انی اخبار و رجسااا ه ساااازی رویدادهای خبری دادی ایو کار اید ا رویکرد اهمیت
دادن ه موضوعات و مکواههای مر وط ه صل  ،دموکراسی و دکوق شر صورت پتیردی
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در گاو سااوو اید در اصااول مر وط ه آموزشهای درفهای که ه روزنامهنگاران،
خبرنگاران و فعاالن عرصااه رسااانه ارائه میشااود نگاهی دو اره کردی ایو کار اید ه
منطور آموزش ارجحیت خشاای ه گا مان مب نی ر صاال و دموکراساای ر گا مان
جنگ در رسانهها استی
در گامی دیگر تااهم و وفاق عمومی در جامعه رسانهای ر سر وضع و اعمال اصول
اخالق رساااا نهای جد ید ه ویژه داظ منز ات و کرا مت انساااان ،عدو تبعیض و
پیشداوری ،رخورد را ر ا همه انسانها ،ملتها و فرهنگها ،موجم گس رش سریع
روزنامهنگاری صل میشودی
ایو راه هم اید اضاااافه کرد که تغییر منا ع خبری و خارج کردن آنها از انحصاااار
قدرتمندان و دواتمردان ه افراد ،ساااازمان ها و مؤساااساااات مدنی و منا ع م کثر
اج ماعی که در راه رقراری و ترویج صااال فعاایت میکنند از دیگر راه های مؤار در
پیشبرد روزنامهنگاری صل استی(فرقانی)39 : 1381،
توجه ه کثرت گرایی در مااکیت و تعدد رسااانهها ،رجس ا ه سااازی ا عاد انسااانی
رویدادها ،ها دادن ه مصاالحان و ساایاساا مداران صاال طلم ،تأکید ر مشااروعیت
صل سازان ،ه رسمیت شناخ و تنو و تکثر فرهنگ ها و اد راو ه آنها ،منع کار رد
ز ان آمرانه ،پرخاشااگر و سااخت ،نای قطم ندی و غیرسااازی در گزارش رویدادها و
تو صیف ملتها و فرهنگهای دیگر و االخره د ضور در کانونهای منازعه ،ج س جو و
کشف دکیکتهای دست اول و انعکاس ا عاد انسانی کشمکشها ،و ارائه راه دن رای
م ناز عات ه جای پیچ یدهتر کردن اخ الف ها و درگیری ها از دیگر ا عاد مهم و
تأایرگتار روزنامهنگاری صل است که ایر آنها را جدی گرفتی
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