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ي حقوق  واشنگتن دي سي، كليه. محفوظ است) NDI(المللي ا ي ملي دمكراتيك براي امور بين حق چاپ براي مؤسسه

 به عنوان منبع و NDIهايي از اين اثر براي مقاصد غير تجاري و با ذكر نام         ترجمه و يا چاپ مجدد بخش. محفوظ است
 .ارسال رونوشت مطالب ترجمه شده به آن سازمان بالمانع است



 

 ها گري بر رسانه نظارت

 NDIي   درباره ج
 

سازماني غير انتفاعي است كه درجهت تـقـويـت و تـوسـعـه                 )   NDI( المللي    ي ملي دمكراتيك براي امور بين       مؤسسه
 جهاني كارشناسان داوطلب، در جهت ي  از طريق درخواست از شبكهNDI. نمايد دمكراسي در سراسر جهان فعاليت مي

. آورد   هاي عملي فـراهـم مـي        ها ،اقدامات و مؤسسات دمكراتيك براي رهبران سياسي و مدني مساعدت       پيشبرد ارزش 
NDI  هاي سياسي و مدني، انتخابات حفاظت شده و مطمئن،           هاي هر منطقه از جهان جهت ساختن سازمان          با دمكرات

 .نمايد توسعه شركت شهروندان در انتخابات و صراحت و مسئوليت پذيري دولت فعاليت مي
 

دمكراسي به قانون گذاراني بستگي دارد كه نماينده شهروندان باشند و بر قوه مجريه، قوه قضاييه مستقلي كه از قوانين                    
حفاظت مينمايد، گروههاي سياسي صريح و مسئول و انتخاباتي كه شركت كنندگان در آن آزادانه جـهـت انـتـخـاب                        

 مانند يك پيشران براي توسعه دمكراسي عمل نموده NDI. دهند، نظارت داشته باشد نمايندگان خود در دولت راي مي
 .پردازد و جهت شكوفايي و رونق دمكراسي به تقويت مؤسسات و فرآيندهاي مربوطه مي

  
 به ساخت موسسات با ثبات، گسترده و سازمان يافته كه پايه و اسـاس                 NDI  : ي مدني و سياسي     ساخت سازمانها 

 -دمكراسي به اين موسسات ميانجي بسـتـگـي دارد             .   نمايد  كنند، كمك مي    يك فرهنگ شهري قوي را پايه ريزي مي       
هايي جهت شركت آنها در سياست عمومي، به دولتشان و  صداي شهروندان مطلع كه ايشان را از طريق فراهم آوردن راه      

 .نمايد به يكديگر متصل مي
 

 NDIهـا از         هاي سـيـاسـي و دولـت         گروه.   دهد  انتخابات آزاد و دمكراتيك را توسعه مي      NDI  : حفاظت انتخابات 
هـاي     موسسه همچنين براي گروه.   هاي انتخاباتي را بررسي و بهبودهاي الزم را توصيه نمايد اند كه دستورالعمل   خواسته

هاي نظارت بر   هاي آموزشي راي دهندگان را اجرا نمايد و برنامه          آورد تا فعاليت    سياسي و مدني  كمكهاي فني فراهم مي       
هاي بين الملـي جـهـت       باشد كه با سازماندهي هيئت  پيشرو نظارت بر انتخابات ميNDI.   انتخابات را سازماندهي كند   

 .نمايد تا نتايج آراء منعكس كننده خواست مردم باشد نظارت بر انتخابات در بسياري از كشورها، تالش مي
  

هاي سياسي و گروههاي مدني متقاضـي         ها، گروه    به رهبران دول، پارلمان    NDI  : ارتقاء صراحت و مسئوليت پذيري    
نظامي در يك جامعه دمكراتيـك،        -مصلحت انديشي در خصوص سلسله مراتب قضايي براي تشكيل موازنه روابط مدني           

هاي محلي حرفه اي، مسئوليت پذير، صـريـح و         همچنين در جهت ساخت قوه قانونگذار و دولت NDI.   دهد  پاسخ مي 
 .نمايد جوابگو نسبت به شهروندان خود، فعاليت مي

 
تري براي    المللي همچنين پيام  عميق      همكاري بين .   باشد  المللي كليد  توسعه مؤثر و كارآمد  دمكراسي مي           همكاري بين 

باشند و از دنياي خارج واهـمـه           ها بطور فطري منزوي مي      هاي جديد و نوظهور دارد كه زماني كه ديكتاتوري          دمكراسي
 NDI.   المللي خود و بر روي يك سيستم حمايتي فعال حساب كننـد  توانند بر  روي دوستان بين ها مي   دارند، دمكراسي 

هاي كاركنان خود را از طريق ثبت نـام            باشد، مهارت   كه رياست آن در واشنگتن و ادارات آن در هر منطقه از جهان مي             
هاي دمكراتيك در      بسياري از اين داوطلبان كارآزمودگان فعاليت     .   نمايد  كارشناسان داوطلب از سراسر جهان تكميل مي      

 . توانند چشم اندازهاي باارزش خود در مورد توسعه دمكراسي را با ديگران سهيم شوند باشند و مي كشور خود مي
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 سپاسگذاري د
 

هاي مـدنـي،      تهيه گرديد تا به سازمان)   NDI( المللي   ي ملي دمكراتيك براي امور بين       اين كتاب راهنما توسط مؤسسه    
ي حـمـايـت از آزادي             هاي ديگر در سراسر جهان كه در زميـنـه           هاي سياسي و سازمان     هاي خبرنگاري، گروه    انجمن

هـاي     توانند  پيامهاي خود را از طريـق رسـانـه      آزادي كه به تبع آن رقباي  سياسي مي        .   مطبوعات فعالند، كمك نمايد   
هاي سياسي   جمعي  به مردم برسانند و شهروندان اطمينان حاصل كنند كه ازاطالعات الزم جهت انتخاب آگاهانه گزينه         

ساله  با رهبران مدني و سياسي جـهـت تـوسـعـه رفـرم             17كتاب راهنما منعكس كننده تجربيات كاري  .   برخوردارند
 .باشد دمكراسي و تماميت سياسي مي

 
NDI            ي گروهي و تـوسـعـه     ها  مايل است  آنهايي را كه در گوشه و كنار جهان براي حمايت و طرفداري از آزادي رسانه

سازند،   كنند آگاه مي    اند و شهروندان را از ماهيت اطالعاتي كه  دريافت مي            ها كوشش نموده    ي نظارت بر رسانه     ها  مكانيزم
گيرد و از طـريـق          به رسميت بشناسد، مانند خبرنگاران كه فعاليتهايشان اغلب  تحت شرايط سياسي سخت انجام مي              

 از اين امتياز برخوردار بوده است كه با بسياري از اينگونه NDI. دهند انجام اين فعاليتها خود را در معرض خطر قرار مي
ها همكاري نموده است و درسهايي را كه از اين تجربيات          ها اعم از نظارت بر رسانه       ي وسيعي از حوزه     اشخاص در گستره  

هاي بين المللي غيردولتي و        هاي پيشگامانه سازمان     همچنين فعاليت  NDI.   آموخته، در اين كتاب منعكس كرده است      
.  شناسـد  ها را به رسميت مي    بين الدولي چه در مورد طرفداري از آزادي ارتباطات جمعي و چه در مورد نظارت بر رسانه                

NDI         اند بعنوان مرجع در ضميمه ايـن     ها فعال بوده  ليستي از سازمانهاي بين المللي و داخلي را  كه در اين نوع تالش
 . كتاب راهنما گنجانده است

 
 NDI در بعضي  از كشورها، و پاتريك مرلو، عضو ارشد NDIي قبلي   و نمايندهNDIي   رابرت نوريس، مشاور باسابقه 

اين كتاب بطور كـلـي بـه         .   اند هاي انتخاباتي و فرآيندهاي سياسي، اين كتاب راهنما را به تحرير در آورده              و مدير برنامه  
اش بعنوان يك نمايند مقيم در اسلوواكي در طي دوره انـتـخـابـات                  هاي نظارتي   تجربيات باب نوريس در مورد فعاليت     

هـاي     هاي نظارتي او بر رسانه      هاي اسلواكي  و تجربياتش در رابطه با كوشش            براي كمك به رسانه     1998پارلماني سال   
اين كتاب همچنين به تجربيات پت مرلو در كمك به          .   پردازد  كشورهاي گينه، اوگاندا، مونته نگرو و كشورهاي ديگر، مي        

  كشـور در سـراسـر دنـيـا                50ترش برانتخابات در بيش از  هاي نظارتي وسيع هاي گروهي و فعاليت    نظارت بر رسانه  
 .پردازد مي

 
هاي گروهي و ارتباطات در دانشگاه كلمبيا مشغول است، بطـور             ي رسانه   پروفسور توماس لنسنر، كه به تدريس در رشته       

او .   داوطلبانه تخصص و وقت خود را صرف كمك به توسعه اسلوب شناسي كه در اين باره شرح داده شده، نموده اسـت         
 در انـتـخـابـات و           NDIهولي روتراف، عضو هيئت رئيسه ارشد      .   همچنين پيش نويس اوليه اين كتاب را مرور نمود        

. فرآيندهاي سياسي، بعنوان ويراستار اصلي اين كتاب عمل نمود و كمك  قابل توجهي به محتواي ايـن كـتـاب كـرد                        
 هم ايـن كـتـاب را           NDI، و ليندا پاترسون، معاون برنامه ريزي        NDIسووان باگي، عضو هيئت رئيسه  برنامه ريزي         
 هم در مورد توسعه ابـزارهـاي نـظـارتـي          NDIكاركنان قبلي و فعلي .     ويرايش كرده و در پيشرفت آن كمك نمودند      

 NDI در كنيا و هائيتي و كارورزان سابق          NDIهاي گروهي همكاري نمودند مانند المامي سياله، نماينده قبلي            رسانه
 .   نيكول لسنياك، جو النگوباردو و مارتا مك لالن

 
NDI       هاي گروهي اسلواكي       تشكر خاصي از رهبران سازمان نظارتي رسانهMEMO'98     ،متشكل از مارك مـراشـكـا ،

 MEMO'98هايي كه منجر به تاسيس مشترك   از كوششNDI. راستيسالو كوژل، آنا نوگووا و آندره بارتوسيويز دارد
ايـن    .   نـمـايـد      توسط انجمن شهروندان هليسينكي اسلوواكي و انجمن حمايت از دمكراسي داخلي گرديد حمايت مي              

هاي گروهي در طي زمان انتخابات و بعـد از      در مورد رفتار رسانهMEMO'98ها و گزارشات  مؤسسه سپس به نظارت 
هاي گروهي بيش از دهها كشور را بكـار   هاي نظارتي بر رسانه هاي همكاري خود با فعاليت   تجربه NDI.   آن، كمك نمود  

 NDI.   هاي شناخته شده كمك نمايـد  ي يك اسلوب نظارتي بر پايه بهترين شيوه  در توسعهMEMO'98گرفت تا به    



 

 ها گري بر رسانه نظارت

 توسط سـانـدرا   1993هايي را ترسيم نمود كه در سال  در اسلوواكي و سايركشورها،  اصول و تحليل  NDI. كمك نمايد  ه
 به چاپ رسيده بود، پيكار جهاني بـراي آزادي بـيـان               19كوليور و پاتريك مرلو مورد تحقيق قرار گرفته و طبق ماده            

 و ادامـه      19مؤسسه از همكاري مـاده    .   هاي انتقالي   ، تحت عنوان رهنمودها براي پخش انتخابات در دمكراسي        ) لندن( 
 .    نمايد هاي گروهي در سراسر دنيا قدرداني مي ها جهت  نظارت بر رسانه كمك

  
) USAID( پيش نويس، توليد و انتشار اين كتاب توسط كمك بالعوض آژانس توسعه بين المللي ايـاالت مـتـحـده                       

، در جـريـان       USAIDي  مركز دمكراسي و رياست دفتر دمكراسي، تنش و كمكهاي انسان دوستانه        .   امكانپذير گرديد 
كنند جهت ارائـه   اميدواريم آنهايي كه از اين كتاب استفاده مي.     ي اين پروژه حمايتهاي با ارزشي به عمل آوردند          توسعه

 . تماس حاصل كنند NDIهاي خود با  نظرات، پيشنهادات و يا درخواست
 
 
 

 كنث واالك
 NDIرياست 
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 ت

 ها گري بر رسانه نظارت

 پيش گفتار
 
اين .    ي قدرت هر حكومت دمكراتيك است       ي مردم، چنانچه در انتخاباتي راستين و دمكراتيك ابراز شود، شالوده             اراده

.  گيرد كه رأي دهندگان آزادانه، آگاهانه فرد مورد نظر را از بين حريفانِ سياسي بر گُزينند قدرت تنها در صورتي پايه مي
آورند كه براي دست يابيدن به انتخاباتي راستين در           هايِ همگاني اطّالعاتي را برايِ انبوه رأي دهندگان فراهم مي           رسانه

هايِ گروهي در قبالِ تمامي احزاب و نامزدهاي          ي رسانه   بنا براين، برخورد شايسته   .    هايِ رأي حياتي است     پايِ صندوق 
 . هاي انتخاباتي برايِ برپاييِ انتخاباتي آزاد، سرنوشت ساز است ي مربوط به گُزينه ي ارائه سياسي و نيز شيوه

 
سازد كه    اي معتبر انجام پذيرد، روشن مي       طرفانه، ماهرانه و بر مبنايِ شيوه       هايِ گروهي، زماني كه بي      كُنترلِ رفتارِ رسانه  

تواند   هايِ گروهي مي    نظارت بر رسانه  .  آيا اين بعد كليديِ روند انتخاباتي، يارمند يا مخّلِ ماهيت انتخابات آزاد است               
ها، پخشِ    ي رقبايِ سياسي به رسانه      ميزانِ پوششِ موضوعات انتخاباتي، بود و نبود سوگيريِ خبري، دسترسيِ منصفانه           

هاي اطالع رساني همگاني و         هايِ مستقيمِ سياسي، برنامه      اطّالعات بسنده به رأي دهندگان از طريقِ اخبار، پيام            
تواند اين نكته را آشكار       هايِ گروهي مي    نظارت بر رسانه  .    هاي آموزشي رأي دهندگان را مورد ارزيابي قرار دهد          اطالعيه

هاي گروهي، مقامات انتخاباتي و دولت كه مسئوليت برگزاري             سازد كه رقبايِ سياسي و كّلِ جامعه بايستي به رسانه           
توان   هايِ گروهي را مي     ي رسانه   هايِ حاكم بر شيوه     نقطه ضعف .    انتخابات واقعي و حقيقي را بر عهده دارد، اعتماد كنند         

هاي   ي رسانه   سوء استفاده .  از طريقِ كُنترل و نظارت، به هنگام، و به منظورِ برطرف ساختنِ مشكالت شناسايي كرد                  
توان به ضبط و ثبت درآورد و اين خود به مردم و                گروهي از قدرت خود برايِ نفوذ در تصميمِ رأي دهنده را نيز مي              

 . دهد كه ماهيت حقيقي روند انتخاباتي را دريابند ي جهاني فرصت مي جامعه
 

هاي گروهي در جريانِ انتخابات، عملكرد شماري از موازينِ بنيادينِ حقوقِ بشري را برجسته                 در حقيقت، كُنترلِ رسانه   
توان به حقِ برخورداري از انتخابات راستين؛ حقِ رأي دهندگان در كسبِ اطالعات دقيق و                    سازد كه از جمله مي      مي

در اين راستĤ همچنين    .  گزينند، اشاره كرد    ي نامزدها بر    صحيح و كافي كه بر اساسِ آن فرد دلخواه خود را از ميانه               
هايِ مربوط كه به منظورِ كسبِ حمايت         توان از حقِ رقبايِ انتخاباتي براي ابراز نقطه نظرهايِ خود در جريانِ فعاّليت              مي

تمامي .    هاي گروهي برايِ دستيابي به اطّالعات و انتقال آن نام برد             گيرد و نيز حقِ رسانه      از رأي دهندگان صورت مي    
شرايط .  الملليِ حقوقِ بشر تصريح شده است        ي جهاني حقوقِ بشر و ديگر مراكزِ بزرگ بين            اين حقوق توسط اعالميه   

 كشورها تعهدي جهاني ايجاد     اين اسناد در ميان   .    مستتر در شماري از اين اسناد در پيوست اين كتاب نشر يافته است            
كرده است و همزمان نيز قانونِ اساسي و قوانينِ هر آزاد كشوري از حقوقِ مدني و سياسيِ مربوط به انتخابات راستين و                      

 . كند آزاديِ بيان حمايت مي
 

بايد   هاي گروهي را      كُنترلِ رسانه .  هاي گروهي منحصر دانست     توان به نقشِ رسانه     به راستي، روند انتخابات را تنها نمي      
ارزيابيِ روند يك انتخابات بايد عواملِ گوناگوني را در بر          .  ي كُنترلِ كّلِ انتخابات تلّقي كرد       هايِ گسترده   بخشي از تالش  

گيرد؛ از جمله چارچوبِ قانوني آن، شناخت قانوني احزابِ سياسي و صالحيت احزاب و نامزدها در رأي گيري، تعيينِ                     



  هاي انتخاباتي، صحت فهرست نامِ رأي دهندگان، آزادي در جا به جايي  برايِ مبارزات انتخاباتي، موارد خشونت                     حوزه
بنديِ  گيري، شمارش و فهرست داري در رأي بار در ارتباط با انتخابات، ارعاب و خريد رأي، عملكرد ستاد انتخاباتي، امانت

هاي گروهي به همراه ديگر       ازاينرو، بايد اين كتابِ راهنماي كُنترلِ رسانه      .    بري  هايِ شكايت   نتايج و عملكرد مؤّثرِ مكانيزم  
راهنماي جامع؛ ارتقاي   :  كنند  هاي داخلي بر انتخابات نظارت مي    چگونه سازمان: مراجع مورد بررسي قرار گيرند؛ از جمله 

راهنماي گسترشِ قوانينِ انتخابات و قانون گزارشگري؛ ايجاد اعتماد در روند           :  چارچوبِ قانوني براي انتخابات دمكراتيك    
: راهنماي نظارت برايِ احزابِ سياسي و بنيادهاي مدني؛ شمارش سريع و مشاهدات انتخاباتي              :  نام نويسي در انتخابات   

  .راهنماي بنيادهايِ مدني و احزابِ سياسي؛ و ديگر مراجع

 
در حالي كه امكانِ دمكراسي در كشوري بدونِ انتخابات راستين فراهم نيست، روند دمكراتيك به فراسويِ انتخابات                     

هاي گروهي نقشي بس حياتي       ي حكومت دمكراتيك، فعاليت و آگاهيِ شهروندان است و رسانه            الزمه.  شود  كشيده مي 
مند   دارند تا شهروندان را از دانشِ الزم به منظورِ رسيدن به حقِ خود در سهيم شدن در دولت و امورِ مملكتي بهره                          

توان مستقيماً در     هاي گروهي براي ارتقاي آزاديِ به دست آمده، مي           هايي را كه در جهت كُنترلِ رسانه         مهارت.  سازند
تواند اهميت خود را در ارتقايِ         هاي گروهي مي    نظارت بر رسانه  .    زمانهاي غيرِ انتخاباتي نيز مورد استفاده قرار داد         

هاي گروهي، همچنين     هايِ نظارت گرانه بر رسانه      تالش.    ترِ روند سياسي نيز حفظ كند       ي گسترده   داري در پهنه    امانت
اي به منظورِ حمايت از قانون و اصالحات قانوني فراهم آورد و نيز در ارتقايِ                         و شبكه     قادر است دانش، مهارت    

 . نگاران و در راستايِ بهبود و خود نظمي، مؤّثر افتد ي روزنامه هايِ شغلي به دست جامعه مسئوليت
 

هاي گروهي زماني ثمربخش است كه به دست شهروندانِ متعهدي انجام گيرد              دهد كه نظارت بر رسانه      تجربه نشان مي  
اند با دقّت مورد      هايي را كه به دست آورده       بخشند و داده    كه نسبت به بيطرفي التزام دارند، با پيگيري به كار تداوم مي            

اين .    هايِ مدني، با موفقيت در سراسرِ دنيا صورت گرفته است            اين اقدام توسط تعدادي از گروه     .    دهند  تحليل قرار مي  
داريِ رفتارِ    اي نسبت به تضمينِ امانت      ي ويژه   نگاران كه عالقه    ي روزنامه   ي اتحاّديه   جريان همچنين با موفقيت وسيله    

المللي نيز برخي اوقات به       نهادهاي بين .  اند، به عمل آمده است      هاي گروهي در زمانِ انتخابات و ورايِ آن داشته           رسانه
مسئوالنِ .    اند  ،  براي نيل به اين هدف، به ياريِ ديگران شتافته          NDIاند و يا همچون       هاي گروهي نشسته    ي رسانه   نظاره

اميد .    اند  هاي گروهي پرداخته    گريِ رسانه   هاي گروهي و ديگران نيز برخي اوقات به نظاره          انتخاباتي، و هيأّت نُظاّرِ رسانه    
 . هايي مفيد فايده افتد آنكه اين كتابِ راهنما در آن چنان تالش

 
كتاب .    هاي گروهي تدارك ديده است      گري بر رسانه    اين كتاب، روشِ گام به گامي را براي سازمان دادن به طرحِ نظاره             

ريزي و سازماندهي اين      توان تصميم گرفت و طرحي نو در انداخت، برنامه          كند كه با تكيه بر آنها مي     مسائلي را عنوان مي 
خواننده .  هاي گروهي و سياسيِ گوناگون دنبال كرد            هاي كُنترل را نيز براي رسانه          گرفت و روش     طرح را پي   

ها   پيوست.    گران گزارش شده است، در خواهد يافت        هايِي را كه توسط نظاره      اي را در متن و داده       هاي ويژه   العمل  دستور
هاي حزبي و اصولِ رفتاري، شرايط مربوط به           هاي بدور از وابستگي     هايِ نمونه برايِ كُنترل، التزام      ي فرم   در بر گيرنده  

 . هاي گروهي است گري رسانه هايي از چندين طرحِ  نظاره  گُزارش حقوقِ بشرِ جهاني در ارتباط با اين مسأله و نمونه
 

هاي گروهي رقم     اي را برايِ كُنترلِ رسانه      اي قطعي و ويژه      شيوه    كه   بايد تأكيد كرد كه اين كتابِ راهنما بر آن نيست         

 ي

 ها گري بر رسانه نظارت



ها و منابعِ گوناگوني      اي از دروسي فراگرفته است و با اين اميد آناني كه خود را با تجربه                  ي آميزه   بل، هدف ارائه  .    زند
ها و افراد بسياري كه در        مؤّلفين از همكاريِ بسياري از گروه     .    سازند، ياري دهد    هاي گروهي آماده مي     براي كُنترلِ رسانه  

نامِ .    كند  اند، سپاسگزاري مي    هاي گروهي ياري داده     هايِ كُنترلِ رسانه    تر بر شيوه    ها آنها را در درك عميق        طولِ سال 
 .  عنوان شده است1ها در متن يا پيوست  بسياري از گروه

 
 به ديگر   NDI.  هاي گروهي هستند، اين كتاب را سودمند يابند           اميدواريم آنهايي كه دست اندر كارِ كنترلِ رسانه         

گري بر انتخابات     هاي گروهي و نظاره     هايي در جهت بهبود بخشيدن به كُنترلِ رسانه         هاي دمكراتيك پيرامونِ راه       فعاّليت
 .  بطورِ اَعم چشم دوخته است تا مشتاقانه از آن بهره گيرد
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

  فصلِ اول

 درآمد

 
 
 
 
 
 
 
 

هيچ دمكراسي نمي تواند پيشرفت كند مگر آنكه شهروندان اطالعات ضروري           
را كه براي گزينش آزادانه و آگاهانه كساني كه خواهان تفويض قدرت از                  

هايِ همگاني ــ راديو، تلويزيون و           رسانه.  سوي مردم اند، به دست آرند        
سازند كه اكثرِ شهروندان        هايي فراهم مي     هايِ نوشتاري ــ زمينه       رسانه

هاي سياسي مهم است،  از اين راستا به             اطالّعاتي را  كه در جهت گزينش       
: شود  بنا بر اين، در هر كشوري، پرسشي حياتي مطرح مي          .    آورند  دست مي 

هاي گروهي    يابند اطالّعاتي را كه در رسانه     شهروندان بر چه سان اطمينان مي 
 شنوند، درست، منصفانه و جامع است؟  خوانند و مي مي

ي دمكراسي و آزاديِ مطبوعات، شماري از           در كشورهايي با سنّت ديرينه     
هايِ نوشتاري و حقِ      ها در جهت حمايت از آزاديِ بيان، آزاديِ رسانه           حفاظ

شهروندان در دستيابي به اطالّّعات بنا شده است كه به شهروندان ، چنانچه               
همچنين، در جوامعِ    .  دهد  گيري از اطالعات را مي        بخواهند، امكان بهره   

اي اغلب منشور اخالقي را  براي خود وضع             نگارانِ حرفه   دمكراتيك، روزنامه 
 .كند گيري مي اند كه از سوگيريِ خبري پيش كرده

ها در كشورهايي كه سيستمِ دمكراسي هنوز پاي نگرفته           ها و حفاظ    اين سنّت 
بنا براين، براي شهروندانِ اين كشورها نهايت          .    رشد چنداني نكرده است    

هاي گروهي     رسانه   اي و واقع بينانه     اهميت را دارد كه خواستارِ برخورد حرفه      
شوند و پوششِ خبريِ احزابِ سياسي، نامزدها، مقامات دولتي و امورِ جاري را 

ي   هاي گروهي ممكن است در ارائه          اينكه چرا رسانه   .  به نظاره بنشينند   
دولت و امورِ سياسي       ي  اطالعات بسنده و راستين به شهروندان در باره           

شماري دارد از جمله كُنترلِ دولتي مطبوعات، خودـ          كوتاهي كنند، داليلِ بي   
 هاي گروهي   طرحِ نظارت بر رسانه.  نگاري سانسوري يا عدمِ معيارهايِ روزنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

اند و    ها تا حدودي با اين جريان كنار آمده            تواند نشان دهد كه رسانه       مي
همزمان نيز تا ميزاني مسئولّيت بنيادين خويش را نسبت به مردم به انجام               

هاي گروهي بايد با عواملي كه احتماالً           طرحِ نظارت بر رسانه    .    اند  رسانيده
شود، آغاز    منتهي به پوششِ خبري نابسنده و نادرست از امور مردمي مي              

 :اين عوامل ممكن است شامل.  گردد
 سانسورِ مستقيم؛ •

 المللي توسط مقامات دولتي هايِ بين كُنترلِ رسانه •

المللي وسيله ي ديگر نيروهاي وابسته به          هايِ بين   كُنترلِ رسانه  •
 حزب

 هايِ فشارِ غيرِ دولتي  المللي از سويِ گروه هايِ بين كُنترلِ رسانه •

هايِ گروهي از بيمِ اتهامات دولتي يا              خود سانسوريِ رسانه    •
بار واقع شدن كه لبه       هايِ فشار يا عمالً مورد تهديد خشونت        گروه

نگاران را هدف خويش       ها و روزنامه    ي تيغِ آن نمايندگيِ رسانه     
 . قرار داده است

 تبعيض •

 فساد •

 دسترسيِ نابسنده به اسناد و مدارك؛ و •

عدمِ صالحيت، از جمله عدمِ درك رسم و عرف در پيوند با                   •
ها از سوي اربابانِ، مديران و گزارشگرانِ           حقوق و وظايف رسانه    

 .هايِ گروهي رسانه

هايي خود، دليلي كافي در جهت تالشِ          باور داشتن به وجود چنين دشواري     
چنانچه مردم، احزابِ سياسي      .  هايِ گروهي است     گري بر رسانه     نظارت

كند و مردميِ به      تنها سنگر اطمينان بخش براي تدوامِ آزادي در دلِ يك دولت مقتدر كه از منافعِ مردمِ حمايت مي                    «  
 » . اندازه كافي مقتدر و مطلّع تا كُنترلِ مطلقِ خود را بر دولت خويش اعمال دارند، نهفته است
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توان به    نهاييِ اين پروژه به مردم مردد اطمينان خواهد داد كه اينك مي               
آورند مورد    دهد اطالّعاتي را كه به دست مي        ها اعتماد كرد يا هشدار مي       رسانه

تواند كمك    اي نيك سازمان يافته مي      پرسش قرار دهند، از اين رهگذر، پروژه      
 . ارزشمندي نسبت به منافعِ مردم باشد

 

هايِ گروهي به      بر رسانه    ترين سطحِ آن، نظارت      در بنيادي 
اي منصفانه    منظور ارتقاي انتخابات دمكراتيك شامل مشاهده     

 .ها در دوره انتخابات است از رفتارِ رسانه
 

ها يا باور به اينكه اين پوشش           گرچه عدمِ اعتماد به پوششِ خبري رسانه        
نامناسب يا ناكافي است ممكن است موجبي برايِ طرح نظارت رسانه اي                

اي بايد به ثبت و ضبط درآوردنِ          باشد با اينهمه، هدف از يك چنين پروژه         
در .    بينانه باشد   مند و واقع     اي، روش   اي حرفه   عملكرد رسانه به گونه     

هايِ گروهي به منظور ارتقاي انتخابات         بر رسانه    ترين سطحِ آن، نظارت    بنيادي
.  ها در دوره انتخابات است اي منصفانه از رفتارِ رسانه دمكراتيك شامل مشاهده

دولت و تضمينِ حقوقِ       اين مرحله شاملِ تحليلي از عملكرد يا مسامحه ي          
 .  هايِ گروهي در گردآوري و انتقالِ اطالعات به رأي دهندگان است رسانه
كند كه آيا رقبايِ انتخاباتي       هايِ گروهي به اين نكته تكيه مي         بر رسانه    نظارت

هايِ حاويِ خط     ها دسترسي دارند تا پيام       بدونِ هيچگونه تبعيضي به رسانه     
هايِ خود را به گوشِ شهروندان برسانند و رأي دهندگانِ بالقوه نيز                  مشي

اي   و آيا شهروندان اطالّعات درست و بسنده      .    تفاوت ميانِ آنها را محك زنند     
اند تا به هنگامِ رأي دادن آگاهانه         هايِ گروهي دريافت داشته     را از طريقِ رسانه 

هايِ گروهي به اين مسأله          بر رسانه     نظارت.    مقصود خود را برگُزينند     
هايِ انتخاباتي، دولت و امورِ سياسي        پردازد كه آيا پوششِ خبري از نامزد        مي

تواند به روزِ     مكفي و به دور از سوگيري، اشتباهات و ديگر عواملي كه مي              
اين تحليل  .    هاي راستين شود، بوده است       انتخابات موجبِ تضعيف گزينه    
هايِ گروهي به انتقاد از دولت و احزابِ حاكم            همچنين به آزمونِ توانِ رسانه    

افزون بر اين، اين ارزيابي توانِ رسانه را در عملكرد مستقل به              .     پردازد   مي
هايِ گروهي نحوه ارائه       بر رسانه    در برخي از كشورها، نظارت    .    برد  آزمون مي 

دهد تا    ي آموزشِ رأي دهنده از سويِ رسانه را مورد بررسي و آزمون قرار مي             
ها تا چه حد در امر پاسخگويي به نيازهاي مردم به                    دريابد اين رسانه   

نظرِ سياسي بي طرفانه و كارآمد عمل           اطالعات، در روند انتخابات از نقطه       
 .  كرده اند

 

 

 

 
 كند هايِ گروهي را كُنترل مي  تعيينِ اينكه چه كسي رسانه

المللي حقوقي شناخته شده       هايِ گروهي در عرصه بين       باوجود آنكه رسانه  
دستي آزاد در گردآوريِ اطالّعات و انتقالِ آن دارند، از ديگر سوي در قبالِ                 

اين مسئوليت به ويژه، در دوره انتخابات از             .    اند  اين اطالّعات مسئول   
 .  حساّسيت برخوردار است

كند، يكي از مسائلِ      هايِ گروهي را كنترل مي       تعيينِ اينكه چه كسي رسانه     
هايِ گروهي    بنيادي است كه پيش از دست يازيدن به پروژه نظارت بر رسانه            

هايي ميانِ حقّ و حقوق و         از آنجايي كه تفاوت    .  بايد مورد تأمل قرار گيرد     
هايِ گروهي دولتي و غيرِ دولتي جاري است، آزمونِ اين             هايِ رسانه   مسؤليت

 . اي جداگانه سودمند و مهم است دو نهاد به گونه
 

 هايِ گروهي تحت كُنترلِ دولت رسانه
هايِ نوشتاري كه دولتي هستند يا از سويِ دولت              تلويزيون، راديو و رسانه    

شوند، بايد از معيارهايِ واال و راستين، انصاف، بي غرضي و توازن               كُنترل مي 

پردازيد، چهار مسأله     ها مي   گري رسانه   زماني كه به نظارت   
 :اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد

ها را در گردآوريِ اطالعات و         چگونه دولت حقّ رسانه     •
 .كند انتقالِ آرا و عقايد تضمين مي

هايِ خبري زمينه دسترسي به         چگونه دولت و رسانه     •
سازند   احزابِ سياسي و نامزدهايِ انتخاباتي را فراهم مي       

اي مؤّثر و     هايِ انتخاباتي به گونه     تا اينان در دوره فعاليت    
 .   مستقيم با مردم به گفت و شنود پردازند

هايِ گروهي نسبت به تضمينِ         چگونه دولت و رسانه     •
پوششِ خبريِ راستين و منصفانه پيرامونِ احزابِ             

 .كنند سياسي و نامزدها در برنامه خبري اقدام مي

هايِ گروهي در مورد آموزشِ رأي        چگونه دولت و رسانه    •
 .  كنند دهندگان و چند و چونِ رأي دادن عمل مي

    اطالّعات مفيد

 درآمد:  فصل اول
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اين منابع بايد در جهت منافعِ مردمي و نه به سود منافعِ شخصي يا                       
برداي قرار    هايِ سياسيِ يك شخص يا حزبِ سياسيِ خاص مورد بهره             هدف
هايِ گروهيِ تحت كُنترلِ دولت وظيفه مهمي در           ازاينرو، تماميِ رسانه  .  گيرد

هايِ راستين، به دور از غرض و درعين حال متوازن و فارغ از اينكه  ارائه برنامه
اين مسأله  .  كنند  چه حزبِ سياسي يا احزابي قدرت را در دست دارند، ايفا مي           

برايِ نهادهايِ مردمي، احزابِ سياسي و نامزدهاي انتخاباتي شايسته و حتّي            
هايِ گروهي اصرار ورزند و مقامات  ضروري است تا بر توازن و بي طرفيِ رسانه

هايِ ملّي حقوقِ شهروندان را كه به عنوانِ رأي             دولت را فراخوانند تا رسانه     
 . دهنده نياز به اطالّعاتي دارند، مورد خطاب قرار دهند

 
 هايِ گروهيِ غيرِ دولتي رسانه

هايِ تلويزيوني و راديويي خصوصي و شخصي است و حقوقِ            برخي از ايستگاه  
با .    بايد از دخالت دولت بر كنار داشت         اي، مي   اينان را پيرامونِ آزاديِ رسانه    

هايِ غيرِ دولتي به خاطرِ نفوذي كه كه در افكارِ               اينهمه، راديو و تلويزيون    
هايِ الكترونيكي،    عمومي دارند و نيز طبيعت عاّمِ كارِ خويش در پخشِ برنامه           

ها به جهت ارائه       اين رسانه .  بايد كارِ خود را در مرتبه وااليي نگاهدارند           
بنابراين، پوششِ خبريِ آنها    .  اطالّعات دقيق به مردم مسؤليت اخالقي دارند       

پيرامونِ نامزدهايِ سياسي بايد روندي درست، دور از غرض داشته باشد و               
گيري از راديو و تلويزيون، حتّي         افزون براين، بهره  .  موازنه را نيز، نگاهدارند   

 . طلبد هايِ عمومي مي توسط بخش خصوصي نيز مسئوليت
اين مسأله عموماً پذيرفته شده است كه امواج راديو و تلويزيون يك منبعِ                 

گيري از آنها توسط گردانندگانِ خصوصي منوط به داشتنِ  بهره.  عمومي است
عالقه به  .  پروانه از دولت و كم و بيش مقررات در جهت منافعِ مردمي است              

حمايت از حقِ مردم برايِ وصولِ اطالّعات كافي پيرامونِ رقبايِ انتخاباتي بايد       
توازني در برابرِ گردانندگانِ راديو و تلويزيون در جهت آزادي عمل فارغ از                 

اين جريان اساسي را برايِ      .  هاي مقرّرات ناموجه دولتي داشته باشد        دغدغه
هاي بدونِ سوگيري، عدمِ       گزاراش:  ريزد كه عبارتند از        اين مسأله پي مي    

كم، هنگامي كه      تبعيض در دسترسيِ حريفانِ سياسي به رسانه؛ و دست            
 تحت كُنترلِ دولت برايِ دريافت اطالعات در جهت              ي  دسترسي به رسانه  

هايي كه با كمك دولت كار           منافعِ مردمي ناكافي است، همكاريِ رسانه        
 .   كنند در اختصاصِ زماني به حريفانِ سياسي از مسائلِ بنيادي است مي
    

 هاي نوشتاريِ غيرِ دولتي رسانه
هاي نوشتاري غيرِ دولتي زماني،       هاي گروهي، با رسانه     گرانِ رسانه   رفتارِ نظارت 

هاي گروهي    شود غالباً با رسانه     كه مسأله ي  دسترسي  و سوگيري مطرح مي         

در فضايي كه از تعلّقِ مقررات ناموجه و           .  دولتي و غيرِ دولتي تفاوت دارد       
اي در وسعِ خود      تواند با اندك مايه     نامناسب دولتي آزاد است، هر كسي مي       

 .  اي را منتشر و به سهولتي نسبي آن را توزيع كند روزنامه
مهم را بررسي كرد كه آيا دولت با به وجود               با اينهمه، بايد اين مسأله ي      

هايِ گُمركي براي     آوردنِ موانعي، همچون شرايط صدورِ پروانه، محدوديت        
هاي چاپ، سد راه مطبوعات       واردات و دسترسي به كاغذ روزنامه و يا دستگاه        

هايِ نوشتاري مسأله ي      از ديگر نُكات قابلِ بررسي برايِ رسانه       .  شود  آزاد مي 
همچنين تصميمات  .  باشد كه تحت كُنترلِ دولت است         مكانيزمِ توزيع مي   

ها و تهديد به قطع يا        هاي دولتي ، يا استفاده از رايانه         مربوط  به درجِ آگهي    
                  منتاع از تأديه اينگونه درآمدهايي از ديگر عواملِ دست و پاگير بر سرِ راها

 . ها است آزاديِ مطبوعات، از سويِ حكومت
در بسياري از كشورها، تعداد زيادي روزنامه و مجله ي غيرِ دولتي كه مبينِ                

حتّي احزابِ سياسي   .    يابد  هايِ گوناگونِ سياسي هستند، انتشار مي        ديدگاه
هايي را كه  بيانگرِ مواضعِ سياسي آنها است، منتشر و             نيز ممكن است روزنامه   

ها را همواره بايد مّد نظر داشت كه چه تعداد            البته، اين پرسش  .    توزيع كنند 
شود و رويهمرفته چند درصد از          روزنامه و مجله ي غيرِ دولتي توزيع مي          

در جاهايي كه چندگانگيِ      .    خوانند  هاي نوشتاري را مي       جمعيت، رسانه 
هاي گروهي در عمل با محدوديت مواجه است و شمار معين و                       رسانه

گذارند،   هايِ نوشتاري در افكارِ عمومي تأثير بزرگ مي            محدودي از رسانه   
اي در اين راستا برآورده شده        اي از نزديك به اينكه آيا وظايف حرفه         مشاهده

 .  اي برخوردار است از اهميت ويژه
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هايِ گروهي تصميمي به عمل آمد،        گري بر رسانه    زماني كه بر لزومِ نظارت    
.  توان آغاز كرد     هايِ گروهي را مي      گري بر رسانه     ي نظارت   آنگاه پروژه 

اندازيِ پروژه شاملِ ايجاد اهداف پروژه و طرحِ خّط             ي راه   نخستين مرحله 
ي در ارتباط با آن است و         ي مأموريت، بررسيِ جهات قانوني      مشيِ آن؛ بيانه  

بايد به نظاره نشست و       نيز تصميم بر اينكه چه نهادها و چه مسائلي را مي           
 . ي ماليِ پروژه راچگونه تضمين كرد پشتوانه

 
 ايجاد اهداف پروژه و طرحِ خّط مشيِ آن

اي درازمدت برايِ     گري، انديشه   ي نظارت     اندازيِ پروژه   نخستين گام در راه   
باشد كه قرار است پروژه از خود بر جاي گذارد و نيز                 شناخت اثراتي مي  

ي   اين مسائل، شالوده  .  گردآوريِ فهرستي از اهداف و مقاصد پروژه است         
توانند شاملِ موارد     اهداف و مقاصد مي   .    تماميِ پروژه را در بر خواهد گرفت      

 :زير باشند

ها را در مورد بي پايه و          نگراني  انتشارِ نتايج با اين اميد كه دل        •
 .دهد اساس بودن مشكالت كاهش مي

دهد پيش از     انتشارِ نتايج با اين اميد كه به شهروندان هشدار مي          •
يك جريانِ انتخاباتي، منابعِ اطالّعاتي خود را مورد سؤال قرار             

 .دهند

 
 

 

•                 اتعمالِ قوانين و مقرردولتي در ا متعاقد ساختنِ مقامات
 موجود؛

هايِ گروهي در     نگاران، سردبيران و اربا بانِ رسانه       نفوذ بر روزنامه   •
آوريِ اطالعاتي كه سرشار از دقّت، دور از غرض و              جهت فراهم 

 منصفانه است؛
نگاران به فعاّالنه گام برداشتن در جهت     ي روزنامه ترغيبِ اتحاّديه  •

 اي؛ بندي به اعتاليِ موازينِ حرفه پاي
هواخواهي از قوانينِ جديد در حمايت از آزاديِ مطبوعات، حقوقِ  •

شهروندان در دستيابي به اطالّعات و نيز حقوقِ حريفانِ                 
 هايِ سياسي؛ انتخاباتي درابرازِ نظرگاه

المللي   هايِ بين   آموزشِ ديگر نهادهايِ مدنيِ داخلي و سازمان         •
هايِ گروهي كه بر روند فضايِ         پيرامونِ چگونگي برخورد رسانه   

 اند؛ و پيش انتخابات تأثيرگذاشته
ي  تواند در اعتاليِ منصفانه هايي كه مي بهره وري از مهارت •

هايِ گروهي، در روزهايِ پس ازانتخابات نيز مورد  رسانه
 .گيري قرار گيرد بهره

 
ي   زماني كه اهداف و مقاصد شناسايي و اولويت داده شد، ايجاد بيانه                 

طرحِ خّط مشي بايد    .  تواند گامِ بعدي باشد     مأموريت و طرحِ خّط مشي، مي     

 فصلِ دوم

 گري  نظارت ي راه اندازيِ پروژه
 هايِ گروهي  بر رسانه

 چه مسائلي     اي و   ايجاد خّط مشي، تصميم گيري درباره اينكه چه نهادهاي رسانه         
 .بايد مورد نظارت قرار داد را 



6 

 

طرحِ خّط مشي بايد اين مسائل را مورد توجه          .    تواند گامِ بعدي باشد     مي 
ارزيابي چارچوبِ قانوني و مسائلِ ناشي از آن كه عملكرد رسانه را : قرار دهد

گذارد؛ تأّمل در اينكه كدام رسانه را بايد          در شرايط انتخاباتي به نمايش مي     
مورد نظارت قرار داد؛ كدام مسأله را نظارت كرد؛ تصميم بر اينكه چه زمان              

پروژه را همگام با زمان مربوط آغاز كرد؛          هايِ مربوط به    و چه مدت فعاليت   
پيرامونِ شكل و نامِ سازمانيِ پروژه به تصميم گيري پرداخت؛ روش شناسيِ 

گري را برگُزيد؛ و اينكه چه نوع نيرويِ انساني مورد نياز است؛ جذبِ               نظارت
نيرو و آموزش آنان؛ ايجاد خّط مشيِ مطبوعاتي و روابط عمومي و                     

ي تهيه و انتشارِ      گيري پيرامونِ راه و روندي در زمينه         ريزي؛ تصميم   برنامه
هايِ دراز مدت پس از انتخابات؛ و ايجاد          ها؛ تأمالتي مبني بر فعاليت      گزارش

طرحِ خّط مشي،    .    طرحي عملي به منظورِ دستيابي به منابعِ مالي             
هايِ بسيارِ دست اندركارانِ پروژه را پاسخ خواهد داد و زمينه را                  پِرسش

اين نكات مشروحاً   .    برايِ ايجاد پيشنهادات منابعِ مالي، بنيان خواهد نهاد        
 .  در زير، مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 

 ي مأموريت  ايجاد بيانه
چگونه بايد  :    چند زماني را بايد صرف چگونگيِ ارائه اين پروژه به مردم كرد           

 آوردي در پي خواهد داشت؟   اهداف پروژه را تشريح كرد؟ اين پروژه چه ره
ي مأموريت كه     اي چيست؟ ايجاد بيانيه     اندازيِ يك چنين پروژه     هدف از راه  
تواند طريقي مؤّثر     نظرهايِ آشكارِ پروژه باشد مي      ي تماميِ نقطه    در برگيرنده 

.  هايِ گروهي و مردم باشد        هايِ رسانه   ي پرسش   در پاسخگويي به همه    
ي     ي مأموريت پروژه     بيانه 98اي را از ياداشت       چارچوبِ نوشتاريِ زير نمونه   

اين .    گذارد  هايِ گروهيِ اسلواكي را به نمايش مي          گري بر رسانه    نظارت
ها است،  زمينه را نيز در          نگراني  بيانيه همزمان كه پاسخگوي برخي از دل       

جهت پذيرشِ تغييراتي كه ممكن است تحت شرايط خاصي به وجود آيد،             
 . باز گذاشته است

 
 
 
 
 

 :اي نمونهبر دهد، اي موجز ارائه مي ي مأموريت، هدف پروژه را  به گونه بيانيه

 MEMO 98ي مأموريت  بيانيه
هايِ گروهي در برخورد با احزابِ سياسي، مسائلِ سياست گذاريِ عمومي و حقوقِ مدني و حقوقِ                   طرفي رسانه   گري و گزارشي پيرامونِ بي      نظارت.  1

 بشر

 .ها، آگاهيِ قانوني و اطالّعات  شهروندي در ارتباط با امورِ عمومي و حكومت اصالحِ دانسته. 2 

طرفداري از حقوقِ شهروندان نسبت به دريافت اطالّعات از منابعِ رسمي، از جمله كّلِ سطوحِ مديريت اجرايي كشور، منطقه و ايالت بدونِ                              .  3
 .محدوديت

ايِ اي دقيق و بسنده به رونده        طرفداري از آزاديِ بيان از جمله حقِ جويايي، وصول و انتقالِ اطالّعات و آراي مربوط به شهروندان كه به گونه                       .  4
 .سياسي و دولتي آگاهي يابند

 .هايِ گروهيِ ملّي  اُمناي رسانه هايِ غيرِ دولتي  و نيز روند انتصابِ هيأت گري و تضمينِ شفاّفيت در كارِ رسانه نظارت. 5

 .ي اطالّعات برايِ شهروندان و برخورداري از حقِ بيانِ سياسي هايِ گروهي، تهيه طرفداري از تنظيمِ قوانينِ مناسب در ارتباط با رسانه. 6

 .نگاران، مقامات اداريِ ايالت و كارگزارانِِ محلي نسبت به  انتقال، جويايي و وصولِ اطالّعات تعليم و تربيت شهروندان، روزنامه. 7

ها   مشيهاي علني مربوط به لوايح، مقررات و خطّ           هاي مديريت اُستاني و نيز محلي، در جهت تدارك بحث           گيري  افزايش شفافيت در روند تصميم    .  8
 .ي سطوح توسط مقامات دولتي در همه

 طرفداري از مسئوليت شهروندان و درگير كردن آنان در امورِ عمومي. 9

 .المللي با همين اهداف و منظور ها و نهادهايِ داخلي و بين تعاون وهمكاري با ديگر گروه. 10

 .  دست يازيدن به ديگر اقدامات همطراز با اهداف و مقاصد باال. 11

 سودمند   اطالّعات  

 هايِ گروهي گري بر رسانه  نظارت ي راه اندازيِ پروژه:  فصل دوم
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 بررسيِ چارچوبِ قانوني و مقررات  
هايِ گروهي، آگاهي به قوانين و        گري بر رسانه    ي نظارت   پيش از آغازِ پروژه   

بنا براين، اين پروژه بايد ارزيابيِ دقيقي از        .    مقررات مربوط به آن الزم است     
چارچوبِ قانوني در ارتباط با عملكرد خود در قبالِ مبارزات انتخاباتي به               
وجود آورد كه مترتب بر قانونِ اساسي، قوانين، مقررات و تعهدات و                    

 .  المللي است معيارهايِ بين
اين تحليل و بررسي همچنين هر مكانيزمِ خودـ ناظري، همچون                    

نگاران   ي روزنامه   ها يا اتحاّديه     دستورالعمل رفتاري را كه اربابانِ رسانه        
اي بودنِ آنها و نيز نهاد           گيرد تا معيارهايِ حرفه      اند، در برمي     برگزيده

بايد تماميِ    اين تحليل و بررسي مي    .    رسيدگي به شكايات را تضمين كند      
هايِ رسميِ انتخابات، در نظامِ حقوقي         ي فعاليت   نظرها را در دوره     اختالف

 .  شناسايي كند
ها در آغازِ كارِ پروژه، ترتيب دادنِ يك رشته ازگفت و              يكي از نخستين گام   

ها،    ي حقوقِ دانشگاه       شنودها با افرادي همچون وكال، اساتيد رشته            
نگاران، و ديگر فعاّالنِ مدني و رهبرانِ احزابِ آشنا با             گذاران، روزنامه   قانون

هايِ قانونيِ مربوط را      تا از اين رهگذر، پرسش    .    قانون و مقررات جاري است    
هاي سياسيِ راستين، منصفانه و        كه ممكن است مانعي بر سرِ راه پوشش         

هايي    سلسله پرسش  2پيوست  .      ها باشد، رديابي كنند      توسط رسانه    بسنده
 بايد در راستايِ  برآورد صحيحي  از  چارچوبِ   قانوني  را در بر دارد كه مي

ي دقيق و جامع          يك پروژه  .    مربوط مورد مالحظه قرار گيرد        

ها را درك كند      هايِ گروهي بايستي تماميِ اين پرسش       گري بر رسانه    نظارت
هايِ گروهي در زمانِ برگزاري         و تأثير اين عوامل را بر عملكرد رسانه           

، 3همچنين نگاه كنيد به پيوست       .    (انتخابات نيز مورد ارزيابي قرار دهد      
 .) الملل براي شروط مربوط از اسناد حقوقِ بشرِ بين

 
بايد راهگشايي در شكل گرفتنِ طرحِ          تحليلي از مسائلِ بافت متني، مي       

اي در فراهم آوريِ اطالّعات براي بيانِ               پروژه و همچنين پس زمينه       
ي مهم را بايد به خاطر سپرد كه ارزيابيِ مسائلِ             اين نكته .    ها باشد   گزارش
هايِ  گروهي ارائه       هايي كه پيرامونِ رفتارِ رسانه       متني نبايد با داده      درون
ي دقيق، كيفيت و كميت        يك پروژه .    شود، سردرگمي به وجود آورد       مي

 .    اي جدا از هم مورد توجه قرار خواهد داد مسائل را به گونه
هايِ گروهي در     گري بر رسانه    ي نظارت   اي از پروژه    چارچوبِ زيرين نمونه  

هايِ چارچوبِ قانوني و مقرراتيِ         ارتباط با بافت متني را كه در زيراليه          
اين اطالّعات، از بسياري جهات،     .  سازد مملكت قرار گرفته است،  مطرح مي 

هايِ گروهي فراهم     گري بر رسانه    هايي در جهت نظارت      را براي تالش     زمينه
 .  آورد مي

 
 

  اروپا براي ارزيابيِ عواملِ مربوط به متن–انستيتويِ مقدونيه 
 

اين سازمان گزارشي را با نامِ      .    هايِ گروهي را به راه انداخت       گري بر رسانه     تالشي در نظارت   (EIM)هايِ گروهي     ، انستيتويِ اروپا برايِ رسانه    1994در  
هايِ   گري بر پوششِ انتخاباتي در رسانه     نظارت) FYRO(ي يوگسالويِِ   در جمهوريِ  پيشينِ  مقدونيه1994انتخابات پارلماني و رياست جمهوريِ سالِ  «

اي به منظورِ     هايِ گروهي همراه با تالشِ گسترده       اين گزارش، تحليليِ توأمان از چارچوبِ قانوني و مقرراتيِ در ارتباط با رسانه             .      منتشر ساخت   »گروهيِ
هايِ گروهي، ناشران، سردبيران،      گران با طيف وسيعي از مردم، از جمله اربابانِ رسانه            نظارت.    هايِ گروهي برايِ پوششِ انتخابات بود       گري بر رسانه    نظارت

اينان همچنين منابعِ ماليِ    .    ي تاريخيِ و موازينِ قانونيِ در اين كشور نيز مورد بررسي قرار گرفت              پس زمينه .    گزارشگران و غيرو، به گفت و گو پرداختند       
هايِ برآمده از هراسِ  آنان برداشت.  هايِ اعطايِ پروانه و توزيع  را مورد نظر قرار دادند ريزي، و شيوه هايِ گروهي، اطالعات در گردش، برنامه نهادهايِ رسانه

گران همچنين پوششِ مسائلِ سياسي       اين نظارت .    هايِ دولت در تحديد دستيابي به اخبار و نفوذ بر آن را سنجه كردند               سياسي، خود ـ سانسوري و تالش     
هاي   گري نشستند تا دريابند اخبارِ مربوط به فعالّيت          دست اندر كارانِ اين پروژه نه تنها به نظارت         .    را، چه از نظرِ كميت و چه كيفيت به نظاره نشستند           

سم و عرف فضايِ    اي و ر    هايِ گروهي اين دو نهاد را به كاري حرفه         انتخاباتي منصفانه و كامل بوده است، بل همزمان بر آن شدند تا با نفوذ بر دولت و رسانه 
 . پيوستندEIMهايي برايِ پوششِ انتخاباتي نيز به   مشي در حمايت از خّط) ي باز صندوق ذخيره جامعهالمثل،  في( ها  ديگر گروه.  باز و آزاد فراخوانند

       يادداشت كشوري
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بايد به    هايِ گروهي را مي     هايي از رسانه    تصميم بر اينكه چه نهاد     
 .گري نشست نظارت

آيا رأي دهندگان : در بافت يك انتخابات، درك اين نكات اَمري حياتي است
هايِ رأي دست     هايِ خود در پايِ صندوق      به اطالّعات مورد نياز برايِ گُزينه     

اند؟ و آيا حريفانِ سياسي هم  فرصت كافي در ترغيبِ رأي دهندگان                 يافته
ها، ضروري    اند؟  برايِ پاسخ دادن به اين پرسش          به حمايت از خود داشته    

هايِ سياسي رديابي     است كه منابعِ اطالّعاتيِ رأي دهندگان را در گُزينه           
 . كرد

 
در بافت يك انتخابات، درك اين نكات اَمري حياتي             

آيا رأي دهندگان به اطالّعات مورد نياز برايِ            :  است
هايِ رأي دست        هايِ خود در پايِ صندوق           گُزينه
اند؟ و آيا حريفانِ سياسي هم  فرصت كافي در               يافته

 اند؟   ترغيبِ رأي دهندگان  به حمايت از خود داشته
 

اطالّعات همچنين  .    ها، راديو و تلويزيون هستند      منابعِ آشكار همانا روزنامه   
مستقيماً از سويِ احزابِ سياسي و نامزدهايِ انتخاباتي، اعضايِ خانواده،              

هايِ ريش سفيدانِ سنتّيِ جامعه حاصل            دوستان، همكاران و ديدگاه     
 .  گردد مي

ي اطالّعات    تواند پشتوانه   اي مي   تصميم بر اينكه كدام رسانه گروهيِ ويژه       
هايِ نهايي بي آنكه كَند و  از آنجايي كه پاسخ.  قرار گيرد، حائزِ اهميت است

كاوي پيرامونِ اين جريان صورت گيرد فراهم نيست، عقلِ سليم و                    
آنگاه كه اين پرسش مورد توجه قرار       .  يافت را بايد به ياري فرا خواند        درون
 .توان به رايزني گرفت ي زيرين را مي گيرد، برخي از منابعِ ممكنه مي

 
 رأي پرسي 

توان گفت كه بهترين منبع برايِ رايزني، نظرخواهيِ يك              به شهامت مي  
اي در چگونگيِ دست يابيِ رأي دهندگان به اطالّعات مورد               ارزيابِ حرفه 

يابد   آنچه در اين راستا ضرورت مي     .    نياز پيرامونِ سياست و حكومت است     
                  اين است كه آيا يك چنين پژوهشي تا كنون صورت گرفته يا آنكه نهاد

اگر پاسخ  .    رأي پرسي همين مسأله را در دستورِ كارِ خويش قرار داده است      
ي   گران خود بايد امكانِ زمان و پشتوانه         منفي است، در اين صورت نظارت     

ممكن است  .    اي را مورد بررسي قرار دهند        ماليِ راندنِ يك چنين برنامه     
پژوهشگران تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده باشند بنا براين مراجعه به              

 .  ها پر بار از اهميت است اين منابع در دانشگاه
 

 هايِ متكّي بر ارزيابيِ نظرات مردم نسبت به راديو و تلويزيون  يافته
هايِ اخبار و امورِ مردمي در ارتباط با             ها برايِ برنامه     آمار و ارقامِ داده    

شود پي    انتخابات منشأ ديگري در راستايِ ارزيابي است و از اين رهگذر مي           
.  گيرند  هايِ سياسيِ خود از كدام منبعي بهره مي           برد كه مردم در گُزينه     

ها از نقطه نظرِ      درك اين نكته نيز خالي از اهميت نيست كه آيا اين داده             
.  اند  اند يا به دور از آن        منطقه، زبان يا ديگرعواملِ همراه، طبقه بندي شده        

هايِ صوتي و تصويري       هايِ بازرگاني و بازاريابي رسانه       مديرانِ بخشِ پيام  
هايِ بازرگاني از     زماني كه در صدد متقاعد ساختنِ مشتريان به ارسالِ پيام          

ها را تعيين     روند، و نيز هنگامي كه نرخ       هاي خود به سراغِ آنان مي       ايستگاه
بنا براين، امكانِ دارد چنين      .  گيرند  ها را بهره مي      كنند، از اين داده      مي

نهايتاً، تحليلِ دقيقِ اين    .    اي در دسترس باشد     ي گسترده   اطالّعاتي در پهنه  
 .  ها و اينكه چگونه آنها را به اهداف پروژه پيوند داد، ضروري است داده

 
 هايِ نوشتاري ها برايِ رسانه توزيع داده

هايي كه تا ميزاني جزئيات مربوط به           هايِ نوشتاري، بايد داده      در رسانه 
ها   اين داده .    كند، در دسترس باشد     توزيع و گروه خوانندگان را بازگو مي       

هايي و مجالّتي توسط چه شماري از مردم            دهد كه چه روزنامه     نشان مي 
بايد .    كنند  شوند و اين خوانندگان در چه نقاطي زندگي مي             خوانده مي 

ها سودمندند يا       كوشيد اين حقايق را با كاوشي  پيرامونِ  اينكه اين داده             
ترين   براي نمونه، چنانچه پر فروشن    .    غيرِ سودمند، به پروژه مرتبط ساخت     

ي جنجال برانگيز باشد كه بر ورزش، سرگرمي و تفريح            روزنامه، يك نشريه  
ورزد،  به رغمِ سطحِ تيراژِ        يا ديگر مسائلِ غيرِ مرتبط به انتخابات تأكيد مي        

اي از مسائلِ سياسي      باال بايد از پروژه حذف شود مگر آنكه به نشرِ گُسترده          
ها و    دست اندركارانِ پروژه در پسِ خواندنِ اين روزنامه       .    دست يازيده باشد  

مشاوره با شهروندانِ محلي  و درك اينكه اين نشريات به چه دليلي خريده              
 .  شوند،  از عقلِ سليم خود براي يك چنين داوري مدد جويند و خوانده مي

 
 ديگر مالحظات

گيرد،   گري قرار مي    در اتخاّذ تصميم بر اين كه كدامين رسانه مورد نظارت          
ها، ميزانِ سواد، فهرست رأي دهندگان و           عواملي همچون گوناگوني زبان    

اهميت ميزانِ  .  هايِ جمعيت شناسي بايد نقشي بر عهده گيرند          ديگر داده 
گري، به ويژه در      ي نظارت   شركت كنندگان در انتخابات در گُزينشِ برنامه       

 هايِ گروهي گري بر رسانه  نظارت ي راه اندازيِ پروژه:  فصل دوم
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

نويسي باال    اي كه دارايِ سوادي پايين اما نام          ارتباط با كشورِ دور افتاده     
ها از    گري بر روزنامه    در يك چنين كشوري، نظارت    .  گردد  است، آشكار مي  

چندان اولويتي برخوردار نيست، حال آنكه ممكن است راديو مهمترين              
ي   دهندگان، برنامه   آگاهي از درصد رأي    .  ي گروهي به شمار رود         رسانه
از .  سازد  گري را با اطالّعات جمعيت شناسيِ ارجمندي همراه مي             نظارت

اي از شخصيت     ي ويژه   جمله اينكه آيا اكثرّيت  رأي دهندگانِ بالفعل نشانه        
خود كه ممكن است رسانه را در جريانِ رأي دادن مورد تأثير قرار دهند،                

 سال  30 درصد رأي دهندگان زيرِ      60براي نمونه، چنانچه    .    دهند  بروز مي 
هايِ آبا و اَجدادي، به        باشند، آنگاه اين امكان وجود دارد كه به جايِ شيوه          

هايي كه بايد مورد توجه قرار    از ديگر ويژگي.  هايِ نوتر روي كنند  تكنولوژي
 .  ي جنسيت، اشتغال و آموزش است گيرد، مسأله

 برد امواجِ راديويي، جمعيتي شايانِ توجه را كه به دور از روزنامه و راديو و                
كنند نيز بايد به محاسبه       تلويزيون، و آنهم در نواحيِ دورافتاده زندگي مي        

 ها جست و جو در جنسيت، اشتغال، مذهب و آموزش  از ديگر ويژگي.  آورد
 

اي و اينكه آيا جمعيت قابل توجهي در          همچنين برد مخابرات رسانه   .    است
كنند كه دسترسي به آنان چه از طريقِ             اي زندگي مي     نقاط دور افتاده   

پذير نيست، قابلِ بررسي      هايِ نوشتاري و چه راديو و تلويزيوني امكان           رسانه
 .  است

همواره بايد به خاطر سپرد كه هدف از وارسيِ اين عوامل اين است كه رأي               
ها در پايِ صندوقِ رأي است، از          ي گُزينه   دهندگان اطالّعاتي را كه الزمه     

هايِ تلويزيوني، پر     ترين برنامه   هدف همان پربيننده  .    آورند  كجا به دست مي   
محدوديت .    ها هستند     ترين روزنامه   ترين شُوهايِ راديويي وپرفروش     شنونده

 .   بخشد ها را اولويت مي منابع، ظاهراً همين گُزينه
 

 گري بر پوششِ سياسي از طريقِ اينترنت نظارت
اي از اطالّعات سياسي و امكاناً         اي فزاينده، به سرچشمه     اينترنت، به گونه  

سازمان و طبيعت   .  هايِ گروهي مبدل شده است      گري بر رسانه    كانونِ نظارت 
بنا براين، حقِ افرادي كه در      .    انگيزد  اي را بر مي     هايِ ويژه   اينترنت، چالش 

جهت حقِ ابرازِ آزاديِ بيانِ سياسي از اينترنت برايِ انتقالِ آرايِ خود بهره              

  قرار گيرند اي مورد نظارت هاي رسانه اتخاّذ تصميم مبني بر اينكه كدام نهاد
 

 مكزيك
هايِ رأي پرسيِ     گري بر انتخابات، با بررسيِ داده       در تالشي برايِ نظارت      با همگاميِ اتحاّد مدني    (MADH)، آكادميِ حقوقِ بشرِ مكزيك      1994در سالِ   

رِ عمومي تأثير   هايِ گروهيِ مكزيك، تلويزيون مؤّثرترين وسيله در پراكندنِ اطالّعات بود كه بر افكا               همگاني به اين نتيجه رسيد كه در ميانِ توده رسانه          
بر مبنايِ اين ارزيابي،    .    هايِ تلويزيوني ايستادند    آكادمي، به ويژه به اين اَمر پي برد كه دو كانالِ تلويزيوني در اين جريان فراسويِ ديگر ايستگاه                    .    نهاد

 .  دست اندركارانِ پروژه، همِ خود را متوجه پوششِ برنامه خبريِ انتخابات سراسري توسط اين دو كانال متمركز ساختند
 

 مونته نگرو
ي   هايِ افكارِ دست يازيدند و دريافتند كه برنامه           به بررسيِ تحقيقات آكادمي و داده       2002نگارانِ جوانِ مونته نگرو، پيش از انتخابات           ي روزنامه   اتحاّديه

شنونده را ساعات   ترين    تلويزيون بينِ ساعات چهارِ بعد از ظهر و نيمه شب، بزرگترين تأثير را در افكارِ عمومي داشته بود، حال آنكه در مورد راديو، بيش                        
 .  گري مددكار افتاد هايِ اتحاّديه جهت نظارت اين جريان در شكل دادن به تالش.  داد يك بامداد تا چهارِ بعد از ظهر تشكيل مي

 
 پرو

   نظارت   2000در انتخابات گسترده      پرو، گروه رسانه            گري بر انتخابات آكادمي و افكارِ عمومي را پيرامونِ نفوذ مطالع     ي شفاّف، تحقيقات ه هايِ گروهي مورد
ي پِر خواننده را كه بهايِ مشخّصي داشتند ونيز            در همين راستا، هفت روزنامه    .    ترين بود، برگُزيد    قرار داد و شش ايستگاه تلويزيوني را كه از پر بيننده           

.  انتخاب كرد دادند،    برانگيز تشكيل مي    شان را جرايد جنجال     ي ديگر را با همين ويژگي، اما در بهايي كمتر از آن هفت روزنامه كه بيشترين                  شش روزنامه 

       يادداشت كشوري
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هايِ سياسي، و حقِ        برند، از جمله رقابت كنندگان برايِ پست              مي
شهروندان در استفاده از اين ابزار برايِ حصولِ اطالّعات به منظورِ                     

منابعِ .    گري همخواني دارد    ي سياسي، با اَهداف نظارت      هاي آگاهانه   گُزينه
توان از آنها در جهت اَهداف         شوند كه مي    گوناگوني در اينترنت يافت مي     

هاي خبري كه مسائلِ       سرويس:  اند  گري سود برد و از آن جمله           نظارت
دهند؛   هايِ انتخاباتي را پوشش مي      سياسي و ديگر موارد در ارتباط با  گُزينه    

هايي   هاي احزابِ سياسي و نامزدهاي انتخاباتي؛ راه اندازيِ ِوب گاه            ِوب گاه 
گيرند، و هرازگاه نيز از       كه ِوب گاه حزب و نامزد انتخاباتي را به سخره مي           

هايي    شود؛ ِوب گاه     گيري مي   آن برايِ برانگيختنِ نفرت و خشونت بهره         
 . گران سياسيِ ناوابسته؛ و منابعِ بيشمارِ ديگر ي تحليل وسيله

توانند   هايِ گروهي مي     گري بر رسانه     ي نظارت   دست اندركارانِ پروژه   
شناسيِ شبيه به     وري از روش    ها را تهيه و با بهره        فهرستي از اين ِوب گاه     
 به آن اشارت گرديد، به      5ها به كار آمد و در فصلِ          طُرقي كه براي روزنامه   

متون، تصاوير و ديگرمطالب، و نيز      .    گريِ بنشينند   اي منظّم  به نظارت      گونه
و )  ي بيطرفيِ مطالب    همچون جهات مثبت، منفي و مايه       (عواملِ كيفي   

.   به شرح آمد، مورد ارزيابي قرار دهند         4هايي كه در فصلِ        ديگر ضابطه 
توان برايِ يافت نامِ احزابِ         گرهايِ اينترنت مي     افزون بر اين، از جست      

هايِ انتخاباتي و ديگر موارد سياسي به منظورِ منابعِ اضافيِ             سياسي، نامزده 
 .  ديگري در ارتباط با اطالّعاتي پيرامونِ آنان بهره جست

در بسياري از كشورها، دسترسي به اينترنت به بخشِ كوچكي از جمعيت              
هايِ گروهي    گري بر رسانه    هايِ نظارت   محدود شده است، با اين همه، پروژه      

بايد اهميت نسبيِ اينترنت را با توجه به شرايط حاكم بر انتخابات خاصي               
ي استفاده  خريد كامپيوترها، چاپگرها، تأّمينِ هزينه. مورد بررسي قرار دهند

 .  توان در بودجه و پيشنهادات گنجانيد از اينترنت را مي
 

 تصميم درباره اينكه چه مسائلي را بايد مورد نظارت قرار داد
تواند باشد،    گري مي   ها ملحوظ نظرِ نظارت     اينكه اخبارِ روز يا تمامي برنامه      

هايي شود كه ارتباطي به انتخابات         بايد محدود به برنامه     نخست تأكيد مي  
گُزارشِ وضعيت هوايِ روزانه معموالً ارتباطي به اهداف        .    الوقوع دارند   قريب

 در روزِ انتخابات        كننده  ايِ گمراه   بيني هوا به گونه     گرچه پيش (پروژه ندارد   
ممكن است عامداً به قصد افزايش يا كاهشِ تعداد رأي دهندگان پخش                

ي اهداف پروژه است      رويدادهاي ورزشي هم معموالً خارج از مقوله       .)  شود
ي جمعيت، يا استفاده از آرمِ        هايِ سياسي در ميانه     گرچه حضورِ شخصيت  (

داستاني پيرامونِ  .)    ها و غيره، بي ارتباط نخواهد بود        حزب بر رويِ اونيفورم   

گرچه حركت نامطلوبِ يك (مرگ آدمِ مشهوري نيز با اَهداف ناسازگار است 
شخصيِت سياسي يا فرد بي صالحيتي در جريانِ تحقيقات مقامات دولتي             

 .)ممكن است قضيه را به اَهداف ارتباط دهد
 

ي رأي    پوششِ انتخابات و مسائلي كه تأثير بر گُزينه           
گذارد، از نخستين      دهنده در پايِ صندوقِ رأي مي         

هايِ   اين مسائل بستگي به ويژگي      .  ها است   نگراني  دل
انتخابات آتي، همچون كدام شخص يا چه چيزي در             

 .  ي رأي گيري خواهد بود، دارد برگه
 

معموالً چنانچه شُو يا داستاني در اخبار جريان دارد كه با رويدادهاي                  
گر هيچ نيازي ندارد كه زمان آن را             سياسي كامالً بيگانه است، نظارت      

پوششِ انتخابات و    .  يادداشت يا نظري پيرامونِ محتواي آن ارائه دهد           
گذارد، از    ي رأي دهنده در پايِ صندوقِ رأي مي         مسائلي كه تأثير بر گُزينه    

ي   كند كه از ميانه       ها است و ضرورت ايجاب مي          نگراني  نخستين دل 
اين مسائل  .    اي را مورد سنجش قرار داد  هاي مرتبط، موضاعات ويژه  داستان

هايِ انتخابات آتي، از جمله اينكه كدام شخص يا چه چيزي در                به ويژگي 
 .ي رأي گيري خواهد بود،  بستگي دارد برگه

 
 احزاب و نامزدهايِ انتخاباتي

هايِ   گري رسانه   هم حزبِ سياسي و نيز نامزدهايِ انتخاباتي كه در نظارت           
در .     قرار گيرند  »موضاعات سياسي «توانند    اند، مي   گروهي رد يابي شده    

بسياري از انتخابات پارلماني، به ويژه در كشورهايي كه نمايندگان بر اساسِ          
 براي رأي دهدگان      هاي واقعي   شوند، گُزينه   جاي نشست مجلس تعيين مي    

الوقوعِ پارلماني،    اگر چنانچه در يك انتخابات قريب      .    همين احزاب هستند  
كنند، پوششِ اين احزاب    چندين حزب برايِ احرازِ كُرسيِ مجلس مبارزه مي 

زماني .    هايِ گروهي خواهد بود     گري بر رسانه    ي نظارت   كانونِ اصليِ پروژه  
كه اخبار نخست وزير يا رهبر و نامزد حزبِ مخالف را زيرِ پوششِ خود قرار               

ها را بايد جداگانه ثبت و ضبط كرد، اما كّلِ زمانِ پوششِ                  دهد، داده   مي
.  خبري را كه  به حزبِ اين آقا و يا خانمِ تعلّق گرفته است، توأمان ساخت                 

اي بر سرِ     چنانچه اين جريان يك انتخابات رياست جمهوري است يا مبارزه         
اين مسأله  .  شود  مسند شهرداري، پوششِ اينان آنگاه از اولويت برخوردار مي        

اي   هايِ اجرايي و انتخابات تك عضويِ منطقه        اي براي انتخابات پست     نمونه
 .   گذاري است در جهت هيأّت قانون

 هايِ گروهي گري بر رسانه  نظارت ي راه اندازيِ پروژه:  فصل دوم
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

تحت پوشش قرار دادن احزاب يا نامزدهايي كه تصميم به تحريمِ انتخابات             
اي است كه بايد       اند مسأله   اند يا از شركت در انتخابات منع شده            گرفته

تحت شرايطي، اين عوامل در روند سياسي         .    پيرامونِ آن تصميم گرفت    
گري تصويرِ سياسي را      كشور حائزِ اهميت است و حذف آنها از نتايجِ نظارت         

در ديگر شرايط، ممكن است ك اين احزاب و               .  تحريف خواهد كرد   
شمول يا غيرِ شمولِ اين      .    نامزدهايِ انتخاباتي تُهي از بارِ سياسي باشند        

تصميم گيري و .  عوامل تصميمِ مهمي است كه بايد برايِ مردم تشريح كرد
 .  توضيح به مردم درباره آن، بايد فارغ از جهت گيري بسوي تحريم باشد

 
 ها همه پرسي
ها پيرامونِ مسائلِ مهمِ مملكتي، و غالباً در مورد قانونِ اساسي يا  همه پرسي

مبارزات انتخاباتي بر   .    ي عطفي در روند سياسي كشور است        متممِ آن نقطه  
سرِ موافقت يا مخالفت با چنان پيشنهاداتي، نخست خوراك را برايِ                  

تماميِ مسائل و روش    .    سازد  هايِ گروهي فراهم مي     گري بر رسانه    نظارت
تر در اين كتاب مورد بحث قرار گرفت، عمالً مشمولِ            هايي كه پيش    شناسي

 .  ها نيز مقبولِ نظر افتد بايد در تماميِ موارد همه پرسي حالِ است و مي
 

 دولت
اي جداگانه و بس دشوار را مطرح         پوششِ اقدامات يك دولت مشروع، مسأله     

نهادهايِ خبري بايد مردم را نسبت به اقدامات مهمِ دولت در               .  سازد  مي
با اين همه، چنين پوششي طبيعتاً دست حزبِ در قدرت           .    جريان بگذارند 

هايش در ذهنِ رأي دهندگان باز        يا دولت ائتالفي را علناً در انتقالِ خواسته       
اند و با فرا      هايِ بر سرِ كار از اين موقعيت آگاه          بسياري از دولت  .    گذارد  مي

هايي تازه بنياد، گفت و گو          هايِ نو، همچون گشايشِ جاده       افكندنِ طرح 
ي رأي    پيرامونِ آموزشِ همگاني و محيط زيست يا ديگر مسائلِ مورد عالقه          

 .  اند برداري از اين موقعيت دهندگان، اندكي پيش از انتخابات، در صدد بهره
تميز ميانِ اقدامات مهمِ دولت و قول و قرارهايِ دورانِ مبارزات انتخاباتي              

گران است كه معيارهايِ روشني را ميانِ اين          بر نظارت .    سخت دشوار است  
دست اندركارانِ پروژه ممكن است گزارش پيرامونِ دولت را         .    دو بر گُزينند  

به هر حال، زماني كه مبارزات      .    از پوششِ نامزدهايِ سياسي جدا نگاهدارند     
هايِ خبريِ مقامات     شود،  شمارشِ تماميِ پوشش       انتخاباتي رسماً آغاز مي   

دولتي را بايد به عنوانِ بخشي از پوششِ احزابِ دولتي و نامزدهايِ شاغل               
هايِ دولتي را جداگانه       اين امكان وجود دارد كه داده       .    محسوب داشت 

 .  منظور كرد و آنگاه تلفيقي از هر دو را مطرح ساخت

 مسائلِ مرتبط به سياست عمومي
هايِ گروهي پوششِ مسائلِ      گري بر رسانه    هايِ نظارت   دست اندركارانِ پروژه  

سياست عمومي در ارتباط با مبارزات انتخاباتي را نيز ممكن است در                  
ي برخورد اخبار پيرامونِ      اين مسائل از نحوه   .    دستورِ كارِ خويش قرار دهند    

هايِ روند اقتصادي گرفته تا تصويب و يا اجرايِ قوانينِ كليدي در        بيني  پيش
ي محيط زيست، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعي يا اصالحِ امورِ              زمينه

بارِ برخاسته از     پوششِ موارد خشونت  .    مربوط به انتخابات را در بر گيرد        
تواند همان ميزان مهم باشد كه        هاي سياسي در برخي از كشورها مي        انگيزه

گري بر موارد     نظارت.    اطالّعات در مورد صلحِ ملّي و روند آشتي و توافق           
تصميم بر اينكه چه    .    انگيزشِ تنّفر يا خشونت هم خالي از اهميت نيست         

تواند در ارزيابيِ     گري ملحوظ يا بركنار داشت، مي       مسائلي را بايد در نظارت    
افزون بر اين،   .    اي به شمار آيد     بسياري از عواملِ عيني روند بس پيچيده       

.  هايِ انتخاباتي نيز دشوار است        ي تأثير چنين پوششي بر گُزينه         سنجه
اي كه در اين       شناسي  گري اين چنين مسائلي فرايِ ميدانِ روش          نظارت

 .  گيرد كتاب مورد بحث قرار گرفت، جاي مي
 

 هايِ مالي شناساييِ پشتوانه
اي است و گروه بايد بنيانِ         هايِ گروهي كارِ پرهزينه     گري بر رسانه    نظارت

اين بخش  .    اي شود   اي داشته باشد تا متعهد يك چنين پروژه          ماليِ بسنده 
تواند برايِ    متضمنِ نگاهي اجمالي است پيرامونِ اينكه چگونه گروهي مي          

 .  ي آن باشد اي در پيِ تأمينِ بنيه پياده كردنِ يك چنين پروژه
 

 ها برآورد هزينه
ي پروژه    ي تقريبيِ هزينه    نخستين گام در تضمينِ منابعِ مالي، محاسبه        

پروژه نياز به پِرسنلِ تمام وقت، وسايلِ فنّي، محلِ كار و ملزومات              .    است
ريزي   ها طرح   ي تقريبيِ هزينه    اي را بايد براي محاسبه      ي ساده   بودجه.    دارد
بحث پيرامونِ كادرِ اداري و فهرستي از ملزومات برايِ پروژه را                 .    كرد
هايِ چاپ و توزيعِ      هزينه.    توان در فصلِ سومِ اين كتاب به دست آورد           مي

هايِ طرحِ ارتباطات بايد در مبحث بودجه گنجانيده          ها و ديگر جنبه     گزارش
 .  شود

 
 ي منابعِ مالي شناسايي بالقوه

.  الملي است   ي منابعِ مالي در جوامعِ محلي و بين         گامِ ديگر شناسايي بالقوه   
ي داوطلبانه ممكن است در بسياري از          ي وجوه محلي به گونه      گرچه تهيه 
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براي .    هاي غيرِ مالي ميسر است       كشورها دشوار باشد، اما امكانِ كمك       
شود   المللي يافت مي     غيرِ دولتيِ بين     نمونه، آيا يك شركت محلّي يا سازمان      

كه بتوان كامپيوتري، دستگاه تلويزيوني يا پخش نوار ويديويي را برايِ مدت 
آوري به آنها و ياداشت        زمانِ گردانندگيِ پروژه از آنان وام گرفت؟ دست         

هايي ممكن است در جلبِ ديگر ياري دهندگان مالي مفيد               چنين كمك 
 . فايده اُفتد

ي مالي از كشور به كشورِ         المللي در جهت  ايجاد بنيه        ياري از منابعِ بين   
هايِِ دو جانبه     هايِ خارجي، شركت    ديگري در نوسان است، اما نوعاً سفارت      

هايِ   ي گسترش و توسعه، نهادهايِ وابسته به دولت و سازمان           يا چند جانبه  
توان با همكاران خود در        مي.    گيرد  المللي را در بر مي       غيرِ دولتي بين  

ي بالقوه را     دهندگانِ مالي   اجتماعِ ان جي او سخن گفت و فهرستي از ياري         
 .  به دست آورد
  

 ي پيشنهاد  عرضه
ي بالقوه چه كساني هستند،  آنـهـا          دهندگانِ مالي نظر از اينكه  ياري     صرف

 پيش  طرحِ .  اي از  آن خواهند  بود خواهان يك طرحِ  پروژه  يا  طرح گونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هايش را بايد فراهم ساخت و اينكه هدف از آن چيست و                  پروژه و فعاّليت  
.  هايي دارد را به تحرير آورد         اين گروه در اجرايِ اين پروژه چه توانايي          

ي خامِ پروژه را بايد فراهم كرد و همزمان نيز برايِ تشريحِ  تخميني از هزينه
گامِ .    ي اين طرح بايد روشن و موجز باشد         ارائه.     بود   جزئيات بودجه آماده  

ي مالي برايِ      هايِ بالقوه   بعدي، تعيينِ وقت ديدار با نمايندگانِ سازمان         
اند و چگونه     تبادلِ آرا است و پي بردن به اينكه آيا اين منابع در دسترس              

 . شود از آنها بهره گرفت مي
 

 روابط عمومي
هايِ نوشتاري و روابط عمومي         اي به رسانه     دست يابي گسترده و حرفه      

هايِ   فصل.    دهد  هايِ گروهي را تشكيل مي      ي رسانه   شريانِ حياتيِ هر پروژه   
                  سه و شش حاويِ اطالّعاتي پيرامونِ كادرِ اداري و مالحظاتي در مورد

دبيرِ مطبوعاتي و روابط عمومي .  ها و فرا روابط عمومي است تماس با رسانه
هايِ   بايد طرحِ كامل و جامعي از طرحِ ارتباطي را كه رهنمونِ فعاليت                مي

ها است، و از سويِ رهبريت پروژه تصويب شده، آشكار             پروژه در اين حوزه   
 .   سازد

 هايِ گروهي گري بر رسانه  نظارت ي راه اندازيِ پروژه:  فصل دوم
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هايِ گروهي با خود به مجادله           گري بر رسانه     بر سرِ زمانِ آغازِ نظارت      
هرزمان كه پروژه را آغاز كني، زود          !  اكنون:  پاسخ آماده است   .  نپردازيد
و برايِ كشوري كه در روند دمكراسي است، اين پروژه در هيچ                .    نيست

 .  زماني بي مصرف نخواهد بود
الوقوع خود را نشان      گري معموالً در شرايط انتخابات قريب       ي نظارت   انديشه

شود، از مزيت     اي كه درست پيش از روزهايِ انتخابات آغاز           پروژه.    دهد  مي
اي در اثبات پذيرفتاري      اگر پروژه زمانِ بسنده   .    بي شماري برخوردار است   

خود داشته باشد، آنگاه تأثيرش فراوان تر خواهد بود و چنانچه نتايج طيِ               
دست بردن به   .    تر است   زمانِ درازتري در دسترس قرار گيرد اثرِ آن بيش         

تواند همچنين مدديارِ كساني كه خواهانِ تغيير         گري در اَوانِ كار مي      نظارت
اند باشد، و در اين       هايِ خبري     هايِ گروهي و پوشش     در دسترسي به رسانه   

بنا براين، از آنجايي    .    راستا زمانِ الزم براي اصالحات به وجود خواهد آمد         
كه ممكن است سازماندهي و دست يافتن به منابعِ مالي زمانِ چشمگيري             

اندازي يك پروژه تا نزديكي به انتخابات         را به خود اختصاص دهد، امكانِ راه      
ي مهلت     برايِ نمونه  4ي    نگاه كنيد به پيوست شماره    .  (  ميسر نخواهد بود  

 )هايِ گروهي گري بر رسانه ي نظارت مقرّر در جهت سازماندهيِ يك پروژه
ي با ارزشي در ترسيمِ سرشت و طبيعت روند             گري مسأله   ي نظارت   پروژه

انتخابات خواهد بود و اينكه چگونه رسانه نقشِ مهمِ خود را در دورانِ پيش              
گري بر    ي نظارت   در برخي از كشورها، پروژه      .  كند  از انتخابات ايفا مي    

هايِ گروهي در پسِ انتخابات نيز همچنان به كارِ خود تداوم بخشيده              رسانه
هايِ   ي سوگيريِ رسانه    ي مدني را عليه     و از اين رهگذر توانِ جامعه     .    است

در چندين  .  ها تضمين كرده است      گروهي و هواخواهي از آزاديِ رسانه       
 هايِ گروهي نسبت به  گري بر رسانه هايِ ناشي از نظارت كشور، يافته

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

براي نمونه، نگاه كنيد به،     .    (اصالحات پس ــ انتخابات اساسي بوده است       
 .)ياداشت كشوري، در پايانِ فصلِ چهارم

 
شود،   اي كه درست پيش از روزِ انتخابات آغاز مي           پروژه

اگر پروژه زمانِ    .  از مزيت بي شماري برخوردار است       
اي در اثبات پذيرفتاري خود داشته باشد، آنگاه            بسنده

تأثيرش فراوان تر خواهد بود و چنانچه نتايج طيِ زمانِ          
.  تر است   درازتري در دسترس قرار گيرد اثرِ آن بيش          

تواند   گري در اَوانِ كار مي         دست بردن به نظارت     
همچنين مدديارِ كساني كه خواهانِ تغيير در دسترسي        

اند باشد، و در اين راستا        هايِ گروهي و پوشش     به رسانه 
 . زمانِ الزم براي اصالحات به وجود خواهد آمد

 
 استقرارِ سازماندهي 

گري ممكن است به ميزانِ زيادي          ي نظارت   توفيق و شكست يك پروژه     
هايِ دست اندر كارِ اين        هايي  پيرامونِ افراد و سازمان        بستگي به برداشت  
اي   گري نه تنها بايد دقيق، منصفانه و حرفه      نتايجِ نظارت.  پروژه داشته باشد 

اي   به انجام رسيده باشد، بل همزمان خالي از تعصب، واقع نگرانه و حرفه              
 .  جلوه كند

: اي ذاتي رويارويند    هايِ گروهي  با دو راهه       گري بر رسانه    هايِ نظارت   پروژه
اي يكسونگر يا در وظايف       اگر نتايج نشان دهد كه برخي از نهادهايِ رسانه         

اي راستين و منصفانه كوتاهي         خود نسبت به پوششِ انتخابات به گونه         

 فصلِ سوم

 طرح و سازماندهي
 ها گران و ساختارِ گروه آغازِ كار، زمان بندي، عضوگيريِ نظارت
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اند، ممكن است كه اين نهادها به پرخاش برخاسته و بر اعتبار پروژه                 كرده
 .  يورش آورند

هايِ گروهي از     گري بر رسانه    ي نظارت   بنا براين، نخست ندايِ طرحِ پروژه      
نگراني، بيش و كم معاضدتي پيش        با اين دل .  اهميت وااليي برخوردار است 

در اين راستا، امكان    .    از آغازِ پروژه و تا به پيشباز رفتنِ آن ضروري است            
هايِ  پروژه     دارد كه صاحبان قدرتمند منافعي قصد بر بي اعتباري گزارش          

 .  داشته باشد
ها يا    گري بر رسانه     ي نظارت   چنانچه رهبرانِ دست اندر كارِ پروژه         

اي داشته    طرفي و حرفه    اي پر بار در موضعِ بي        هايِ وابسته، آوازه    سازمان
هايي   به هر حال، اگر افراد يا سازمان      .    ها كاسته خواهد شد     باشند، دشواري 

هايِ سياسي انگاشته      ي متحدانِ مسلّمِ احزابِ سياسي يا چهره           به مثابه 
هاي مضاعفي را در راستايِ اعتباربخشي به           شوند، آنگاه الزم است تالش     

 .  پروژه برداشت
يك نگرش در اجرايِ پروژه همكاري با گره دوم است كه بي طرفي و                    

دومين نگرش فراخوانيِ افراد شناخته شده     .  كارايي را فزوني خواهد بخشيد 
سومين گُزينش، استقرارِ    .  به اجراي پروژه با اندكي آزاديِ عمل است            

كند كه يك هيأت       به هر صورت، عقل حكم مي       .    سازمانيِ جديد است  
 يا سرپرستي را كه شاملِ افراد قابلِ احترام و در بي طرفي و انصاف،                  مديره
اند و همزمان متخصص در كار،  و همچنين يك يا دو تنِ آشنا با                 المله  وجيه
ي رسانه به عنوانِ فرد دانشگاهي يا  استاد پيشين، براي پروژه بر                   حرفه

اي هميشه ميسرنيست،     لزوم يا امكانِ تشكيلِ چنين هيأت مديره      .    گزينند
 .  اما آن را بايد مد نظر داشت

گران پيش از آغاز به كار به دقّت مورد وارسي قرار              رهبرانِ پروژه و نظارت   
خواهند گرفت، بنابر اين بايد نهايت تالش خود را در استقرارِ بي طرفي و                

گران بايد مردمي باشند با        نظارت.    مهارت و تخصص به نمايش بگذارند       
.  ذهنيتي شهروندي كه در حالِ حاضر در هيچِ حزبِ خاصي فعاليتي ندارند            

.  گران بايد خواسته شود كه سوگيرهايِ سياسي خود را كنار نهند             از نظارت 
مقررات روشن و آشكاري بايد در مورد منصف بودن و دقّت در كار برقرار و               

توان خواست تا با امضايِ تعهدي پيش از           گران مي   از نظارت .    اعمال گردد 
هايِ حزبيِ را     گري، بي طرفيِ كاملِ خود را نگاهداشته و وابستگي            نظارت

توانند دستورالعمل رفتاري      گردانندگان پروژه همچنين مي    .  كنار گذارند 
.  شان را منتشر و آن را به اطالّعِ همگان برسانند               خود پيرامونِ اقدامات   

هايِ         ي تعهد از دستورالعمل رفتاري نگاه كنيد به پيوست                برايِ نمونه (
 .) آ ــ ب5

  ايجاد خطّ مشيِ روابط عمومي
اي كه جزئياّت،      مشي   هايِ گروهي بايد خطّ     گري بر رسانه    ي نظارت   هر پروژه 

از اين  .  خطوط اصليِ، روش شناسي و طرحِ پروژه را در بر دارد، ترسيم كند            
توان مردم، احزابِ سياسي و نامزدها و مسئوالنِ انتخاباتي،              خطّ مشي مي  

اي را پيرامونِ     هايِ رسانه   هايِ دولتي در ارتباط با اين مسأله و نهاد           سازمان
ديدارهايي را نيز بايد در راستايِ معرّفيِ پروژه با              .  پروژه مطلّع ساخت   

در .  ها و ديگران به عمل آورد        احزاب، مسئوالنِ انتخاباتي، سردبيرانِ رسانه    
ي مطبوعاتي راه اندازي پروژه را به  فرصتي مناسب، با برگزاريِ يك مصاحبه

گري را نيز بايد به        ي نظارت   پوششِ خود پروژه  .    آگاهيِ همگان رسانيد  
ها در جهت      ي رسانه     نظاره نشست تا از منابعِ دوستانه و غيرِ دوستانه            

هايِ مربوط به خطّ      برايِ بحث .    (هايِ آتي روابط عمومي بهره گرفت       تالش
ي مطبوعاتي، نگاه كنيد به        مشيِ روابط عمومي  و سازماندهيِ مصاحبه        

هايِ   در بسياري از كشورها، كانونِ روزنامه نگاران، سازمان          .)  فصلِ ششم 
مند به آزاديِ بيان و انتخابات دمكراتيك و نمايندگانِ                ي عالقه   مدني
حمايت اينان را بايد در     .    المللي از متحدانِ مهمِ پروژه هستند       ي بين   جامعه

 .  اَسرعِ وقت خواستار شد
 

 ايجاد نام و آرم
نخستين گام در تحقّق بخشيدن به يك روابط عموميِ مطلوب ايجاد نام و              

ي پيام و     اين جريان در عرضه   .  آرمي است كه به آساني قابلِ شناسايي باشد       
اهميت اين وظيفه را نبايد     .    هاي گردانندگان يارمند خواهد بود   تبليغِ تالش 

گران،   اي، همچون جلبِ نظارت     سهل انگاشت، چه نام و آرم اَبعاد گسترده        
گاهي براي پروژه هم،      وِب.    گذاران را در بر خواهد گرفت       حاميان و سرمايه  

ها است كه اطالّعات مربوط به        ديگر طريقي يارمند در جهت ارتقايِ تالش       
براي فهرستي از   .  (دهد  اين اقدامات را به سهولت در دسترسِ عاّمه قرار مي         

 رجوع  1هاي آنان به پيوست         گاه  گري همراه با وِب      هايِ نظارت   سازمان
 .)   كنيد

 
 بندي زمان

گري، بررسيِ هرازگاه پيشرفت پروژه و         ي نظارت   به موازات گسترشِ پروژه   
شمارِ پروژه را بايد بر روالِ منظّمي          گاه.    طرحِ از پيش قابلِ اهميت است      
مقدار زمان مانده تا انتخابات را به دقّت         .    بررسي و در آن تجديدنظر كرد      

به خاطر سپرد چه مقدار زمان براي تمرين نياز است و چه               .  گير بود   پي
بايد تا پيش از انتخابات منتشر ساخت و چه مقدار               تعداد گزارشي را مي    

 طرح و سازماندهي:  فصل سوم
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هرچند بار    ي گزارش الزم خواهد بود و        ها و تهيه    زمان برايِ ارزيابيِ داده   
 .   يابد نتايج انتشارِ مي

ها انتشار    بايد گزارش   گرچه هيچ قاعده و قانوني در اينكه چندي يكبار مي          
ي قابلِ توجهي از       يابد، وجود ندارد، با اين همه نيك است كه مجموعه            

تر   ها را پيشاپيش انتخابات آماده كرد و همچنان كه انتخابات نزديك              داده
ها به فواصلِ متعارف        ي داده   ارائه.  شود، به دفعات منتشر ساخت         مي

مفيد است و بنا     )  هاي هر دو هفته      المثل هر پنجشنبه يا سه شنبه         في(
اي را در اينكه چه       توانند، برنامه   مند مي   براين، جرايد و ديگر طرفينِ عالقه     

برايِ .  ريزي كنند     زماني اطالّعات را دريافت خواهند داشت، طرح             
ها را    هايِ گروهي همچنين حائزِ اهميت است كه گزارش         گرانِ رسانه   نظارت
كم چندين هفته، نه چندين ماه، پيش از انتخابات منتشر سازند تا به               دست

هايِ   شهروندان اجازه دهند كه طبيعت عملكرد رسانه را دريابند، برداشت           
آنان را ازاعتبارِ اطالّعات سياسيِ برآمده از دلِ رسانه همانگ سازند و به                 

هايِ خود در     رسانه اين فرصت را ارزاني دارند تا در رفعِ سوگيري و كاستي            
 .  پوششِ خبري بكوشد

ارزيابيِ بسترِ عملِ رسانه و چارچوبِ : گري از جمله رتنظازماني كه كارِ پيش
آوريِ وجوه؛ استخدامِ كادرِ مطلوبِ اداري        قانوني در جهت آزاديِ بيان؛ جمع     

شناسي؛ استقرارِ كاملِ نيرويِ كار؛ و تدارك            برايِ پروژه؛ گسترشِ روش    
 برايِ تمرين و       آماده   فضايِ مناسب و تجهيزات به كمال رسيد، آنگاه پروژه         

ي پيش    بندي برايِ دوره    اي از زمان     نمونه 4پيوست  .    (آغازيدن به كار است   
 .)بيند گري را تدارك مي ــ نظارت

گري بايد تدوام بخشيد و       پس از آنكه كارِ تمرين به پايان رسيد، به نظارت          
چنانچه مشكالتي غيرِ منتظره پيش آمد، بايد از          .  برابرِ برنامه پيش تاخت   

                    ست و اين نكته را به خاطر سپرد كه ايجادلِ آن ياري جزمان برايِ ح
زماني .  گيرد، حائزِ اهميت است     اي كه همهي دورانِ پروژه را در برمي         برنامه

ها   كه پروژه اعالم شد و نتايج انتشار يافت، اندك فرصتي برايِ تعويضِ روش    
ها بايد    ي گزارش   پيرامونِ ميزانِ انتظارات نسبت به ارائه     .    باقي خواهد ماند  

براي نمونه، اگر دست اندركارانِ پروژه اعالم        .    جانبِ احتياط را نگاهداشت   
ها را تا شش هفته پيش از انتخابات، هر پانزده روز يكبار و               كنند كه گزارش  

اي يكبار منتشر خواهند كرد، اين برنامه بايد بر       پس از آن تا انتخابات، هفته 
 .  همين اساسِ پيش رود

 
 گُزينشِ مكان
ي مركزي كه شاملِ تمامي تجهيزات، جرايد، نوارِ ضبط صوت            بايد يك اداره  

بايد مركزّيت    اين اداره   .  هايِ الزم است، برايِ اين پروژه منظور گردد         و نمونه 
اين قرارگاه  .    داشته، ايمن و از نيرويِ برقِ قابلِ اعتمادي برخوردار باشد            

داشتنِ .  ها به شمار آيد     ها و ديگر نشست     همچنين بايد محلي برايِ آموزش    
گران را به     ي مركزي از اين جهت ضروري است كه گزارشِ نظارت           يك اداره 

ها را بر     كند و نمونه    هاشان راهنمايي مي    موقع تضمين و آنها را در فعاّليت       
گري بر    ها بخشي از نظارت      گري بر رسانه    ي نظارت   اگر پروژه .  گيرد  مي

نگاران است، فضايِ كافيِ      تر يا كانونِ روزنامه     انتخابات يك سازمانِ گسترده   
 .  اي بايد برايِ اين پروژه منظور داشت جداگانه

در برخي از كشورها، بيش از يك شهر در روند انتخاباتي و سياسي حائزِ                 
هايِ   گري بر راديو و تلويزيون و رسانه          اند و از اين جهت نظارت         اهميت

توان   هاي سراسري را مي     رسانه.  نوشتاري از يك نقطه امكان پذير نيست       
گريِ   همراه با محلي از شهرِ اصليِ كشور به نظاره نشست، اما مراكزِ نظارت             

در موقعيتي كه تعداد شهرهايِ      .    اي برايِ ديگر نقاط الزم است        جداگانه
تواند اجرايِ    واجد شرايط به نحوِ چشمگيري زياد است، بهترين امكان، مي          

ها محلي باشد، و همزمان نيز         ها به صورت جداگانه و انتشار گزارش         پروژه
در غيرِ  .    ي مركزي در دسترس قرار داد       ها را در اداره     شود اين گزارش    مي

هايِ اَدواريِ سراسري     بايد در گزارش    ها مي   ها و گزارش      اين صورت داده  
 .  ادغام شوند

 
 گران استخدامِ نظارت

هايِ   گري بر رسانه    ي نظارت   ها در استقرارِ پروژه      يكي از نخستين چالش    
توان يك كادرِ اداريِ متعهد را فراهم آورد و           گروهي اين است كه چگونه مي    

 .  اي پيوسته و با اهميت است اين وظيفه.  نگاهداشت
گران بايد اين نكته را درك كنند كه  نسبت به پروژه و طولِ                 تمامي نظارت 

هايِ آنان را در       رهبرانِ دست اندركار بايد برنامه     .    زمانيِ آن تعهد دارند    
رهبرانِ پروژه بايد اين گونه      .    ي پروژه مورد بحث قرار دهند        تماميِ دوره 

اي   گران برنامه   آيا نظارت :  گرانِ بالقوه در ميان بگذارند      ها را با نظارت     پرسش
هاشان چه زماني است؟ آيا       برايِ مرخصي دارند؟ اگر دانشجو هستند، آزمون      

مجلسِ عروسي يا همايشي است كه بايد حضور بهمرسانند؟ آيا ديگر                 
كند؟ آيا تعهدات     اي است كه با زمانِ بخصوصي برخورد پيدا مي             مشغله

خانوادگي، همچون برداشت محصول دارند ، يا ديگر وظايفي كه مخلِ                
گري برايِ مدت زماني طوالني است؟ در حالي كه هر               هايِ نظارت   برنامه

فردي ممكن است نيازِ به زمانِ معقولي برايِ پيگيريِ مسائلِ شخصيِ خود             
داشته باشد، رهبرانِ بايد مسائلِ مربوط به جدولِ زماني را پيش بيني و از               
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 . مشكالت كمبود كادرِ اداري اجتناب ورزند
  

 كارمندانِ داوطلب يا حقوق بگير؟
جدا از مسائلِ .  گر منافعي نهفته است در گُزينشِ داوطلبان به عنوان نظارت 

وري از داوطلبان يارمندي به استقرارِ سنّت همكاريِ مدني است            مالي ، بهره  
ي بخصوصي به دست خواهد        كه مزايايِ دراز مدتي را ورايِ تكميلِ پروژه        

اند تا مسائلِ مالي و پروژه نيز         نگرانِ كشورِ خويش    آنهايي كه بيشتردل  .  داد
آنها را به شوق آورده است، امكان دارد به يك فعاّل مدنيِ دراز مدت مبدل                
شده و در راه رسيدنِ كشورِ خود به يك دمكراسيِ نيروند به مبارزه                     

 .  برخيزند
 

تدوام و اعتبارِ پروژه، تا ميزانِ زيادي، در گروِ معيارهايِ              
همĤهنگي است كه بتوان آنها را در طولِ حيات پروژه                 

 .حفظ كرد
 

گران بر    به هر حال، داليلِ خوبي هم برايِ پرداخت دستمزد به نظارت               
هايِ گروهي بيش از      گري بر رسانه    نظارت.    هايِ گروهي وجود دارد     رسانه

هاي مدني، نياز به افراد آموزش ديده و متعهدي دارد كه                   اكثرِ پروژه 
گران را    اين نظارت .     مقدار زمانِ قابلِ توجهي را صرف پروژه كنند        توانندمي

اي در كارِ آنها اختاللي ايجاد كند،         كه ممكن است مسائلِ شخصي يا حرفه      
تدوام و اعتبارِ پروژه، تا ميزانِ زيادي،        .    توان جايگزين كرد    به سادگي نمي  

در گروِ معيارهايِ همĤهنگي است كه بتوان آنها را در طولِ حيات پروژه                  
خواستن از داوطلبان به زمان گذاريِ بيش از اندازه رويِ پروژه،           .    حفظ كرد 

بنابراين، عقل حكم   .      نمايد  آنهم بدونِ پاداش، نامعقول و دور از انصاف مي        
كند كه در راستايِ تضمينِ پيوستگي و يكپارچگي پروژه، دستمزد                 مي

 .  متعادلي به آنان پرداخت كرد
 

 روند استخدامي
شود يا نه، آنها را بايد به         گران وجوهي پرداخت مي     فارغ از اينكه به نظارت    

هايِ سياسي يا مدني به خدمت         همان طريقي كه ديگران را برايِ كوشش       
 :گيرند، برگُزيد مي

گري   تماسِ شخصي با افرادي كه هم اكنون به كارِ نظارت                •
 مندند؛ عالقه

 مند؛ تماس با اساتيد دانشگاه و دريافت نامِ دانشجويان عالقه •

ها و فراخواني همايش برايِ         نصبِ اطالعيه در مراكز دانشگاه       •
 تشريحِ پروژه؛ و

 .ها يا اينترنت تبليغ در روزنامه •
 

هاي مدنيِ  و پيشنهاد       هاي ديگر ميتوان از گفت و گو با برخي از گروه            از راه 
زماني كه چند تن     .    ي شُركايِِ برنامه نام برد       همكاري به آنان به مثابه     

توانند از دوستان يا همكارانِ خود        گرِ متعهد به خدمت درآمدند، مي       نظارت
 .  كه طريقِ با ارزشي در جهت تكميلِ نيازهايِ كادرِ اداري است، بهره گيرند

 
 تشويق و حفظ داوطلبان و كارمندانِ حقوق بگير

هايِ   گري بر رسانه     ي نظارت   همچنانكه در باال اشاره شد، اعتبارِ پروژه         
.  اي بودنِ آن است      طرفي و حرفه     گروهي در گروِ  تداومِ معيارهايِ بي         

بهترين راه در تضمينِ اين تداوم حفظ كاركنانِ آموزش ديده و بسيار                  
ي   آنهايي كه به پروژه     .    بگير است   مشتاق، چه داوطلب و چه حقوق        

پيوندند، اين كار را به خاطرِ درك مأموريت پروژه به انجام              گري مي   نظارت
.  رسانند و اشتياقِ آنان هم ظاهراً به پيشرفت اين مأموريت وابسته است              مي

ارجاعِ وظايف واضح و    .    آموزشِ دقيق اين تعهد را استحكام خواهد بخشيد       
ي الزم بايد مبذول      توجه.    روشن و تكميلِ آنها با توفيق، حائزِ اهميت است        

گران وسائلي كه در انجامِ وظايف به آن نياز دارند،              گردد كه براي نظارت   
 .  هايشان نيز سپاسگذاري كرد  فراهم شده باشد و بايد از آنها به خاطرِ تالش

قدردانيِ خود را نشان دادن نه تنها كارِ درستي است كه بايد انجام داد،                  
مديرِ پروژه و   .   بلكه برايِ نگهداشت كاركنانِ مطلوب هم كاري بنيادي است 

بگير را    گروه رهبران بايد سطحِ ميزانِ رضايت كاركنانِ داوطلب و حقوق            
هايِ معقولي در جهت حفظ يا         تواند گام   ارزيابي كنند و چنانچه پروژه مي      

تهيه و تدارك زير پيراهنِ      .    گيري بپردازند   بهبودي آن بردارد، به تصميم     
تواند   هايي با نامِ پروژه روي آنها و نيز آرم مي ورزشي، كاله، دكمه و برچسب 

اجازه دادن  .    نقشِ مهمي در استقرارِ يكپارچگي و روحيه كاركنان ايفا كند         
هايِ مطبوعاتي، و در اختيار قرار دادنِ          به كاركنان برايِ حضور در كنفرانس     

ها كه حاويِ نتايجِ كارِ آنها است و نيز برگزاريِ            هايي از تماميِ گزارش     نسخه
 .ها نيز خالي از اهميت نيست هايي به مناسبت نيل به موفقيت جشن

 
قدردانيِ خود را نشان دادن نه تنها كارِ درستي است كه             
بايد انجام داد، بلكه برايِ نگهداشت كاركنانِ مطلوب هم           

 .  كاري بنيادي است

 طرح و سازماندهي:  فصل سوم
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 ساختارِ گروهي
ي آموزشِ    اي دست به دست هم دادند، وظيفه          آنگاه كه يك گروه هسته     

اي و    گران  فرا رسيده است تا وظايف خود راحرفه               كاركنان و نظارت   
اي را بايد بدين امر اختصاص داد و          زمانِ بسنده .    بيطرفانه به انجام رسانند   

طراحي اوليه و   .    اطمينان يافت كه كار به نحوِ مطلوبي پيش رفته است            
.  كند  توجه و مراقبت، ظاهراً موفقيت و شكست تماميِ برنامه را تعيين مي             

برخي از موارد زيرين پيشنهاداتي را پيرامونِ جايگاه كاركنان، وظايف، و              
 .  سازد اينكه چگونه ميتوان اين مواضع را تكامل بخشيد، مطرح مي

 
 مديرِ پروژه

ي   ي ايدهĤل با پشتوانه     اندازي پروژه، نياز به يك مديرِ پروژه         همزمان با راه  
ممكن است ضرورت ايجاب كند كه مديرِ پروژه را          .    شود  تجربه آشكار مي  
گران،   ي برنامه بر گُزيد يا همزمان با استخدامِ نظارت              خارج از محدوده   

غالباً اين مسأله به سرعت      .    فردي را نيز برايِ اين سمت شناسايي كرد         
شود كه در گروه محوري چه كسي متعهدترين است، چه كسي              نمايان مي 

كند، چه كسي بيش از        است كه كه بيشترين زمان را مصروف پروژه مي          
هايِ در ارتباط با آن به بحث و گفت و گو                همه پيرامونِ هدف و فعاّليت     

ي ديگران  ظاهراً حسِ احترام را به خود جلب            نشيند، چه كسي از ميانه      مي
اين فرد  .  شناسد  كند، و چه كسي پروژه را به بهترين وجهي باز مي                مي
 .   تواند مديريت پروژه را بر عهده گيرد مي

             درخوري بخشيدن تا پيرامونِ ساختارِ پروژه اتخاّذ تديرِ پروژه مسؤليبه م
مديرِ پروژه همچنين بايد مسؤليت تاّم و        .    تصميم كند، حائزِ اهميت است    

.  تمامي در حذف يا نظارت بر بسياري از وظايف سازمانيِ پروژه داشته باشد            
پرداختن به امورِ بودجه و ليست        :  ها شاملِ اين موارد است       اين مسؤليت 

هايِ   اندازِ برنامه   گران نسبت به چشم     ي نظارت   حقوقي، تنظيمِ جدولِ زماني   
ها، وارد    هايِ گزارش   ي نمونه   خاص، طراّحي، توزيع، گردآوري، و ارزيابي       

ي گُسترده، آماده سازيِ        ي كامپيوتريِ صفحه     ها در برنامه     كردنِ داده 
هايِ    ها، سازماندهيِ كنفرانس       ها، تحريرِ گُزارش       نمودارها و منحني    

ها و نيز      ها، ايراد سخنراني     ي شفاهيِ داده     مطبوعاتي، تهيه و عرضه     
هايِ     ي نمونه   هايِ گروهي، برچسب زدن و ذخيره         گويي به رسانه     پاسخ

مديرِ .    ها  هايِ روزنامه   ها و بايگانيِ نسخه      ها و نوارِ صداي برنامه       گزارش
بايد مسؤليت گماردنِ افرادي كه تماميِ اين وظايف را             ي پروژه مي    برنامه

دهند، بر عهده گيرد و در اين راستا جدا از راهنمايي، نظارت كافي  انجام مي
ي پروژه بايد در انظارِ عمومي به         افزون بر اين، مديرِ برنامه    .  نيز داشته باشد  

عنوانِ سخنگويِ اصلي يا جانشينِ وي عمل كند و در پاسخگويي به                   
 .     ها آماده و حي و حاضر باشد هايِ فنّي پيرامونِ روش پرسش

 
 گروه رهبري

گري قرار    ها هدف نظارت    در اينكه كدامين نهاد راديو و تلويزيوني يا برنامه         
گري بر    نظارت.    ها تقسيم شوند    ها بايد ميانِ گروه      خواهند گرفت، دسته  

هايي   هايِ گروهيِ نوشتاري تفاوت      راديو و تلويزيون در مقايسه با رسانه         
بنا براين، يكي از دو سه تن رهبرانِ مختلفي كه اين                 .    اساسي دارند 

گران را در گردآوري و ارزيابيِ        يابند، و نظارت    گون را در مي     هايِ گونا   شيوه
هايي را    توانند نمونه   رهبرانِ گروه مي  .    دهند، بايد برگُزيد    نتايج آموزش مي  

زماني كه  .  گران بايگاني شده است، مقايسه كنند          ي نظارت   كه وسيله 
گران در    تواند مسأله را با نظارت      تضاّدهايي مشاهده ميشود، رهبرِ گروه مي     

ها را مورد ارزيابيِ دوباره قرار داده  و پيرامونِ               ميان نهد و يا آن گزارش      
توانند همچنين      رهبرانِ گروه مي    .  صحت و سقمِ آنها تصميم گيرد          

هايِ   اي متحد و يكنواخت در شيوه         گران را در تضمين به شيوه         نظارت
گري هر برنامه در زمانِ خود،        گري آموزش دهند و همزمان از نظاره        نظارت

سرانجام، رهبرانِ گروه بايد در ضبط           .  اطمينانِ خاطر حاصل كنند      
ها در    هايِ منفرد مسؤليت داشته و مطمئن شوند كه تماميِ نمونه              برنامه

 .  موعد مقرّر باز گشته است
 

 گران     نظارت
هر .     دارد »گري  موارد نظاره «گران مورد نياز بستگي به تعداد         تعداد نظارت 

گري قرار    ي گروهي و هر ويرايشِ روزنامه كه مورد نظارت              ي رسانه   برنامه
گران   نظارت.    گري محسوب خواهد شد     ي نظارت   ي يك واقعه  گيرد، به مثابه 

گري مورد    هايِ نظارت   بايستي به خدمت درآيند، تربيت شوند، در تمرين         
گري در    ي نظارت   آزمون قرار گيرند و برايِ پوششِ و ارزيابي هر واقعه             

ي خبري، ممكن      بر نيم ساعت برنامه      گري  نظارت.  اختيارِ گروه گذارده شوند 
اندازي، دو    است برايِ هر گروه يك ساعت تا يكساعت و نيم بابت ضبط، راه             

.  گري برايِ ارزيابيِ بعدي، زمان گيرد  هايِ نظارت بار مرورِ آن و تكميلِ نمونه 
گري گمارد، اما بايستي      نظارت  توان بر بيش از يك برنامه       گران را مي    نظارت

 .   در اين كار هوشيار و سخت كوش باشند
 

  پرداز ها و دستيارانِ داده گرِ داده تحليل
ي كامپيوتري و يك      ي گسترده   افزارِ صفحه   يك كامپيوتر مطلوب، يك نرم    
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ها و قابلِ فهم برايِ       ي دقيقِ داده    ي كامپيوتر در جهت ارائه      دستيارِ ورزيده 
ها در    ها برايِ وارد كردنِ داده      گرِ داده   تحليل.    جمعِ حاضر از مهمات است    

هايِ   تعداد رسانه (با توجه به ظرفيت پروژه      .    هر روز، به ياريِ نيازمند است     
به يك يا بيش از يك دستيارِ داده پرداز         )  گري  هايِ نظارت   گروهي و رخُداد  
گر برايِ    ها، تحليل   طي روزهايِ پيش از انتشارِ گزارش       .  نياز خواهد بود   

ها به زمانِ بيشتري نيازمند        ي داده   هايِ مربوط به عرضه      ي منحني   تهيه
 . خواهد بود

 
 نويسنده

ي كارآمد هم نياز خواهد بود تا گُزارش          گر، به يك نويسنده     افزون بر تحليل  
ها با    ها و ادغامِ منحني     اي را كه مشتمل بر تشريحِ نمودارِ منحني         و يا بيانيه  

.   باشد و هدف از آن آگاهي عموم است، آماده سازد                ديگر اطالّعات مي   
گران   تماميِ اين مسائل متكّي بر اطالعات از سوي رهبرانِ گروه و نظارت             

هايِ نهايي و نتايج دقيق و مرتبط         است تا اطمينان حاصل شود كه برداشت      
 .  اند 

 
 دبيرِ مطبوعاتي و روابط عمومي

ي دبيرِ مطبوعاتي و روابط عمومي تدوينِ فهرست ارتباطي           نخستين وظيفه 
هاي تلفن و فكس تمامِي          ها، پست الكترونيكي، شماره       حاويِ آدرس 

المللي،   هايِ محلي و بين     اي، گزارشگران و سردبيرانِ رسانه      هايِ رسانه   نهاد
هايِ   هايِ مدافع، حقوقِ بشر و مدني، احزابِ سياسي و نامزدها، سازمان            گروه
ها، مسئوالنِ    هاي نظارت كننده بر رسانه       ها، هيأّت   المللي و سفارتخانه    بين

بيشترين اين افراد   .    انتخاباتي و مقامات انتخابي و انتصابيِ دولتي است          
بايد به كُنفرانسِ مطبوعاتي خوانده          مي

دبيرِ .  ها را نيز دريافت دارند       هايي از گزارش    شوند و تمامي اينان نسخه     
مطبوعاتي و روابط عمومي همچنين مسئوليت تدارك مصاحبه ي                  

برايِ جزئياّت  .    (ها را بر عهده خواهد داشت         مطبوعاتي و توزيعِ گزارش    
هايِ   بيشتر پيرامونِ مبحث خّط مشيِ روابط عمومي و برگزاريِ كنفرانس           

 .) مطبوعاتي به فصلِ ششم رجوع شود
 

گري بايد يك سخنگويِ رسمي داشته         ي نظارت   هر پروژه 
بايد با دقّت برگُزيد تا اعتبارِ          اين سخنگو را مي    .    باشد

 .  پروژه را تثبيت و محفوظ دارد
 

 سخنگو
گري بايد يك سخنگويِ رسمي برايِ برپاييِ                 ي نظارت     هر پروژه  
هايِ مطبوعاتي داشته و پروژه را در ديدار با هيأّت سردبيران،                 كنفرانس

اين .    المللي عرضه كند    ي بين   رهبرانِ مدني و سياسي و نمايندگانِ جامعه      
.  بايد با دقّت برگُزيد تا اعتبارِ پروژه را تثبيت و محفوظ دارد              سخنگو را مي  

هايِ هر روزه پروژه       در حاليكه ممكن است اين سخنگو درگيرِ فعاليت           
ي   هايِ پروژه   ي او از اهداف، روش شناسي و يافته           نباشد، اما درك گُسترده   

 . گري بسيار مهم است نظارت
 

 ديگر وظايف
.  موارد زير، ديگر وظايفي است كه بر مبنايِ امور جاري نيازمند انجام است             

ي كاركنان انتخاب شده است اين        مديرِ پروژه يا شخصِ ديگري كه از ميانه       
 .وظيفه را بايد انجام دهد

 :رسد گري ظاهراً به اين ترتيب به نظر مي فهرست هفتگيِ رويدادهاي نظارت
  رويداد7       شامگاه، روزانه7:30 تا 7:00اخبارِ شامگاهيِ تلويزيون دولتي، 

  رويداد7       شامگاه، روزانه8.00 تا 7:30اخبارِ شامگاهي تلويزيونِ مستّقل، 
  رويداد6       نيمروز، دوشنبه تا شنبه12:30تا 12:00اخبارِ راديوِ دولتي، 
  رويداد7        شامگاه، روزانه6:30 تا 6:00اخبارِ راديو دولتي، 

  رويداد7         ، روزانه1ي  ي شماره روزنامه
  رويداد6        ، دوشنبه تا شنبه2ي  ي شماره روزنامه
  رويداد7         ، روزانه3ي  ي شماره روزنامه

 
  رويداد47        گري در هر هفته جمعِ رويدادهايِ نظارت

 سودمند   اطالّعات  
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 گران ي نظارت تنظيمِ برنامه
ي گروهي مورد        زماني كه  تصميم گرفته شد كدام نهادهاي رسانه              

ها هر چند يكبار      گري قرار خواهند گرفت، و هر يك از اين رسانه             نظارت
اين مسائل متاقباً مورد بحث     (پوششي مرتبط انتشار يا پخش خواهند كرد        

اي منطقي كه      ها و نشريات بايد در مقوله          ، آنگاه برنامه   )گيرد  قرار مي 
 .  كنند، تقسيم شوند گري را ارائه مي رويدادهايِ نظارت

اي كه تاريخِ مشخّصي دارد، نوشته          هر رويداد ممكن است در جدول ساده       
گرانِ تعيين شده را در بر دارد، رويِ           شده و همراه جعبه اي كه نامِ نظارت        

گر كه عدمِ سونگريِ آنها را          كم بايد دو نظارت      دست.    ديوار نصب شود  
هاي گزارش    زماني كه نمونه  .    كند، به هر رويداد گُماشته شوند       تضمين مي 

بندي شده، زده     گر رويِ جدولِ زمان     مسترد شدند، عالمتي كنارِ نامِ نظارت     
 .  شود

ي   گيري است كه از عهده      گران يك مسؤليت مهم و وقت       سرپرستيِ نظارت 
گران و آگاه     هايِ نظارت   نگراني  يك شخصِ منضبط، و حساّس نسبت به دل       

.  آيد  بايد هر هفته تحت پوشش قرار گيرد، برمي         از اينكه تماميِ رويدادها مي    
تواند   خبري يا ناديده گرفتنِ يك روزنامه مي        حتّي از دست دادنِ يك برنامه     

اي   ي اعتبار ساقط كرده و بر پذيرفتاري و حرفه          كّلِ نتايجِ پروژه را از درجه     
اي حاويِ    ي دفترِ روزانه    تهيه.    بودنِ پروژه تأثيرِ نامطلوبي بر جاي گذارد       

مديرِ پروژه و يا .  اي است ي پسنديده  گر شيوه ي كار و اقدامات نظارت برنامه
رهبرانِ گروه نياز بدان دارند كه بدانند رويِ چه افراد وقت شناس، قابلِ                 

گران بر اساسِ     همچنين اگر به نظارت   .  اعتماد و با ثباتي بايد حساب كرد       
اي از اينكه چه كسي كار را         شود، به سابقه    شان حقوقي پرداخت مي     كارآيي

 . انجام داد و چه چيزي ضرورت دارد، نياز است

 گري سناريويِ اسلواكي براي نظارت
 

.   در ساعت هفت و نيم را به ضبط آورد          STVي اخبارِ ساعت هفت تلويزيونِ ماركيتزا و همچنين اخبارِ             هر شامگاه، برنامه  ،  98MEMOدر اسلواكي،   
ها   هر روز، روزنامه  .    اين دو برنامه نيز ضبط گرديد      .    كردند   بعدازظُهر پخش مي   6ي خبري روزانه در ظُهر و           و اسلواك راديو، دو برنامه      Twistراديو  

اين سازمان يك دستگاه تلويزيون، يك دستگاه ضبط ويدئو، دو راديو با امكانات زمان سنج و ديگر وسايل را خريداري                      .    خريده و در اداره نگهداري شد     
 .  كرد

ي   ها و تهيه    ها، يك گروه برايِ ارزيابيِ داده       يك گروه براي تلويزيون، يك گروه برايِ راديو، يك گروه برايِ روزنامه           :    گران به دو گروه تقسيم شدند       نظارت
اي   اي و مرورِهر روزنامه     گران را به تماشا يا گوش فرادادن به هر خبري از  اخبارِ رسانه                  رهبرانِ گروه، نظارت  .    گُزارش و ديگري براي امورِ مطبوعاتي      

 .  گران تكميل و طيِ هفته به رهبران تحويل گرديد ها توسط نظارت نمونه.  فراخواندند
اي، توجه    دوشنبه، گروه مطبوعاتي با صدورِ بيانه     .    ي پيش گردآوري ميكند     ها را از هفته     گران داده   ي نو، گروه تحليل     ي پس از آن، با آغازِ هفته        يكشنبه
ها، پيرامونِ آمارِ بينندگان      تماميِ زمانِ كيفي و كميِ داده     .    شود، جلب ميكند  انجام مي ها را به زمان و مكانِ كنفرانسِ هفتگيِ كه روزهايِ پنجشنبه  رسانه

هاي خّطي     نگاره ي كامپيوتر و آنگاه، در قالبِ نمودارهايِ مدور و          ي گُسترده   طرف، وارد صفحه    و شنوندگانِ راديو و تلويزيون چه مثبت چه منفي و چه بي           
 .  اي از نتايج، در گزارشِ نوشتاري مورد استفاده قرار ميگيرد  يِ خالصه ها برايِ تهيه اين منحني.  عرضه ميشود

اي برايِ گزارش     هايِ ويژه   بندي، با نمونه    هايي را كه در جمع      دهند و گرايش    گران را مورد بررسي قرار مي        نظارت »اظهارنظرهايِ«رهبرانِ گروه، آنگاه،    
چنين اظهارنظرهايي بر آنند كه تا بر عدمِ توازن در دلِ رويداد يا زباني يكسويه نگر، قطعه فيلمي نابرازنده و يا                       .    كنند  توصيف شده است، شناسايي مي    

اي از روشي را كه نهاد بخصوصِ خبريِ اخبار              ي روشن و نگران كننده      با گذشت زمان، اين اظهار نظرها شيوه       .    ديگر كارهايِ دور از انصاف تكيه كنند       
اين .  ا است نظرهايِ آنه   دهد، به ويژه روندي از امتناعِ  تلويزيونِ دولتي در اختصاصِ فرصتي به رقبايِ مخالف به تشريحِ نقطه                      كند، نشان مي    عرضه مي 

نخستين گزارش، يك .  گري تكميل گرديد و در كنفرانِس مطبوعاتيِ عمومي، در روزِ پنجشنبه، ارائه شد ي نظارت ي پاياني هر دوره گزارش، در چهارشنبه
بنديِ   اي از زمان      برايِ نمونه .  (اي بود   هايِ افزاينده   اي يا به موازات نزديكيِ انتخابات، حاويِ داده          ي دو هفته    ها، دوره   هفته را در بر داشت و ديگر گزارش        

 .) رجوع شود4گري به پيوست شماره  نظارت

       يادداشت كشوري
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خبري يا ناديده گرفتنِ       حتّي از دست دادنِ يك برنامه      
ي اعتبار    تواند كّلِ نتايجِ پروژه را از درجه        يك روزنامه مي  

اي بودنِ پروژه تأثيرِ      ساقط كرده و بر پذيرفتاري و حرفه       
 .نامطلوبي بر جاي گذارد

 
 ها ايجاد نمونه

گري برايِ هرگونه رويدادي از اين دست و همچنين               هايِ نظارت   نمونه
بايد ايجاد و با دقّت بسيار بايگاني          ها، مي   هاي مدون و تحليل     ي داده     نمونه
ها گرد آورد، در       هايي را كه بايد در يك چنين نمونه             نوعِ داده .    شود
ها نيز    هايي از اين نمونه     هايِ چهار و پنج مورد بحث قرار گرفته و گونه           فصل

 .ها ارائه شده است در پيوست
 

 نگهداريِ اَسناد
گر، يك پروژه مطلوب بايد        افزون بر نگهداشت دفتري از اقدامات نظارت        

اي از تماميِ لوازمِ در ارتباط با آن را نيز با دقّت كامل حفظ و                        سابقه
ي   اي منظّم و مطمئن در انبار يا قفسه اين لوازم بايد با شيوه.  نگهداري كند

 .  مشخّصي محفوظ نگهداشته شوند
 :نگهداريِ اَسناد پروژه شاملِ لوازمِ زير است

هاي     ي تماميِ نوارهاي ويدئو برنامه        هايِ برچسب زده     نُسخه •
 تلويزيوني با قيد زمان و تاريخ ونامِ نهاد خبري؛

هايِ   ي تماميِ نوارهايِ صوتيِ برنامه        هايِ برچسب زده     نُسخه •
 راديويي با قيد زمان و تاريخ و نامِ نهاد خبري؛

گري قرار گرفته با      هايِ مورد نظارت    هايي از تماميِ روزنامه     نسخه •
 قيد نامِ نشريه و تاريخ؛

هايي كه از سويِ      هايي از تمامي نمونه     ي نسخه   بايگانيِ جداگانه  •
 گران تحويل گرديده با قيد تاريخ و نامِ نهاد خبري؛ نظارت

هايِ استفاده شده برايِ جدول       هايي از تماميِ ديگر نمونه      نسخه •
گري با قيد تاريخ و نامِ نهاد            ي نتايجِ نظارت     بندي و مقابله   

 خبري؛ 

ها و    هايِ رسمي، گزارش    هايي از تماميِ بروشورها، اطالّعيه      نسخه •
 ديگر اطالعات انتشار يافته از سويِ پروژه؛ و 

ي جرايد، نوارهايِ ويدئويي      بريده(اي    سوابقِ تماميِ پوششِ رسانه    •
 . گري ي نظارت پروژه) و صوتي

 

 ي ملزومات تهيه
موارد زير فهرست پيشنهاديِ ملزومات مورد نياز برايِ دست يازيدن به يك            

 . شود گري است كه تلويزيون، راديو و جرايد را شامل مي ي نظارت پروژه
 

گري، بايد    ريزيِ رويدادهايِ نظارت    پس از برنامه  .    ها و راديوها    تلويزيون
اگر .    تصميم گرفت كه چند دستگاه تلويزيون و راديو مورد نياز است               

شود، بيش از يك يا دو         هايِ مختلفي پخش مي     رويدادها همزمان از كانال   
گران در زماني     همچنين ممكن است كه نظارت.  دستگاه احتياج خواهد بود 

ها هستند به تعدادي از آن برايِ تماشايِ            كه ديگران سرگرمِ ضبط برنامه     
تواند تضميني بر آن باشد كه        اين مسأله مي  .    نوارهايِ ويدئويي نياز داشته   

 .  گري به نحوِ مطلوبي در حالِ ضبط شدن است تماميِ رويدادهايِ نظارت
 

اي براي    گري يا شيوه    آبونمانِ تماميِ نشريات در ارتباط با نظارت      .    نشريات
 .  خريد آنها بر مبنايِ روزانه ضروري است

 
 صوت و ويدئويي      هاي ضبط   دستگاه.     صوت و ويدئو     هايِ ضبط   دستگاه

هايِ بيشتري هم ممكن است       به ضبط .   برايِ ضبط رويدادها مورد نياز است 
ها اشتغال    ها به ضبط  برنامه      احتياج باشد بنابراين زماني كه ديگر دستگاه       

ها به نوارها گوش فراداد و يا تصوير را تماشا              دارند، بتوان از ديگر دستگاه    
ها را     سنج مجهز باشند كه برنامه      ها بايد به دستگاه زمان      اين دستگاه .    كرد

اگر امكانش ميسر نيست، كاركنانِ موثقي برايِ به        .    خود به خود ضبط كند    
 .  هايِ مناسب مورد نياز خواهند بود كار انداختن وسيله در زمان

 
تعداد نوارهايِ صوتي و ويدئويي مورد نيازِ تماميِ مدت پروژه را              .    نوارها

 .  بايد برآورد كرد و آنها را از پيش خريد
 

گران اجازه     هم ممكن است احتياج باشد تا به نظارت          به گوشي .    ها  گوشي
دهد كه بدونِ ايجاد مزاحمت برايِ ديگران در اداره به كار بپردازند و اين                

 .  گري دارد البته بستگي به شرايط و فضايِ اتاقِ نظارت
 

توان برايِ ضبط تمرينات      از دوربينِ فيلمبرداري مي   .  دوربينِ فيلمبرداري 
هايِ مطبوعاتي و ديگر رويدادها در جهت آموزشِ              مربوط به كُنفرانس   

 .  ها سخن خواهند گفت، بهره برد آنهايي كه در مجامعِ عمومي يا برايِ رسانه
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 افزار برايِ وارد كردنِ كامپيوتر، چابگر و نرم.  افزار كامپيوتر، چابگر و نرم
در .    ها و ديگر اسناد ضروري هستند         ي گزارش   ها، ارزيابي و تهيه       داده

توان سود    صورت امكان از يك كامپيوترِ مطمئنِ پشتيبانِ اسناد هم مي            
 .  جست

 
هايِ فتوكُپي، يا دسترسي به آنها برايِ          به دستگاه .    هاي فتوكُپي   دستگاه

 .ها و غيره نياز است ها، گُزارش برداري از نمونه نسخه 
 

سنج   هايِ خبري مقدارِ معتنا بهي زمان       ثبت زمانِ گزارش  .      ها  زمان سنج 
 .كند را طلب مي

 
يِ گزارشِ    گيريِ اندازه   تعدادي معتنابهي خط كش براي اندازه     .    خط كش 

 .    روزنامه نيز احتياج است
 

برايِ اجرايِ پروژه به مقدارِ كافي        .    افزار و ديگر لوازمِ اساسي       نوشت
 .  مداد و قلم، كاغذ و گيره و سنجاق و ديگر لوازمِ اداري نياز است

 
قفسه و ديگر وسائلِ اَنبارش برايِ          .    قفسه وديگر وسائلِ اَنبارش    

ها نياز    ها و گزارش    ها، نمونه   نگهداشت نوارهايِ صوتي و ويدئويي، روزنامه      
 .  است

 
چاي، قهوه، آب، و    (ها    وجود خوراك و نوشيدني   .    خوردني و آشاميدني  

گران زمانِ الزم را صرف كارهاي خود           شود كه نظارت    موجب مي )    غيره
كنند و با توجه به رسم و رسومِ محلي، ديداركنندگان نيز از آن بهره                      

 .  برند مي
 

هايِ مطبوعاتي، برايِ نمايشِ       در كُنفرانس .    پروژكتور و كاغذ شفاّف    
ها به يك پروژكتورِ با ظرفيت كه مستقيماً از يك                 نمودارها و منحني   

 »كاغذهايِ شفاّف «  overhead projectionsكامپيوتر يا از طريقِ        
 . يابد، نياز است انعكاس مي

 
تجهيزات صوتي همچون ميكروفُن، و بلندگو برايِ           .  تجهيزات صوتي 

در برخي  .    هايِ مطبوعاتي و ديگر رويدادهاي عمومي نياز است           كُنفرانس
شود، ممكن است اين      موارد، محلي كه كُنفرانسِ مطبوعاتي در آن بر پا مي         

 .  تجهيزات فراهم باشد
 

گري بايد صورت حسابي از        هايِ نظارت   پروژه.      حسابداري و امورِ مالي   
هاي حقوقي، لوازم، ارتباطات دوربرد،        وجوهات رسيده  و تماميِ پرداخت      

ها، بيمه، اجاره و كرايه، و بسياري ديگر از اينگونه موارد را با                توزيعِ گزارش 
كند كه شخصِ بخصوصي را        ضرورت ايجاب مي  .    نهايت دقّت تنظيم كند   

ها با وظايف فرد      آميزشِ اين مسئوليت    همچون مديرِ امورِ اداري يا در هم       
كند كه از همياريِ يك       در اين زمينه عقل حكم مي     .    ديگري، به كار گرفت   

گُذارد و متناوباً به       حسابدارِ قسم خورده كه سيستمِ حسابداريِ را بنا مي          
 .  مند شد پردازد، بهره مرورِ آنها مي

 
 طراّحي و تمرين

آَهميت مسأله در اين است كه تماميِ شركت كنندگان در پروژه، به ويژه               
آنهايي كه در اَنظارِ عمومي سخن خواهند راند، اين توانايي را داشته باشند              

غرض، راستين و پر اعتبارِ پروژه         هايِ دور از      خاطر بر شيوه    كه با اطمينان  
انگشت نهند و در رويارويي با منتقدان و شكاّكان اين اطالّعات را در دفاع از 

كند كه پيش از      به همين دليل، ضرورت ايجاب مي      .    پروژه به كار گيرند   
ي   هر پروژه .    ها روي آورند    علني كردنِ مسائل، به ارزيابي و انتشارِ يافته         

ي تمرينات ماقبلِ آغازِ عمليِ پروژه، بايد ارزيابيِ              گري، در دوره     نظارت
 .   ي آن به جامعه را مورد تمرين قرار دهد ي گزارش و ارائه ها، تهيه داده

بيني كرد و به تمرينِ        هايي را كه مطرح خواهد شد، بايد پيش             پرسش
ها پرداخت  تا اينكه تماميِ كاركنانِ  دست اندر كار، بتوانند با اعتماد                پاسخ

 . و اطمينان خود را نشان دهند و به دفاع از روش شناسيِ پروژه برخيزند
 

ي تمرينات ماقبلِ آغازِ      گري، در دوره    ي نظارت   هر پروژه 
ي   ي گزارش و ارائه     ها، تهيه   عمليِ پروژه، بايد ارزيابيِ داده    

 .   آن به جامعه را مورد تمرين قرار دهد
 

ي خارج از       توان از رهنمود افراد خبره       اي از تمرينات، مي      به عنوانِ پاره  
هايِ   اين مسأله نه تنها يارمند طراّحيِ شيوه        .    فضايِ پروژه سود جست    

.  مطلوبي خواهد بود، بلكه ممكن است ارج و اعتباري هم به پروژه بيافزايد             
اي  المللي وجود دارند كه با معيارهايِ رسانه هايِ بين تعداد بيشماري از گروه

اند و امكان     گريِ دست يا بيده هايِ  نظارت برخورد كرده و يا به اجرايِ پروژه 
دارد كه به ديدار از مركزِ پروژه عالقه نشان دهند، در كُنفرانسِ مطبوعاتي              
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حضور بهم رسانند يا از طريقِ تلفن، پست الكترونيكي يا ديگـر طُـرق بـه              
هـايِ نـاظـر و           امكان دارد كه بخشِ مطبوعاتـيِ گـروه        .   مشاوره برخيزند 

بـرايِ فـهـرسـتـي        .   ( ها نيز رهنمودهايِ سودمندي ارائه دهـنـد         سفارتخانه
 رجـوع    1توانند مورد تماس قرار گيرند، به پيوسـت            هايي كه مي    ازسازمان

 .)  كنيد
   

 

 طرح و سازماندهي:  فصل سوم
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 و موضوعات     ها  ، برنامه   ها  زماني كه تصميم گرفته شد كه كدامين نهاد رسانه        
شناسيِ دقيق در مورد ارزيابيِ مسائل بايد           مّد نظر است، آنگاه يك روش      

شود، اساسِ آن     هايي كه از سويِِ پروژه به كار گرفته مي          روش.    اتخاّذ گردد 
گري   ها مورد نظارت    عموماً به اين نكته بستگي دارد كه چه نوعي از رسانه           

گريِ متفاوتي را     ها نظارت   تلويزيون، راديو و روزنامه    .    قرار خواهند گرفت  
هايِ گروهي    شناسيِ در ارتباط با اين رسانه     اين بخش، روش.  كنند طلب مي 

 .  را مورد بررسي قرار خواهد داد
هايِ گروهي، همچون مقدار      هايِ عملكرد رسانه    تعداد بي شماري از جنبه     

زمانِ اختصاص داده شده به هر نامزد انتخاباتي، اقدامات حزبِ وابسته به               
ها پيرامونِ يك نامزد انتخاباتي       شود و اينكه آيا نظرات رسانه       دولت يافت مي  

اصوالً، اين مسائل مستلزمِ    .    و يا حزبي، دقيق و بر اساسِ منابعِ موثقي است         
 .اي از اين دو يا آميزه) يا محتوا(كمي، كيفي : يكي از سه طرقِ ارزيابي است

هـايِ خـبـريِ راديـو و تـلـويـزيـون و                 برايِ مقاصد آزمايشي، نوعِ پوشـش     
گـري اسـت، بـايـد مـورد          ي نظارت ها كه هدف پروژه هايي از روزنامه    نسخه

هـايِ خـبـري را        گران بايد به كراّت انواعِ گزارش   نظارت.     استفاده قرارگيرد 
اند، مسائلِ مختلف را مورد  ها خو نگرفته لمس كرده تا زماني كه با اين روش

گران در پس يكبار تماشـا، گـوش فـرادادن يـا           نظارت.     آزمايش قرار دهند  
ها را بايد به صورت گروهي نيز  خواندنِ تماميِ رويدادهايِ خبري، اين برنامه   

.  مورد بحث قرار داده و آنگاه دوباره هر يك از آنها را به ارزيابي بنشـيـنـنـد      
 ها پيش به وجـود       ظاهراً پس از يك بررسيِ تنگاتنگ، تغييراتي در برداشت      

 
هايي را براي ضبط       ريزيِ نمونه   فصلِ پنجمِ اين كتاب طرح     .    خواهد آمد 

هايي كه قاعدتاً     دهد و براي برخي از پرسش       مشاهدات مورد بحث قرار مي    
 .  هايي نيز به همراه دارد شود، پاسخ مطرح مي

 
 هاي كمي ارزيابي

  توان گردآوري كرد، ارزيابي     هايي را كه مي     ترين داده   ترين و قابلِ فهم     ساده
هايِ گروهي به موضاعات سياسي          كميِ مقدار زماني است كه رسانه         

در مورد راديو و تلويزيون، به اين معني است كه با              .    اند    اختصاص داده 
توان مقدار زمانِ پوششي را  كه در اختيارِ           گيري از يك زمان سنج، مي       بهره

هر يك از احزابِ سياسي يا نامزدهايِ انتخاباتي قرار داده شده اندازه گرفت             
هايي   اين مسأله پرسش   .    و سپس به مقايسه آنها با يكديگر پرداخت           

را پاسخ  »  زمانِ آن چقدر بود؟    «و  »  قضيه در مورد چه بود؟     «:  همچون
هاي نسبتاً آساني را براي ثبت         گران داده   اين نكات براي نظارت   .    دهد  مي

شود در    ها را مي    ازاين گذشته، اين داده   .    گذارد  ها پيش روي مي     رويِ فُرم 
هاي گرافيكي كه به سهولت قابلِ فهم           يا ديگر منحني   اينمودارهايِ دايره 
توانند مدت زمانِ پوشش را در هيأت          ها مي   اين منحني .    است، انتقال داد  

ارقام نشان دهند و اينكه برخي از رقبايِ سياسي در قياس با ديگران، چه                
 . اند درصدي از پوشش را به خود اختصاص داده

گيري و ضبط زمانِ داده شده به موضوعات              گران افزون براندازه     نظارت
در ) ي دولتي احزابِ سياسي، نامزدها و مقامات بلند پايه(سياسيِ بخصوصي 

سازد، نيز    توانند عواملي كه مسائلِ ظريفي را برجسته مي            تلويزيون، مي 
ي موضوعات    ي عرضه   شود به نحوه    گيري كنند كه از آن جمله مي         اندازه

براي نمونه، برخي از نامزدها يا نمايندگانِ       .    گوناگونِ سياسي اشارت داشت   

 فصلِ چهارم

 گري مبانيِ نظارت
 هايِ كيفي، هايِ كمي، ارزيابي ارزيابي
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ي موضوعات    ي عرضه   شود به نحوه    گيري كنند كه از آن جمله مي         اندازه
براي نمونه، برخي از نامزدها يا نمايندگانِ       .    گوناگونِ سياسي اشارت داشت   

احزاب امكان دارد كه هميشه در تلويزيون ظاهر شده و خود به صحبت                 
بنشينند، حال آنكه ممكن است گوينده، شخصاً به خالصه يا تفسيرِ                  

هايِ خبري راديو و تلويزيون،         در مورد برنامه   .  اظهارات ديگران بپردازد   
 :هايي به اين شرح تقسيم شود تواند به ريزبخش گيريِ زماني مي اندازه

  
جمعِ زمانِ يك گزارش به ثانيه، براي هر موضوعِ مرتبط سياسي            •

 ؛)در باال مورد بحث قرار گرفت(
ي حزبي در     جمعِ زمانِ به ثانيه، كه نامزد انتخاباتي يا نماينده           •

 گويد؛ يابد و سخن مي تلويزيون حضور مي
ي حزب بدونِ     زمان به ثانيه كه تصويرِ نامزد انتخاباتي يا نماينده         •

مثال، حتّي  (شود    ي تلويزيون ظاهر مي      سخن گفتن در صفحه    
زماني هم كه ممكن است يك شخصيت سياسي بدون سخن             

ي تلويزيون    گفتن درباره نقطه نظرهاي خود، تصويرش در صفحه  
 ؛)ظاهر است

ي حزب    زمان به ثانيه كه صدايِ نامزد انتخاباتي يا نماينده              •
حتّي چنانچه فيلم و تصويري هم ديده             (شود      شنيده مي  

 ؛)شود نمي
اول، دوم، و (تلويزيون / بنديِ مسائلِ خبري در راديو ترتيبِ طبقه •

 .).غيره
 

هايي در    كنند كه در مقايسه، تفاوت      هايي كمي را ارائه مي      اين نتايج، داده  
هايي از كيفيت پوششِ خبري مربوط به موضوعات              مقدار و نيز جنبه     
در نظر بگيريد كه    .    گذارد  هاي مختلف را به نمايش مي       متفاوت در ايستگاه  

منديِ   هايِ صوتي و تصويري تصميمِ مشابهي پيرامونِ ارزش           تماميِ رسانه 
خبريِ رويدادهايِ مختلف سياسي اتخاّذ كنند، آنگاه مقدار زماني كه به               
.  اينگونه مسائلِ سياسي اختصاص داده شده است، مشابه خواهد بود                

هايِ گروهي اتفاّق     ي رسانه   هايِ چشمگيري در ميانه      هنگامي كه تفاوت  
افتد، اين مسأله ممكن است ناشي از سونتگري باشد كه در اين صورت                 

اگر يك چنين   .    تواليِ بروزِ آن را بايد به مرورِ زمان مورد ارزيابي قرار داد             
گيرد،   هايي، به گونهي پيوسته همزمان با نزديكي انتخابات شكل               تفاوت

روشن است كه رأي دهندگان اطالّعات متفاوتي را بر اساسِ منابعِ خبري              
ها هميشه يك حريف       چنانچه اين تفاوت   .    اند  مختلف به دست آورده    

اي بخصوصي ارجحيت دهد، اين سونگري          سياسي را در يك نهاد رسانه       

گريِ حساب شده و دقيق        علني خواهد شد و بايد از طريقِ يك نظارت           
 .  مستند گردد

 

 
.  كنند  هايِ كمي، تنها بخشي از جريان را حكايت مي          داده

پوششِ خبريِ بيشتري به برخي از رقيبان نسبت به              
ديگران دادن ممكن است مشروع جلوه كند در حالي كه          

 .  تواند اين تمايز را پنهان سازد پوششِ رقمي يكسان مي
 

به طورِ قطع،   .    كنند  هايِ كمي، تنها بخشي از جريان را حكايت مي            داده
از جمله   (تخصيصِ زمانِ قابلِ توجهي به مسائلِ گوناگونِ سياسي                  

تواند كانونِ توجه را بر       مي)  هايي در مقدارِ زمان، تصوير و صدا و غيره          تفاوت
آنچه كه ممكن است مشكلِ بزرگي به نمايد، تند و تيز گرداند، اما مقدار                 
زمانِ پوششي كه ارائه شده است، اطالّعات كاملي را پيرامونِ اينكه پوشش             

برايِ يك ايستگاه تلويزيوني، راديو يا يك      .  دهد منصفانه بوده، به دست نمي 
ي نژادي،    روزنامه پوششِ بيشتري به برخي از نامزدها  به دالئلِ وابستگي            

هايِ مجلس دست خواهند يافت  واالييِ عقايد  يا صرفنظر از اينكه به كرسي
از سويِ ديگر، يك ايستگاه تلويزيوني      .      يا نه ممكن است مشروع جلوه كند   

تواند پوششِ زمانيِ برابري را به تمامِ احزابِ اختصاص دهد، اما                     مي

 توگوــ گزارشگرانِ بدونِ مرز 
 تحليلِ كميِ

گري بر    ي نظارت    يك پروژه  1998گزارشگرانِ بدونِ مرز، در سالِ       
ها   هايِ گروهي را در توگو كه به وضوح و علني سونگريِ رسانه             رسانه

را به نفعِ رئيس جمهورِ در قدرت، ژنرال گناسينگبه ايادما، نشان              
هايِ   دست اندر كارانِ اين پروژه در گزارش      .      داد، به راه انداختند  مي

 98.8 تلويزيوني در پوششِ خبريِ خود         هفتگي دريافتند كه ايستگاه  
درصد از زمان را به دولت و احزابِ ائتالفي حاكم اختصاص داده                

هاي مخالف تنها دو درصد از زمان         ي شخصيت   است حال آنكه بهره   
ها تماميِ مردم مملكت را به مشكلي عظيم            اين داده .    بوده است 

آگاه ساخت و موجبِ مباحثاتي گرديد كه همزمان با نزديكي                 
. هاي خبري را به وجود آورد        اي در پوشش    انتخابات، اندك موازنه  

) رجوع شود8برايِ گزارشي از آن پروژه، به پيوست (. 

       يادداشت كشوري

 گري مبانيِ نظارت:  فصل چهارم
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هاي سياسيِ مخالف را پيوسته در شرايط نامطلوبي به نمايش                   چهره
خبرها ممكن  .    كشد  گذارد در حالي كه نكات مثبت ديگران را به رخ مي         مي

هايِ  كمي اين نكات را         است سرشار از دروغ يا تحريفات باشد و ارزيابي          
انسان بايد نسبت به شرايط محيط و بافت سياسي كه           .    كند  منعكس نمي 

گيرد، آگاهي داشته باشد واز        هايِ خبري از قبلِ آن سرچشمه مي         پوشش
 .  گويي باز نايستد حقيقت

 
 :توان به اين شيوه فراهم ساخت نوعي پس زمينه را مي

 هاي مختلف؛  هاي خبري در ايستگاه ي پوشش مقايسه •

 هايِ خبري به مرورِ زمان؛ و ي پوشش مقايسه •

ي اهميت وقايعِ     تحليلِ مقدار زمانِ مسائلِ بخصوصي كه در سايه    •
 .  يابد جاري پوشش مي

 
 هايِ كيفي ارزيابي

هايي پيرامونِ طرقي كه موضوعات سياسي        هنگامي كه نتايجِ كيفي با داده     
شوند، همراه گردد، حاوي اطالّعات        هاي خبري عرضه مي        از سوي رسانه  

تر خواهد بود و در       به هر حال، يك ارزيابيِ كيفي عيني      .    مهمي خواهد بود  
.  ها بر خواهد انگيخت      هايي را پيرامونِ روش      اين راستا، احتماالً پرسش    

وري   گران برايِ بهره    شوند و آنگاه كه نظارت      ها ايجاد مي    زماني كه اين روش   
 .   بينند، بايد نهايت دقت را به كار بست از آنها آموزش مي

ي بزرگ طبقه بندي كرد كه در زير  توان در دو رده هايِ كيفي را مي ارزيابي
 .جداگانه مورد بحث قرار خواهند گرفت

توان   اين داده را مي   ).    مثبت، منفي يا بي طرف     (لحنِ پوشش   .  1
ها ضبط كرد و به منظورِ نشان دادنِ               برايِ تماميِ گزارش   

ها در    صوتي و نيز تفاوت    /هاي تصويري   ها ميانِ رسانه     تفاوت
 .  ي گرافيك عرضه كرد گذشت زمان، آنها را به گونه

اظهارات مهمِ ديگري در ارتباط با تحليلِ متكّي به محتوا كه               .  2
.  كند  موازنه، انصاف، دقّت يا تالش برايِ كُنترل را ترسيم مي             

ي نمودار و منحني بسيار دشوار         ها به گونه    ي اين داده    عرضه
ي مثبت و منفيِ شناخت بيشتري        است، اما از يك ارزيابيِ ساده     

گيري   به محضِ آنكه در مورد اين عوامل نتيجه       .    دهد  را ارائه مي  
اگر .    هايِ علني تشريح كرد     به عمل آمد، بايد آنها را در گزارش       

اين مسائل به طورِ منّظم مستند سازي و به وضوح ارائه شوند،              

هايِ گروهي فراهم     اي را پيرامونِ رفتارِ رسانه       شاهد قانع كننده  
 .  خواهند آورد

 
 ارزيابيِ مثبت، منفي و بي طرف

اي   ي مهم را به خاطر سپرد كه ارزيابيِ رفتارِ نهادهايِ رسانه             بايد اين نكته  
ي   گران بايد از نحوه      نظارت.    منظورِ نظر است و نه موضوعات سياسي         

.  هايي را برگُزينند    ي مسائلِ گوناگون نمونه     ها در ارائه    گرايشِ برخي از رسانه   
هايِ چشمگيري    هايِ مختلف از تفاوت      ي رسانه   ها در ميانه    اگر اين داده  

برخوردار باشد، آنگاه اين مسأله به مرورِ زمان روشن خواهد شد كه تماميِ              
كنند و يا اينكه در پيِ         نگاري را رعايت نمي     نهادها معيارهايِ رايجِ روزنامه   

 .  يك سونگريِ متفاوت سياسي هستند
 

 
برخي اوقات امكان دارد  به خاطرِ گزارشي كه قادر است فردي را در                     

هايي به وجود آيد، اما اين              كسوتي منفي تصوير كند، سر درگُمي          
پي برد  .    تصويرسازي ممكن است كه همزمان متوازن و منصفانه نيز باشد          

 هايِِ مثبت، منفي و بي طرف ارزيابي
اي پيرامونِ ارزيابيِ مثبت،      آيد، يك نمونه از نتيجه      آنچه در پي مي   

 :طرف است منفي و بي
كند كه حزبِ ملّي       هايي پخش مي     راديو دولتي پيوسته گزارش    

هايي از    از كّلِ گزارش  .    دهد  ي مثبتي نشان مي     كاران را به گونه     ذرت
ي حاكم منعكس      ي آغازِ جوالي پيرامونِ اين حزبِ مؤتلفه          هفته

 2هايِ آنها را مورد ستايش و              گزارش دست آورده    52گرديد،  
سه گزارش از    (گزارش شخصيت آنها را مورد سئوال قرار داد             

 ).  كرد طرفي حكايت مي بي
،  بعد ديگري را به نمايش        3طّيِ همان هفته، تلويزيونِ خصوصيِ       

 گزارش  22:   گزارش پيرامونِ اين حزب پخش گرديد       32.    گذاشت
 گزارش  3 گزارش مثبت؛ و     7ي منفي تصوير كرد؛       اينان را به گونه   

طرفي   الوقوعِ اين حزب بود كه بي         حاويِ برگزاريِ اجالسِ قريب    
اين تفاوت، حتّي بدونِ ارزيابيِ بيشتري كه سونگري        .    منظور گرديد 

ي آن است كه بينندگانِ          گيرد، نشان دهنده     را به آزمون مي     
هايِ سياسي    هايِ خود پيرامونِ گُزينه     گيري  تلويزيون بايد در نتيجه   

 .  دارند متكّي بر يكي از اين منابع، جانبِ احتياط را نگاه

    اطالّعات مفيد
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بنابراين، .    نمايد  به اينكه اين گزارش منصفانه يا راستين است، دشوار مي           
هايِ مثبت و منفي را بايد در گروِ اين مسأله ديد، موضوعي كه به                  ارزيابي

يك بيننده ارائه شده، گذشته از درستي و توازن كه جداگانه ارزيابي خواهد          
 . شد، آيا برداشتي مثبت از آن داشته است يا منفي
 فاقد  »حقيقت و توازن   «اين روش به اين معني نيست كه مفاهيمِ               

جدا سازي عواملِ   .    گران پوشيده ماند    اند يا آنكه بايد از چشمِ نظارت      اهميت
يِ عناصرِ پوشش فراهم      بندي و مقايسه    اي را برايِ عدمِ جمع      گزارش، زمينه 

گران بايد موارد دروغ، تحريف، عدمِ توازن          به هر صورت، نظارت   .    سازد  مي
ي   ي ديگري را كه برايِ ارائه         در پوششِ خبري، بي عدالتي و هر مسأله         

ها   اما، اين داده  .    دهندگان حائزِ اهميت است، گزارش دهند       اطالّعات به رأي  
ها، در    گيري   داده و آنها را با ديگر نكات  و نتيجه              را بايد جداگانه گزارش   

 .  هايِ پروژه ادغام كنند گزارش
گران آموزش    ها بر اساسِ تعريف، عيني هستند، اما اگر نظارت            اين داوري 

ي   ها پيش از آنكه ممكن است در وهله         اند، پاسخ   ديده و دست به كار يازيده     
اگر پوششِ خبري عادالنه    .    اند  نخست دشوار بنمايند، كامالً روشن و واضح      

ي اين چنين      گرانِ آموزش ديده     رسد، برايِ گروه نظارت       به نظر نمي   
در دست داشتنِ اين نوارها و قراردادنِ        .    هايي چندان دشوار نيست     داوري

هايِ پروژه،    آنها در دسترسِ عام براي ديدار از اين نوارها، و چالشِ ويژگي             
ترغيبِ .    گري را بيش از پيش معتبرتر خواهد ساخت          هايِ نظارت   كوشش
گران در طولِ تمرينات  و آموزش به برخورد و بحث پيرامونِ                     نظارت

هايِ شديداً  ذهني كيفيت و وحدت          تصميمات مربوط به مشكالت، ويژگي    
رهبرانِ گروه و مديرِ    .    برنامه را در طولِ پيشرفت پروژه تضمين خواهد كرد        

انگيز و ديگر خبرهايي را       هايِ خبريِ بحث    پروژه را بايد فراخواند تا گزارش     
 .  اند، مورد بررسي قرار دهند گران به شدت با آن مخالف كه نظارت

 

هايِ مثبت و منفي بايد بر اين اساس شكل گيرد كه             ارزيابي
آيا بيننده ـ بي توجه به حقيقت و توازن كه بايد در جايِ               
خود مورد بررسي قرار گيرد ـ به برداشتي مثبت يا منفي از            

 . موضوع رسيده است، يا نه
 

هاي كمي و كيفي پيرامونِ اينكه هر نهاد تصويري چگونه             هنگامي كه داده  
ها را    دهد، گردآوري شد، آنگاه اين داده         موضوعِ سياسي را انعكاس مي      

توان به نمودارهايِ دايرهاي كه نماينگرِ مقدارِ پوششِ هر موضوعِ                  مي
مثبت، منفي و   «هايِ    هاي خّطي كه نمايشگر تعداد گزارش       سياسي و  نگاره   

ها در جهت      اين نگاره .     پيرامونِ موضوعات است، انتقال داد       »طرف  بي
ي يك گزارشِ كامل پيرامونِ پوششِ خبري توسط يك نهاد تلويزيونيِ             ارائه

ها، به بخشِ     ي نگاره     برايِ بحث بيشتر و نمونه    .    (افتد  بخصوصي مددكار مي  
 .) رجوع كنيد»ي نتايج ارائه«آتي، زيرِ عنوانِ 

 
گيري از    گيري بدونِ بهره    ي مهم اين است كه بايد از هر گونه نتيجه            مسأله

توان در    براي نمونه، تنها بر اساسِ دو نگاره، نمي       .    ها اجتناب ورزيد    اين داده 
 يكپارچگيِ گزارشگران، تهيه كنندگان، ويرايشگران و صاحبان ايستگاه مورد

اندازِ   ها يك چشم     در مقابل، اين داده    .    تلويزيوني به استنتاج پرداخت    
هايِ   تطبيقي را برايِ توصيف موضوعات سياسي پيرامونِ تمايلِ ايستگاه            

ها ممكن است نشانگرِ اشتباهيِ در  اين تفاوت.  گذارند مختلف به نمايش مي 
هاي   ها باشد و يا آنكه تلويحاً نمودي از سونگريِ برخي از رسانه        روند گزارش 

ديگر جزئياّت پيرامونِ انصاف، توازن و       .    گذارد  تصويريِ را به نمايش مي     
گيرد،    اي بودنِ ايستگاه تلويزيوني كه در زيرِ مورد بحث قرار مي                 حرفه
 .  هايِ خبري را بازگو كند هايِ بيشتري از رسانه  تواند نقطه ضعف مي

 :ارزيابيِ تأثيرات مثبت يا منفيِ يك گزارشِ خبري
د يا غيرِ   گران بايد مورد توجه قرار دهند اين است كه آيا يك گزارشِ خبري بر آن است  كه بيننده نسبت به موردي با نظرِ مساع                              پرسشي را كه نظارت   

اين .   شده است  ي رقيبِ سياسي    ي داستاني است پيرامونِ يك نامزد انتخاباتي كه متهم به آدم ربايي و شكنجه               مساعد بنگرد؟ استفاده از اين روش، به گونه       
هايِ مخالف يك ايستگاه تلويزيوني هيچگونه قضاوتي         ي نظرگاه   در اين ارزيابي، پيرامونِ صحت اتهاّمات يا در مورد ارائه         .    مسأله منفي منظور خواهد گرديد    

چنانچه اين داستان رأي دهندگان را به اين نتيجه رهنمون شود كه اين نامزد انتخاباتي چندان جايگاهي برايِ احرازِ مقامي ندارد،                       .    به عمل نخواهد آمد   
از سويِ ديگر، اگر متهم اتهامات را تكذيب كند و نهادهايِ            .    هايش، ارزيابي داستان منفي خواهد بود       ي نظرگاه   بنابراين، به رغمِ امكانِ فرصتي برايِ ارائه       

 به نمايش در آورند، داستان نظرِ مساعدي در بينندگان به وجود خواهد آورد و در                 »پيشگامِ برجسته «ي ناروا عليه    ي يك حمله    خبري نيز اتهام را به مثابه     
گران و    اين مسأله نياز به يك آموزشِ كامل، بازبينيِ مكرّرِ هر داستان از سويِ نظارت              .    اين صورت، جريان به عنوانِ يك داستانِ مثبت معرّفي خواهد شد           

 .     گري دارد هايِ نظارت  گُزارش تحليلِ دقيقي از نمونه

 سودمند   اطالّعات  

 گري مبانيِ نظارت:  فصل چهارم
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بايد اين نكته را به خاطر سپرد كه نشان دادنِ برخي از موضوعات به                    
براي نمونه ، اگر حزبي از       .    ي منفي ممكن است عملي معقول باشد         گونه

نگارِ مطلّعي    هايِ ضّد دمكراتيك هواخواهي كند، آنگاه روزنامه            نظرگاه
حقيقت را گزارش كند، اين داستان ظاهراً يك برداشت منفي را به همراه               

هايِ تصويري همين موضوع را به        زماني كه برخي از رسانه    .    خواهد داشت 
.  ي ديگري منعكس كنند، به هر حال ممكن است مسأله علني شود                گونه

هايِ تلويزيوني و احتماالً راديويي دولتي         در كشورهايي كه تماميِ ايستگاه     
ها مفيد    رسد كه يك ارزيابيِ تطبيقي از اين ايستگاه         است، بعيد به نظر مي    

هايِ نوشتاري و ديگر      ي رسانه   در يك چينين شرايطي، مقايسه    .    فايده افتد 
 .  ها ضروري است ارزيابي

 
 ارزيابيِ مثبت، منفي و بي طرف در مورد تصاوير

در اينكه چگونه بايد عكسي را در مقياسِ مثبت و منـفـي ارزيـابـي كـرد،                   
يك تصوير چگونـه قـادر اسـت هـمـه         .     شود ممكن است سردرگُمي ايجاد  

هـا و     چيزي جز حقيقت ذهني را بازگو كند؟  حقيقت اين است كه روزنامه   
هايي را    توانند عكس  كنند، مي ها كه تصاويري را چاپ يا پخش مي     تلويزيون

در حالي كـه كّـلِ داوري     .   هايِ مؤّثري هستند، به كار گيرند كه حاويِ پيام 
اي بـاشـد،      طرفانـه   در مورد اينكه عكسي حاويِ تأثيراتي مثبت، منفي يا بي         

گران برايِ نيل به داوري، بايد هر معيارِ عـيـنـي را كـه              ذهني است، نظارت  
بـراي نـمـونـه،      .   ممكن است به آن دسترسي داشته باشند به كار گـيـرنـد        

تصويري از يك نامزد انتخاباتِي گروه مخالـف كـه از رويـاروي بـا عـكـاّس              
پوشاند، حكايت از آن دارد كـه      ورزد و يا صورتش را با دست مي         اجتناب مي 

ي مجلـس     عكسي از يك نماينده.     طرف در صدد پنهان كردنِ چيزي است      
اي از عـدمِ      تواند به عنـوانِ نشـانـه        كه روي صندلي خوابش برده است، مي      
د      ديگر پرسش.     جديت در كار مورد استفاده قرار گيرد       هايي را نيز بـايـد مـ 

آيا عكس فالن رهبرسياسي به روشني از آلبومِ قديمي     : نظر داشت، همچون 
تر بود گرفته     تر و خوش قيافته     مربوط به ساليانِ قبل، زماني كه وي جوان        

دهد بي مورد     شده؛ يا تصويرِ فالن نامزد انتخاباتي وي را در حالي نشان مي           
اخم كرده و گره بر ابروان افكنده؟  آيا تصوير يك نامزد انتخاباتي روشن و                

تر از    ديگري مات و كدر است؟ آيا تصويرِ يك نامزد انتخاباتي پيوسته بزرگ           
شود؟ دست اندر كارانِ      اي نشان داده مي     ي برجسته   ديگري است يا به گونه    

هايِ تلويزيوني و جرايد را در نشان         هايِ برخي از ايستگاه     پروژه بايد گرايش  
دادنِ تصاويرِ ناخوشايند يا بدنام كننده و خوشايند جلوه دادنِ ديگر تصاوير            

 .  را در ارتباط با برخي موضوعات مورد توجه قرار دهند
 

 هاي در ارتباط با محتوا ديگر يافته
بايد توسط    ها نبايد به صورت رقمي ثبت شود، بلكه مي              برخي از داده   

اين .     فُرمهاي آنان يادداشت گردد     »اظهارنظرهاي«گران در بخشِ    نظارت
اي از كاركرد     اظهارنظرها بايد گردآوري و ارزيابي شده و به منظورِ نشانه            

هايِ علني    اي، پيوست گزارش      هايِ رسانه   اي از نهاد    مطلوب يا نارسايي پاره   
هاي درارتباط با اين محتوا در زير مورد بحث           ي يافته     برخي از نمونه  .    شود

 .گيرد قرار مي
 

 موازنه
نگار خوب، زماني كه ايجاب كند، اينست كه           هايِ روزنامه   يكي از مسئوليت  

 از يك ضلعِ داستان را به تحرير آورد و اين خود بايد منظورِ نظرِ هر                    بيش
آيد،   آنگاه كه داوري پيرامونِ موازنه پيش مي       .    گري باشد   ي نظارت   پروژه
ي طرفين فرصتي برايِ      گران بايد از خويش به پرسند كه آيا همه            نظارت

 . اند بازگوييِ داستانِ خويش يافته
موازنه به اين مفهوم نيست كه بايد دقيقاً به تمامي طرفين زمانيِ مساوي               

اما باين معنا هم نيست كه بتوان دست را براي پوشش كاذبانه يا                  داد،  

 FEMAبنگالدش ــ 

  از تيترها و تصاوير فريبانه ي عوام گري بر استفاده نظارت
هايِ الكترونيكي    گري بر رسانه    ي نظارت   يك پروژه )  (FEMA    »گري برانتخابات عادالنه    ي نظارت   اتحاّديه« بنگالدش،   2001در انتخابات پارلمانيِ سالِ     

هاي كمي، همچون جايگذاريِ مقاالت، كيفيت و تعداد تصاوير،             اي را به جنبه     ها توجه ويژه    اين اتحاّديه در ارزيابيِ روزنامه     .    گرفت  نوشتاري را بر عهده   
اي كارِ پروژه، اين اتحاّديه به         در مدت شش هفته    .    ي سياسي يا حزب مبذول داشت        استفاده از رنگ در تصاوير و گُزينشِ  تيترها به نفعِ يك چهره                

 را به نمايش    هايي كه توازن را در چنان جهاتي فراهم آورده بودند، تبريك گفت و از آنهايي كه تصاويري با كيفيت نامرغوب چاپ كرده يا سونگري                          روزنامه
 .   گذاشته بودند، انتقاد كرد

       يادداشت كشوري
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 اگر چنانچه رفتارِ ناهمخوانِ       .ناديده گرفتن و حذف ديگري باز گذاشت         
موضوعات سياسي، به مرورِ زمان رخ نمايد، مسائلِ مربوط به موازنه                   

گران بايد اين پرسش را مطرح         براي نمونه، نظارت  .    تر خواهد شد    روشن
دهند كه نامزد      يِ يك حزبِ سياسي را نشان مي            اگر نماينده :  سازند

انتخاباتيِ ديگر حزب را به باد انتقاد گرفته است، آيا طرف فرصتي براي                 
گران بايد اين مسأله را        پاسخ گفتن به اين اتهامات خواهد يافت؟  نظارت          

كند؟  يك      دريابند كه آيا يك طرف قضيه از همكاري شانه خالي مي               
گزارشگر، به رغمِ امتناع در اين مقوله، بايد همچنان تالشِ خويش را در                

گران بايد دانشِ خويش را با         نظارت.    دريافت نظرات مخالف تداوم بخشد     
هايِ   توجه به شرايط جاري در كشورِ خود، به كار گيرند، خوشناميِ اين نهاد      

گري قرار گيرد و عقلِ سليم نيز در اينگونه             بايد مورد نظارت    اي مي   رسانه
 .    تصميمات سهيم گردد

     
موازنه به اين مفهوم نيست كه بايد دقيقاً به تمامي                 
طرفين زمانيِ مساوي داد، اما باين معنا هم نيست كه              
بتوان دست را براي پوشش كاذبانه يا ناديده گرفتن و               

 .حذف ديگري باز گذاشت
   

  از فيلم، تصاوير و صدا فريبانه ي عوام استفاده
هايِ   ي پيوسته از زوايايِ دوربين كه جمعيت را در برخي از مجتمع             استفاده

دهد، حال آنكه     تر از واقعيت نشان مي       حزبي يا نامزدهايِ انتخاباتي بزرگ     
ي ديگري از  نمايد، نمونه ها رويِ ديگر حريفان، آنها را ظاهراً خُردتر مي زاويه
:  هاي بيتشري شاملِ اين موارد است         نمونه.    ها در اين مقوله است       يافته

هايي با نگاهي مساعد به برخي احزاب يا نامزدها  كه                نمايشِ بريده فيلم  
گيري از پس      پيوندي با رويدادهايي كه گزارش شده است، ندارد؛ بهره            

ي موسيقي يا شگردهايِ بصري كه لحنيِ بد شگون، طنزآلود،                   زمينه
هايِ   بخشد؛ و استفاده از لحن      پرستانه يا دلگرم كننده به داستان مي         وطن

ها يا گويندگانِ اخبارِ      دار توسط اعالم كنندگان برنامه       عوامفريبانه يا كنايه  
 . راديو

: ها ممكن است لعابي از زيركي در برداشته باشد، مثالً            برخي از عوامفريبي  
دهد؛ يكي را از      هميشه يك نامزد را از كنار و ديگري را از مقابل نشان مي             

ي باال ممكن است پيوسته       نمايد؛ يك زاويه    دور و ديگري را از نزديك مي       
كند به كار     ي رهبري را توصيف مي       برايِ يك نامزد انتخاباتي كه  مسأله       

تازد، حال آنكه     گرفته شود؛ يا ديگري كه همگام با طرفدارانش به پيش مي          

تمامي اين مسائل بايد به      .    دهد  ديگران راساكت و بي حركت جلوه مي        
 .موازات  مرورِ زمان و تأثيراتي كه خواهند داشت، يادداشت و ارزيابي شود

 
 سنجشِ افكار

دهنگانِ   هايِ سياسي تأثيرِ فراواني بر رأي         سنجش افكار پيرامونِ رقابت    
هايِ گروهي بايد روندي را       گرانِ رسانه   بنابراين، نظارت .    بالقوه خواهد داشت  

شود، مورد آزمايش قرار       ها ارائه مي     كه سنجشِ افكارِ عمومي در رسانه       
گران بايد    ي كّلِ سئواالتي است كه نظارت       هايِ زير در زمره     پرسش.    دهند

 :آنها را مّد نظر قرار دهند
تواند   مورد مي   آيا سنجشِ افكارِ عمومي با شهرت بخشيدنِ بي          •

 شود؟ موجبِ عنايت يك نامزد انتخاباتي نسبت به ديگري 
 آيا اين نظر سنجي از منابعِ قابلِ اعتمادي است؟ •
دهد كه كدام بنگاهي اين نظر سنجي را            آيا گزارش نشان مي     •

 دار بوده است؟ عهده
هايِ گروهي، منبعِ اين نظرسنجي همراه با ديگر نكات            آيا رسانه  •

مربوط به متن همچون مرزِ لَغزش، زمانِ انجامِ نظر سنجي،               
هايِ اصلي را در      ها و پرسش    ها، مكانِ اين نمونه     ي نمونه   اندازه

 اختيار قرار دادند؟
چنانچه شكاف ميانِ رقيبانِ سياسي در ميانِ مرزِ لغزش بوده، آيا  •

 اين مسأله گزارش شده است؟
هايِ قابلِ اعتماد پيرامونِ همان موضوع    آيا نتايج ديگر نظرسنجي  •

 و در حدود همان زمان در گزارش انعكاس يافته است؟
ها در وقت اضافي نيز در گزارش منعكس  آيا روند نظرسنجي •

 گرديده است؟
 

 اطالّعات گُمشده
گران، رهبرانِ گروه و ديگر كاركنانِ پروژه اين خواهد بود تا به              هدف نظارت 

گري بر تلويزيون،     نظارت.    خوبي در جريان رويدادهايِ جاري قرار گيرند        
گر، به    هايِ نظارت   ها و نيز شگرد يادگيري از ديگر گروه          راديو و يا روزنامه   

هايي كه مرور     گران فرصت خواهد داد تا در مورد صحت گزارش             نظارت
گران بايد حذف پوششِ خبري در          نظارت.    كنند، به داوري بنشينند      مي

هايي كه    مثالً، گزارش (هايِ سياسي را نيز يادداشت كنند؛          ارتباط با گُزينه  
در آرا نسبت به نامزدها و احزاب تأثيراتي مثبت يا منفي بر جاي خواهد                 

يك حزبِ اصلي جناحِ مخالف، تظاهراتي : اند از موارد ديگر عبارت.)  گذاشت
ها و راديوهايِ دولتي      به راه انداخته است، اما هيچگونه پوششي در تلويزيون    

 گري مبانيِ نظارت:  فصل چهارم
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

ترين خبري هم پيرامونِ يك رسوايي         خورد؛ يا اينكه كوچك     به چشم نمي  
 .   يابد مبني بر سوء استفاده از منابعِ مالي دولتي انعكاس نمي

 
گران بايد حذف پوششِ خبري در ارتباط با                  نظارت
 .هايِ سياسي را نيز يادداشت كنند گُزينه

 
 خبرهاي بي اساس و پايه  

ها به نحوِ مناسبي تأييد شده يا نه،          گران تشخيص اينكه گزارش  براي نظارت 
گرانِ آموزش ديده بايد در مورد هر گزارش  به هر حال، نظارت.  دشوار است

آيا هر گزارش مبتني بر     :    هايي از اين دست را با خود مطرح سازند          پِرسش
چنان حقيقتي است كه ديگر هيچگونه گواهي براي آن داده نشده است؟              

گران بايد به اين مسأله         اگر پاسخ به اين پرسش مثبت است، نظارت           
باشد يا اينكه اساسِ كار بر واقعيتيِ          بپردازند كه آيا نبود گواه چشمگير مي      

گران بايد به اين نكته نيز بپردازند كه آيا            نظارت.    پايه گرفته استوار است   
: ي اخبار انعكاس يافته است؟  براي نمونه         هاي سرمقاله به مثابه     گيري  موضع

هايِ شخصيِ خود يا حزب يا          ، نظرگاه       آيا يك گزارشگر يا اعالم كننده       
كند؟ آيا يك گزارشگر يا        هايِ فشار را به عنوان اخبار منعكس مي            گروه

برد كه غيرمنصفانه،     ي خبر، شرح، اظهارات يا توصيفاتي به كار مي           گوينده
 رسد؟  آميز به نظر مي اي يا توهين طنزآلود، بي اساس، غيرِ حرفه

 
 ها گردآوريِ داده

گري قرار    در پس تصميم پيرامونِ موضوعات و پوششي كه مورد نظارت            
خواهد گرفت، و ارزيابي اينكه اين موضوعات چگونه ارائه شده است،                  

ها بر    فُرم.    ها ضروري است    ريزيِ طرحِ سيستمي برايِ ضبط اين داده         پايه
.  شوند  گيري است، برگُزيده مي       اي كه مطمحِ نظارت       اساسِ نوعِ رسانه   

ها به    ها جهت تلويزيون، راديو و روزنامه          پيشنهادات برايِ طراّحيِ فُرم    

 :اند از گري عبارت هاي گروهي براي نظارت  هايِ عملكرد رسانه جنبه
) ارزيابيِ كمي براي هر كدام و ارزيابي تطبيقي ميانِ آنان(مقدارِ زمان و يا فضايي كه در اختيارِ هر يك از نامزدها يا حزب قرار داده شده است  •

 ؛)امكان دارد اين جريان به يك نامزد بخصوص يا حزب حقِ تقدم يابد(هايِ دولت  و نيز به فعاليت
 ؛)طرف ارزيابيِ مثبت، منفي  يا بي(شوند  اي كه نامزدها و احزاب معرّفي مي نحوه •
آيا يك حزب هميشه در آغازِ اخبار قرار (يابند  ي خبري يك حزبِ بخصوص يا نامزد انتخاباتي پوششِ خبري مي هنگامي كه در يك برنامه •

 )گيرد؟ مي
مثالً، آيا به برخي (گيرد  استفاده از تصوير و صدا در گزارشي و ارزيابيِ تطبيقي آن چنانچه روندي به نفعِ احزابِ بخصوص يا نامزدها صورت مي •

ي اخبار به ترجمانِ  شود كه مسائلِ را خود مطرح سازند حال آنكه در مورد ديگران گوينده از نامزدها و احزاب هميشه اجازه داده مي
كه به كند يا آن اي از مبالغه يا توهين نسبت به احزاب يا نامزدهاي بخصوصي را بيان مي ي دوربين نشانه نشيند؟؛ آيا زاويه هايِ آنان مي نظرگاه

 ؛)پردازد؟ تحريف تعداد شركت كنندگان و سخنرانان در يك اجتماع مي
هاي  باشد يا تهي از رگه  كند كه مبتني بر منابعِ مشكوك مي  اينكه يك گزارشگر اظهاراتي پيرامونِ يك حزب يا نامزد انتخاباتي عنوان مي •

 ؛)ي حقيقت مثالً، گزارشِ شايعه به مثابه( واقعيت است 
ه برايِ شود و حال آنك  فيلم بهره گرفته مي اينكه برايِ پوششِ يك رويداد واقعي در ارتباط با برخي احزاب يا نامزدها از پخشِ مستقيم يا بريده •

 .گردد هايِ آرشيو استفاده مي ديگران از فيلم
 خورد؛ ي جلسه به چشم مي اينكه يك سونگريِ آشكار و علني توسط يك مصاحبه كننده يا اداره كننده •
ها، تاريخِ انجام اين  ي نمونه هايِ مربوط به متن همچون مشخّصات بنگاه نظرسنجي، اندازه مثالً، آيا داده(ي اعالمِ سنجشِ افكارِ عمومي  شيوه •

 ؛)هايِ رأي پرسي و غيره در اين اعالم عنوان گرديده است ؟ سنجش، سئواالت مطروحه، مرزِ لغزش، گرايش
 ي خبري حذف شده است؛ و اينكه آيا خبرها پايه و اساس دارد و  اخباريِ پيرامونِ برخي از احزاب يا نامزدها توسط يك رسانه  اينكه گزارش •

 . به عنوانِ خبر عرضه شده است نظرگاه

 سودمند   اطالّعات  
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 مورد بحث   گري  هايِ نظارت   دستورعملتفصيل در فصلِ پنجم تحت عنوانِ       
هايِ گردآوري شده، بايد جرح       ها با توجه به داده      اين فُرم .    قرار گرفته است  

گري بايد اهميت دقّت،      ي نظارت   رهبرانِ گروه در هر پروژه    .    شود  و تعديل   
 .  ها را مورد تصريح قرار دهند آوريِ داده تداوم و روشني در جمع

 
  ها ارزيابيِ داده

گري   ي نظارت   ي تعيين شده    ها براي يك دوره      پس از آنكه تماميِ نمونه     
ها بايد توسط رهبرانِ گروه مدون        ، اين داده  )مثالً هر روز  (آوري گرديد     جمع

گر كه داستاني همانند      ها ميانِ دو نظارت     مغايرت.    و مورد بررسي قرار گيرد    
اگر اختالف در مورد يك ارزيابيِ      .    اند، بايد رفع و رجوع گردد       را مرور كرده  

.   يا نوارِ اوليه رجوع كرد       كمي است، بايد برايِ يافتنِِ ارقامِ صحيح به نسخه         
توانند گزارش    گران مي   چنانچه اختالف پيرامونِ ارزيابيِ كيفي است،  نظارت 

ها را مورد بحث قرار دهند تا          را با رهبرِ گروه خود بررسي كرده و ارزيابي         
 . تصميمي در اين زمينه اتخاّذ  گردد

اگر .    ها به وجود خواهد آمد       هايي در يافته    خواهي نخواهي برخي تفاوت    
هايِ پروژه به ميان آيد، بايد با اطمينانِ خاطر به آنها      پرسشي پيرامونِ روش 

پاسخ گفت و خاطر نشان ساخت كه دست اندركارانِ پروژه از اين                     
اند و آنها را مستقيماً به عنوانِ بخشي الينفك از                هايِ بالقوه آگاه    تفاوت
متعاقد ساختنِ افراد شكاّك پيرامونِ     .    اند  شناسي مورد توجه قرار داده      روش

هايِ   هنگامي كه در مورد شيوه     .    اعتبارِ پروژه راهي بس دور و دراز است         
شود،   گري كه به طريقِ معقولي پايه گرفته گزارش مي           ي نظارت   يك پروژه 

اگر .  ها، ازاهميت چنداني برخوردار نيست       اختالفات هرازگاهي در نظرگاه    
گران اتفاّق افتد، رهبرانِ گروه بايد اين           اختالفاتي مكّرر در ميانِ نظارت     

شايد هم آموزشِ   .    مسأله را با آنان در ميان نهند و منبعِ را شناسايي كنند           
ي    حتّي پيداييِ نوعي سونگري در ميانه          .  بيشتري مورد نياز باشد      

پذير است كه در اين صورت بايد آن را مورد توجه               گران نيز امكان    نظارت
 .  قرار داد

 
 يِ نتايج عرضه

ها را به     سازد كه داده    ي گُسترده، اين امكان را فراهم مي        افزارهايِ صفحه   نرم
سرعت و كارآيي به هضم آورد و آنها را در نمودارهايي كه به سهولت قابلِ                

هاي پردازش كامپيتوري به برخي از        بسياري از برنامه  .  اند، پياده كرد    درك
ي نمودارهايِ    امكانات منحني و نموداري مجهزاند و زمينه را براي تهيه            

 .  سازند ي ستوني و دايره اي فراهم مي ساده

 
 اينمودارهايِ دايره

ي سياسي را به عنوانِ        بايد زمانِ در ارتباط با هر مسأله       ايهر نمودارِ دايره    
ي خبري به نمايش      درصد كّلِ پوششِ همگين با اخبارِ پيرامونِ يك رسانه         

گران بايد به موازات نزديكي انتخابات، ازدياد يا كمبود                نظارت.  بگذارد
اگر اين  .    ها رديابي كنند    پوششِ خبري هر موضوع را در هر يك از رسانه          

دهد، ممكن است يك جريانِ          درصدها تغييرِ چشمگيري را نشان مي        
نگاه .  (  هايِ بيشتري نهفته باشد      ها و يا رسانه      سونگري در يكي از رسانه     

 .) كه در زير ارائه شده است1ـ 4ي  كنيد به شكلِ شماره
گران   ها از زمان، مكان و مثبت و منفي، همزمان كه نظارت               ارزيابيِ داده 

تواند ثبت گردد و يا بر اساسِ            دارند مي   هاي خود را مسترد مي        نمونه
ي گزارش مورد ضمانت قرار       ها پيشاپيشِ تهيه    ي مدوني، تماميِ داده     برنامه
هايي كه به صورت نمودار ارائه خواهد شد، اطالّعات             در مورد داده  .    گيرد

 . ها شود زيرين بايد تدوين و وارد پايگاه داده
گري قرار خواهد گرفت      موضوعات سياسي كه مورد توجه نظارت      •

 ).مثالً، نامزدهاي انتخاباتي، احزاب و مقامات دولتي(

ي   گري از سويِ هر رسانه      ي نظارت   كّلِ زمان و فضا كه طّي دوره       •
 .  خبري در اختيارِ يك جريانِ سياسي قرار گرفته است

طرف آن جريانِ سياسي در        تعداد توصيفات مثبت، منفي و بي       •
 . هايِ خبري گري در هر يك از رسانه ي نظارت دوره

 
هايِ گروهي، به نمودارهايِ دايره ايِ           اين ارقام برايِ هر يك از رسانه          

طرف برايِ هر يك از       ارزيابيِ مثبت، منفي و بي    .    جداگانه تبديل خواهد شد   
ي نمودارِ    ها نيز به گونه     اين موضوعات ممكن است براي هر يك از رسانه          

هايِ ناشي از آخرين لحظات        براي اجتناب از بحران   .    ستوني مبدل گردد  
آماده سازيِ گزارشِ علني، بايد پيش از نخستين گزارش به رهنمودهايِ              

افزارِ مربوط مراجعه و چندين گزارشِ آزمايشي تهيه كرد تا مطمئن شد              نرم
 .  گيرد كه اين كار به سهولت انجام مي

ي   ها را به گونه      توانند داده   گري بر تلويزيون مي      گران برايِ نظارت    نظارت
ها را وارد     توانند داده   برايِ اين منظور نظارت گران مي     .    ديگري عرضه كنند  

و نمودارهايي ترسيم كنند كه نشان دهنده اي مقدار زماني است كه به هر               
فرد در مقابلِ دوربين با صدايِ خود وي يا بدون آن، اختصاص داده شده                 

اي در حالِ      تواند با تكيه بر شمارِ نهادهايِ رسانه             پروژه مي .  است،
اي  ها را به گونه گري و تعداد عواملي كه قرار است ارزيابي شوند، داده نظارت

 گري مبانيِ نظارت:  فصل چهارم
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به هر حال، پيامِ پروژه بايد       .    دهند، عرضه كند    كه مشكالت را نشان مي     
هاي قابلِ    شمارِ گزيده و اندك نمودارها و منحني        .    سهل و ممتنع باشد    

ي   همچنين عرضه .    هاي گيج كننده خواهد بود         داده   تر از انبوه    فهم، جذاّب 
هايِ آتي، پيام را هماهنگ، قابلِ        ها و به همين سياق در گزارش        همين داده 

گري به    هاي نظارت   ي گزارش   برايِ نمونه .    (فهم و مرتبط نشان خواهد داد     
 جوع شود8پيوستكتاب ر  (. 
ها، طُرقِ بي شماري برايِ نمودارها وجود         گري بر روزنامه    ي نظارت   در زمينه 

تواند مقدار زمانِ پوششِ يك موضوعِ          براي نمونه، يك نمودار مي     .    دارد
نمودارها .    ي اول يا كُّلِ روزنامه به نمايش بگذارد            سياسي را در صفحه    

ي اولِ    ها به يك مطلبِ سياسي در صفحه          ند شمارِ ارجاع    همچنين قادر 
توانند فضايي را     اين نمودارها مي  .    روزنامه يا ديگر صفحات  را نشان دهند       

كه به تصاوير يا تيترهاي مرتبط با موضوعات سياسي اختصاص داده شده              
همچنين امكانِ افزودنِ تيتر، مقاله و نمودارهايي كه         .  است، منعكس كنند  

ي يك رقم برايِ كُّلِ پوشش برايِ هر           اند و نيز ارائه     ي يك عكس    به اندازه 
اگر چنانچه به مرورِ زمان معلوم گردد كه يك تالشِ            .    موضوع وجود دارد  

ي انحصارگرانه به     المللي برايِ استفاده از تيترها و يا تصاويري به شيوه            بين
 .  توانند در نمودار نشان داده شوند ها مي خورد، اين داده چشم مي

  امتيازي5اسلواكي ــ مقياسِ 
MEMO 98       ِامتيازي را برايِ ارزيابيِ     5  در اسلواكي، يك مقياس 

 به اين معني بود كه موضوع        2 و   1ي    درجه.    مسائل به كار گرفت   
 اندكي مثبت   2 بسيار مبثت و      1(در پرتوِ مثبت ارائه شده است         

اين مسأله  .    طرفي بود   ي بي    نشانه 3ي    درجه).    تلّقي گرديده است  
كرد كه پوششِ خبري ظاهراً تأثيري موافق يا             حكايت از آن مي    

.  ي بالقوه را بر جاي نخواهد گذاشت          مخالف در يك رأي دهنده     
 بدين مفهوم بود كه يك موجوديت سياسي به             5 و    4ي    درجه
 اندكي منفي   4 بسيار منفي و      5(اي منفي ارائه شده است          گونه
گران معيارهايِ بيشتري در      امتيازي به نظارت5يك مقياسِ .)   است

بخشيد كه اين خود شمارِ       ارتباط با مثبت يا منفي براي گُزينش مي       
اي منتّج    اي را كه از يك مقياسِ سه درجه           طرفانه  هايِ بي   ويژگي

تعداد درجات مثبت، منفي و       .    گذاشت  شد،  به نمايش مي        مي
طرفي كه پيرامونِ هر موضوعي واصل شده بود، به صورت                  بي

 .  ها تجلي يافت نمودارهايِ ستوني در گزارش

       يادداشت كشوري
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 نمودارهايِ ستوني
ي نمودارهايِ ستوني كه شمارِ تصويرهايِ مثبت و منفي هر يك از                 تهيه

كنند،   اي را ترسيم مي       مطالبِ سياسي در هر يك از نهادهايِ رسانه            
تر   توانند امكانِ سونگري در هر يك از نهاد بخصوصي را به مراتب واضح               مي

طرفي در هيأت نمودارهاي      ارزيابِي بي .    از نمودارهايِ دايرهاي عرضه كند    
امكانِ آن  .    تواند مستقيماً به صورت ارقام زيرِ نمودار ثبت شود           ستوني مي 

نيز وجود دارد كه ارجاعات مثبت و منفي اين تبلورات را همگام يا به جايِ               
 .تعداد اين موارد، از طريقِ زمانِ كُّلِ آن توصيفات نشان داد

گري انجام    هاي تصويري و زماني كه نظارت       بايد هر منحني را با نامِ رسانه       
مثالً، تلويزيونِ دولتي، كانالِ يك، اخبارِ شامگاهي،       .  (شده است، برچسب زد   

شود رنگي و سياه      هر قسمت منحني را هم مي     ).    ي اول تا هفتمِ ژوئن      هفته
 توان از طريقِ پرژكتورهاي      هايِ رنگي را مي      منحني.    و سفيد نشان داد    

overhead    شتوانه   به مثابههايِ مطبوعاتي به كار گرفت        در كُنفرانس    ي پ
هايِ سياه و     برداريِ از بخش    نسخه.    و در وِبگاه پروژه نيز از آن سود جست         

ها چاپ و ميانِ  شود همراه گزارش تر است و آنها را مي سفيد به مراتب آسان
 .   نگاران و ديگران توزيع كرد روزنامه

 
 ارزيابيِ نمودارهايِ غيرِ منحني 

اند، اما بدونِ همراهيِ با توضيحات و           ها جالب توجه    در حالي كه منحني    
گنجند،   ها و نمودارها نمي      ها كه در درونِ منحني       هايِ ديگر داده    تحليل

اين نكته را بايد به خاطر سپرد زماني كه          .    تواند موجبِ گُمراهي شود     مي
هايِ خبريِ نامتوازن و غيرِ منصفانه بر           گران به مواردي از پوشش       نظارت

هنگامي .    هايِِ مربوط ثبت و ضبط شود        خورند، بايد اين موارد در فُرم        مي

ها چشمگير هستند، بايد مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج در                  كه يافته 
گري بايد    هايِ نظارت   در يك چنين مواردي، يافته    .    ها منعكس شود    گزارش

 يا ديگر اَشكال    (bullet)اي    ي گلوله     واره  ها به صورت فهرست     در گزارش 
 .  گُنجانيده شود

 
اند، اما بدونِ همراهيِ      ها جالب توجه    در حالي كه منحني   

ها كه در درونِ       هايِ ديگر داده     با توضيحات و تحليل    
تواند موجبِ    گنجند، مي   ها و نمودارها نمي       منحني

 .گُمراهي شود
 

ها را عرضه كنند و        ها بايستي بافت يافته      بايد به خاطر سپرد كه گزارش      
با اين .  ها را به مرورِ زمان به نمايش بگذارند همزمان با تكاملِ پروژه گرايش

ي يك صفحه     تهيه.    ي آن موجز باشند     ها بايد كوتاه و ارائه       همه، گزارش 
 .  ها بسنده و عقاليي خواهد بود ي رسمي به همراه گزارش اطالّعيه

هاي گروهي    ها و نتايج مشكالت اَهمي را در كردارِ رسانه            زماني كه يافته  
هاي   گري بايد توصيه    ي نظارت   كنند، دست اندر كارانِ پروژه       رديابي مي 

فراخوري را تدوين و در اختيارِ نهادهايِ تلويزيوني، مقامات دولتي و                  
هايي اصالحات آني را در پي         اين چنين توصيه  .    حريفانِ سياسي بگذارند  

ي سياسي سودمند     خواهد داشت  و ميتواند بر روند انتخابات و گُستره             
 .باشد

 
هايِ منظّم و اَدواري در مورد پوششِ خبريِ                گزارش
ها پيرامونِ حريفانِ انتخاباتي و ديگر مسائلِ مرتبط           رسانه

 گري مبانيِ نظارت:  فصل چهارم
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 سطر به اينچ

 انقالب

ي پوشش  نمودار ستوني از انجمن روزنامه نگاران جوان مونته نگرو نشاندهنده: 2-4شكل 
   TV CG سياستمدار اول در 10خبري مثبت و منفي 

ي پوشش خبري روزنامه اي  نشاندهنده) بنگالدش(  FEMAنمودار ستوني از : 3-4شكل  
  2001از احزاب در مدت زمان شش هفته پيش از انتخابات 
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پيش از انتخابات در ارتقايِ انتخابات دمكراتيك از اهميتي         
 . در خور  برخوردار است

 
 هايِ نهايي پيرامونِ پوششِ خبريِ انتخابات گزارش
ها پيرامونِ    هايِ منظّم و اََدواري در مورد پوششِ خبريِ رسانه               گزارش

حريفانِ انتخاباتي و ديگر مسائلِ مرتبط پيش از انتخابات در ارتقايِ                   
ها و    اين گزارش .    انتخابات دمكراتيك از اهميتي در خور برخوردار است         

تواند منجر به بهبودهايي در فضايِ سياسي شده و براي               پيشنهادات مي 
اند، كمك    گري نشسته   آنهايي كه تمامي روند انتخاباتي را به نظارت            

 .  اي به ارمغان آورد ارزنده
هايش را پيرامونِ چارچوبِ قانونيِ كه        گري همچنين تحليل    ي نظارت   پروژه

هاي گروهي چونان ميزانِ قدرت و ضعف در قوانين و                بر اقدامات رسانه  
  اين مسأله و ارزيابي   .    مقرّرات و اجرايِ آنها حاكم است، ارائه خواهد داد          

ديگرعوامل، همچون تاريخِ آزاديِ مطبوعات يا سانسور و ارعابِ آنها بايد از             
زماني .    اي انعكاس يابد    ي جداگانه   گري، به گونه    هايِ ادواريِ نظارت    گزارش

گري به دانشي ژرف از       ي نظارت   كه اين مسائل با يكديگر ادغام شوند، پروژه       
گذارد،  هاي گروهي در پوششِ روندهايِ سياسي اثر مي شرايطي كه بر رسانه

 .  يابد دست مي
گري بايد گزارشِ     ي نظارت   به مجرد اينكه روند انتخاباتي پايان گرفت، پروژه       

.  هاي پوششِ خبري آنها فراهم سازد        هايِ گروهي و شيوه     جامعي از رسانه  
هاي بافتي را     گري و تحليل    هايِ در ارتباط با نظارت      اين گزارش بايد يافته   

گزارش بايد پيشنهاداتي را برايِ بهبود چارچوبِ قانوني و            .  در هم آميزد  
اي را    اين گزارش همچنين بايد پيشنهادات گسترده      .    مقرراتي ارائه دهد  

پيرامونِ اقدامات دولت در حمايت از آزاديِ مطبوعات، و ارتقايِ آزاديِ ابرازِ            
                    قِ مردم به كاوش و دريافتقبايِ سياسي و حر طبيانِ سياسي توس

 .  اطالّعات الزم برايِ شركت مؤّثردر امورِ عمومي عرضه كند
گُزارشِ نهايي در مورد    «اي اوقات از آن به عنوانِ          پاره(گزارشِ جامع كه    

اي را براي     تواند شالوده   مي)  »برند  هايِ گروهي در انتخابات نام مي        رسانه
فراخواني مردم به گفت و شنود، فراهم آورد و در اين راستا به سازماندهيِ               

گريِ در جريانِ     ميزِ گردها به پردازد و زمينه را نيز برايِ فعاّالن و نظارت              
 .ها در پوششِ خبريِ روندهايِ دولتي و سياسي آماده سازد رسانه

 كامبوج
COMFREL     گري بر انتخابات،      هايِ نظارت    و ديگر سازمان

، در  2002اي را پيرامونِ انتخابات محلّي          هاي هواخواهانه   فعاليت
مورد اصالحِ مقرراتي كه كميسيونِ انتخابات تماميِ مواّد آموزشي و           

.  نويسي رأي دهنده را پيشاپيش تصويب كند، به راه انداخت            برنامه
مقررات، بررسي  .  اين اقدام به پيروزيِ نسبتاً چشمگيري دست يافت       

اين مواد را كامالً داوطلبانه خواند، با اين همه، گروه به اين نكته پي              
ي تمامي مواّد براي تأييد،  برد كه در بسياري از اياالت هنوز هم ارائه

 .  ضروري است
 

 مكزيك
 آكادميِ حقوقِ   1994گري    يِ وااليِ نظارت    بر اساسِ بازده پروژه    

يك (ي مدني      مكزيك، كه همراه با اتحاديه       (AMDH)اساسي  
صورت )   سازمانِ مدني  400گري بر انتخاباتي بيش از        ائتالف نظارت 

ي    هيأتي را برايِ نحوه    (IFE)گرفت، مركزِ انتخاباتيِ فدرالِ مكزيك    
هايِ هيأت آكادمي     يافته.    هايِ گروهي بنيان گذاشت     برخورد رسانه 

هايِ گروهي را فراخواند تا حقوقِ مردم برايِ دستيابي        ، رسانهIFEو  
به اطالعات را محترم شمارند و روشي را كه سرشار از حقيقت،                 

در پيِ   .  عيني، متوازن و منصفانه است، در پيش گيرند                 
هايِ   گري بر رسانه     هاي نظارت   ي مدني، يافته     انتخابات،اتحاّديه

گروهي را به پرزيدنت ساليناس تقديم كرد و وي در پسِ آن                   
خواهانِ اجرايِ معيارهايي در تضمينِ پوششِ منصفانه و عينيِ              

دو كانالِ تلويزيوني آمادگي خود را برايِ در        .    هايِ گروهي شد    رسانه
اختيار گذاشتنِ اوقاتي از زمانِ تلويزيون نسبت به تماميِ احزابِ              

شان اعالم    ي پيام   سياسي و نامزدهايِ انتخاباتي در جهت ارائه          
 .  كردند

 
 اسلواكي

  MEMO 98   هايِ اسلواكي در پسِ انتخابات،        و ديگر سازمان
آميزي را در جهت تصويبِ قانونِ آزاديِ              هايِ موفقيت   فعاليت

هايِ گروهي و      دستيابي به اطالّعات در تضمينِ دسترسيِ رسانه         
افزون بر اين،   .    مردم به اطالّعات در كُنترلِ دولت به راه انداختند          

 خواست تا پيشنهاداتي را        MEMO 98پارلمانِ اسلواكي از      
هايِ گروهي  در كتابِ سفيد        پيرامونِ اصالحِ قوانينِ حاكم بر رسانه     

  .فراهم آورد

       يادداشت كشوري
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گران و ديگر كادرِ اداري، كليد موفقيت در كارِ              آموزشِ ثمربخشِ نظارت  
ي   آموزش بايد بر اهميت صحت، انصاف، ارزيابي و عرضه        .    گري است   نظارت
ي   اي از فُرمِ قولنامه      برايِ نمونه .    (گري تأكيد ورزد     ها در نظارت     يافته

 آ  5هايِ    هايِ گروهي و دستورالعمل رفتاري به پيوست        گري بر رسانه    نظارت
ي اصليِ براي آموزش و عملكردهايِ در جريانِ           نكته.)  ــ بي مراجعه شود   

هاي   وري است كه داده     هايِ ساده و آساني براي بهره       ي فُرم   گري تهيه   نظارت
.   گيرد  شناسيِ در راستايِ پروژه به خدمت مي        بنيادين را در انطباق با روش     

ي صحيح از اين       هاي سهل و ممتنع برايِ استفاده         فراهم سازيِ آموزش  
هاي   گيري از فُرم    اين فصل، بهره  .    ها از ديگر ابعاد مهمِ برنامه است          فُرم

دهد و تفاوت     هاي مختلف را مورد بحث قرار مي        گري نسبت به رسانه     نظارت
گريِ بر انواعِ     گريِ تيترها در مقابلِ فحوايِ داستان، و نظارت           ميانِ نظارت 

هايي كه در متن و همچنين مجموعه            فُرم.    كند  ها را بازگو مي      برنامه
 عرضه شده است، به مفهومِ نهايي بودنِ         6هايِ كاملي كه در پيوست         فُرم

شود و بايد آنها را  شماري برايِ طراّحيِ فُرم يافت مي هاي بي راه.  آنها نيست
اين فصل  .  ي كشوري مورد استفاده قرار داد          با توجه به شرايط ويژه       

 .  كند ي تطبيقي نسبت به اين موضوع را عرضه مي اي از تجربه برگُزيده
 

 اخبارِ تلويزيوني 
ي اولِ فُرمِ     اي از صفحه    نمونه)  37ي    در صفحه   (1ي    تصويري شماره   مثال

گران در حالِ  هر زماني كه نظارت.  دهد گري بر تلويزيون را نشان مي نظارت
ها در    مرورِِ اخبار هستند، بايد تعداد قابلِ توجهي از اينگونه و ديگر فُرم               

 .   اختيارِ آنها قرار گيرد
 

ي   آموزش بايد بر اهميت درستي، انصاف، ارزيابي و عرضه         
 .  گري تأكيد ورزد ها در نظارت يافته

 
.  شود  اي ازاهمِ اخبار آغاز مي      ي خالصه   پخشِ اخبارِ تلويزيون يا راديو با ارائه      

اين جريان مروري است بر خبرهاي مهم و فرصتي را برايِ آگاهي از                    
اين بخش مقدماتي در تلويزيون     .    سازد  موضوعات مرتبط سياسي فراهم مي    

 صدايِ كوتاهي از مسائلِ سياسي          معموالً با فيلم، تصاوير و احتماالً پاره        
اهمِ :  ها يادداشت كنند    گران بايد اين نكات را رويِ فُرم        نظارت.    همراه است 

هايِ مهمِ خبري؛     اخبار به ترتيب پخش و كلمه به كلمه؛ موضوعِ گزارش           
ي   احزابِ سياسي، نامزدها، مقامات بلند پايه     (اي كه موضوعات سياسي       نحوه

شوند؛ طولِ زمانيِ هر تيترِ خبري؛ نوعِ نمودار يا            عنوان مي .)  دولتي و غيره  
؛ و  )البته در صورت انتشار    (آيد    تصوير كه همراه با آن به نمايش در مي           

اين جريان بايد در     .    شوند  ها در اين بخش عرضه مي        ترتيبي كه گزارش  
صفحات .    گري بر تلويزيون يا راديو ثبت گردد          ي اولِ فُرمِ نظارت      صفحه

ها پيرامونِ هر گزارش كه به صورت         اي نيز بايد برايِ يادداشت داده       جداگانه
گر   ظاهراً هر نظارت  .    شود، در دسترس قرارداشته باشد       كامل پخش مي  

مجبور است كه برايِ گردآوريِ تماميِ اطالّعات الزم در جهت ارزيابي،                
 .  چندين بار نواِر ضبط شده را به تماشا بنشيند

 

 فصلِ پنجم

 گري هاي نظارت آموزش
گري بر اخبارِ تلويزيوني، اخبارِ راديويي،               نظارت
 ي دسترسيِ مستقيم ها و برنامه روزنامه
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 گري بر بخشِ اهمِ اخبار هاي نظارت آموزش
.  گردد هاي اخبارِ تلويزيوني با يك بخشِ خبري آغاز مي گري بر برنامه نظارت
گري بر تلويزيون براي ثبت اطالّعات پيرامونِ            ي اولِ فُرمِ نظارت      صفحه

اين صفحه همزمان اطالّعات عام     .    گيرد  همين بخش مورد استفاده قرار مي     
 و  37ي    در صفحه 1ي    به تصويرِ شماره  .    (و خاص را در خود نهفته دارد       

 مراجعه كنيد6پيوست  (. 
 

 اطالّعات كّلي
گران به جايِ ذكرِ نامِ        بهتر است كه نظارت    .  گر  ي هويت نظارت    شماره

تواند آنها را در مقابلِ       اين امر مي  .    ها، از شماره بهره گيرند      خود رويِ فرم  
هايِ فشار كه ممكن است نتايج        ارعابِ احتماليِ مقامات دولتي يا ديگر گروه      
 .  دارد آنان را به خشم آورده باشد، مصون نگاه مي

 
  بطورِ مثال، كانالِ     .گيرد  گري قرار مي    نهاد تلويزيوني كه مورد نظارت    

 . تلويزيونِ دولتي2
 

  . 6ي اخبارِ شامگاهيِ ساعت    بطورِ مثال، برنامه.عنوانِ برنامه
 

گر بايد تاريخِ برنامه، زمانِ آغاز و پايانِ برنامه را                 نظارت  .تاريخ و زمان  
ي   گر قادر خواهد بود تا برنامه        بر اساسِ اين اطالّعات، نظارت    .    ضبط كند 

گري قرار گرفته است شناسايي كند و             بخصوصي را كه مورد نظارت       
همچنين ممكن است بعداً تصميم گيرد كه كّلِ مدت زمانِ اطالّعات در                

ي خبري مقايسه كرده و آنها        ارتباط با مسائلِ سياسي را با كّلِ زمانِ برنامه        
ها  هايِ چشمگير ميانِ نهادهايِ تلويزيوني يا اختالف تفاوت.   را گزارش دهد

 .  در مدت، ممكن است قابل توجه واقع گردد
 

 اطالعات مربوط به يك پوششِ خبريِ ويژه
  تعدادي خطوط شماره گذاري شده       .اطالّعات مربوط به عناوينِ خبرها    

برايِ يادداشت اهمِ خبرهايِ اعالم شده در آغازِ برنامه و به ترتيبي كه اعالم              
اين مسأله بايد حاويِ كلمه به      .    شوند، در اختيار قرار گذاشته شده است        مي

ي آوا نوشته عناوينِ خبري باشد و در اين راستا، رجوعِ به نوارِ ضبط                  كلمه
.  گري در آينده را تسهيل خواهد كرد            صوت جهت تأييد نتايجِ نظارت      

ها ثبت گردد و        ارزشمند خواهد بود كه در اين فُرم، تماميِ عناوينِ گزارش          
اين امر به    .    تنها به پوششِ خبري در ارتباط با انتخابات بسنده نشود             

هايِ مرتبط    گران فرصت خواهد داد كه بعدها پيرامونِ گزارش              نظارت
مثالً، اگر يك   .    سياسي در مقايسه با تماميِ اخبارِ روز به داوري بنشينند           

ها پيرامونِ    حزب، پيوسته به عنوانِ خبرِ اصليِ روز انعكاس يابد، اما گزارش           
ديگران همواره در آخرِ برنامه ــ آن هم احتماالً پس از گزارشِ وضعِ هوا و                
ورزش ــ منعكس شود در اين صورت، اظهار نظر و تحليل در اين زمينه                 

 .  مفيد فايده خواهد بود
همچون خبرهايِ اقتصادي، آتش    (گران آنگاه موضوعِ عناوينِ خبري        نظارت

را )  ي طبيعي، پوششِ سياسي، رخدادهايِ دولتي         سوزيِ محلي يا فاجعه    
سپس مدت زمان و بعد ــ در صورت وجود ــ نوعِ               .    ثبت خواهند كرد  

مثالً تصويرِ نامزد سياسي يا مقامِ       (گرافيك يا عكس همراه عناوينِ خبري        
وارد .)  دولتي، آرم يا نماد حزبِ سياسي، گرافيك يك آتش سوزي و غيره             

گر حال و هوايِ موضوع را در صورت           در پسِ آن، هر نظارت    .    خواهد شد 
 .  طرفانه بودن، يادداشت خواهد كرد مثبت، يا منفي يا بي

 
 ي خبري ي پخشِ برنامه آموزشِ خالصه

گري بر اخبارِ      يك فُرمِ نظارت    2ي    اي از صفحه     نمونه 2ي    تصويرِ شماره 
توانند   گران در اين صفحه مي       نظارت.    گذارد  تلويزيوني را به نمايش مي     
ي   هايِ كاملي كه پيرامونِ پخشِ اخبار در صفحه         اطالّعات مربوط به گزارش   

هايي كه انعكاس يافته اما در عناوينِ            اول شناسايي شده و نيز گزارش       
اي   هر گزارشي فُرمِ جداگانه    .    خبري عنوان نشده است، يادداشت كنند       

 .ي زيرين تكميل كرد توان آن را به گونه كند كه مي طلب مي
 

 اطالّعات عمومي برايِ باز شناساييِ گزارش
ها جابجا نشوند  يا  ها براي تضمينِ اينكه فُرم   اين داده.گر ي نظارت شماره

 .  شوند اجتناب از سردرگُمي، دوباره وارد مي
 

  نهاد خبري    .گري قرار گرفته است     اي كه مورد نظارت     نهاد و برنامه  
نامِ برنامه  ).    » تلويزيونِ دولتي  2كانالِ  «مثالً،  (شود    دوباره وارد فُرم مي    

تاريخ و زمانِ برنامه دوباره     ).    »اخبارِ شامگاهي «مثالً،  (شود    دوباره وارد مي  
ها را گردآوري و تحليل       ها، به آنهايي كه داده      اين واردكردن .    شود  وارد مي 

هايِ صحيح نيزهمراه يكديگر نگهداري      كنند، يارمند بوده و از طرفي فُرم  مي
 . شوند مي

 
در بخش عناوين خبري    )  »مورد«(  اگر گزارش     .شماره و عنوانِ گزارش   

 گري هاي نظارت آموزش:  فصل پنجم
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ي عنوان خبري را از       توانند شماره گران آنگاه مي برنامه عنوان گرديد، نظارت 
اي كه عنوانِ     آنها بايد همچنين چند كلمه    .    ي اولِ فُرم وارد آن كنند       صفحه

 .  كند وارد سازند آن مورد را بيان مي
 

 اطالّعات ويژه پيرامونِ موضوعات گزارش
 زماني كه اين گزارش آغاز گرديده و زمانيِ كه پايان يافته             .  طولِ گزارش 

توان از يك زمان سنج  مي.  است و نيز كّلِ سپري شدنِ زمان بايد وارد شود
 .   ها بهره گرفت گيريِ اين زمان يا زمان شمارِ دستگاه ضبط صوت برايِ اندازه

 
 شناخت گزارش

ي خط آغازينِ گزارش را در جهت         گران بايد كلمه به كلمه آوا نوشته        نظارت

 .  ها كنند يارمنديِ بازشناخت آتي وارد فرم
 

ي   مايه  ي كوتاهي از دورن      گران بايد خالصه      نظارت  .ي گزارش   خالصه
 . اصليِ گزارش را وارد سازند

 
هايِ ضروري برايِ     تواند به منظورِ وارد كردنِ داده        يك سلسله خطوط مي   

تواند ستوني    هر خط مي  .    تحليلي از اين گزارش مورد استفاده قرار گيرد        
 :  برايِ مسائلِ زيرين به كار آيد

 
 شود؛ نامِ هر يك از موضوعات سياسي كه در گزارش برده مي •

 گري بر اخبارِ تلويزيون هايِ نظارت نمونه فُرم
ي اخبارِ تلويزيون؛     ي پخشِ برنامه    فُرمِ خالصه :  2ي    گري بر اخبارِ بامدادي تلويزيون ــ بخشِ عنوانِ خبر؛ تصويرِ شماره             فُرمِ نظارت :  1ي    تصويرِ شماره 
گريِ   هايِ نظارت   هايي كه برايِ خالصه كردنِ يافته       لطفاً برايِ اين و ديگر نمونه فُرم      .    (ي تفسير ي خبريِ تلويزيون ــ فُرمِ خالصه برنامه: 3ي  تصويرِ شماره 

 .)  مراجعه كنيد6گيرد، به پيوست  هايِ جمعِ امتيازات هفتگي كه مورد استفاده قرار مي روزانه و همچنين برگه

 سودمند   اطالّعات  

 1 

 2 

 3 
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ي تلويزيون، با     هر اشارتي داّلِ بر اينكه آيا فرد نمايان بر صفحه           •
تصويرِ خود، تنها صدا، يا تصوير و صدا توأمان با يكديگر همراه              

 است؛ 

ي تلويزيون ظاهر شده است،         مدت زماني كه فرد در صفحه        •
 تواند در ستونِ ديگري يادداشت گردد؛ مي

گيري از مقياسِ عددي در اينكه        گر بايد با بهره     سرانجام، نظارت  •
اي مثبت يا منفي ارائه شده است يا نه،         آيا اين فرد جمعاً به گونه 

اي    برايِ تا اندازه   2 برايِ بسيار مثبت،     1مثالً،  .  (به داوري بنشيند 
 برايِ بسيار   5طرف، چهار براي تا حدي منفي،          برايِ بي3مثبت،  
اسلواكي :  ، يادداشت كشوري  31ي    نگاه كنيد به صفحه   ).    (منفي

 ).   امتيازي5 امتيازي، برايِ تشريحِ يك مقياسِ 5ــ مقياسِ 
 

توان به ثبت اطالّعاتي پيرامونِ افرادي كه در           اي را مي    يك فضايِ جداگانه  
ي تلويزيون ظاهر     گزارش از آنها نقلِ قول يا استناد شده اما در صفحه              

 .  اند، اختصاص داد نشده
 

نامِ فرد، زمانِ اختصاص داده شده و مقياسِ امتيازِ مثبت و منفي       •
 . بايد ثبت گردد

بايد افرادي را كه تنها نامي از آنها برده شده يا نقلِ قولي                     •
اگر چنانچه فقط به نامِ آنان در        .    گرديده است، يادداشت كرد   

توان بي اشارتي     جريانِ گزارش اكتفا شده  است، اين امر را مي          
توان   اين اظهار نظرات را همچنين مي     .    به مدت زمان، ثبت كرد    

بر مقياسِ مثبت و منفي ارزشيابي كرد و اين خود، روند اينگونه            
گيري هم داده      نهادها را حتّي آنگاه كه زمانبنديِ قابلِ اندازه          

 .  سازد نشده است، آشكار مي

 
ها نباشد، اما     ي اين مسائل قابلِ درج در گزارش         اگر چه ممكن است كلّيه    

گران در پسِ مدتي به       امكان دارد كه نظارت   .    ثبت آنها حائزِ اهميت است    
براي نمونه، به جايِ    .    هايِ برخي از اين نهادهايِ تلويزيوني پي برند          شيوه

ي اظهارات آنان را       اينكه اجازه دهند كه افراد خود سخن گويند، فشرده           
ممكن است برخي از رخدادها چندان اهميتي نداشته باشد،          .    پخش كنند 

ي روندي هماره و پيوسته به چشم آيد،             اما چنانچه اين مسأله به گونه       
در غيرِ  .    هايِ نوشتاري انعكاس يابد     هايِ آتي و گزارش     تواند در كنفرانس    مي

ها با آميزشِ زمانِ تماميِ گزارش در دلِ كّلِ زمان             ي داده   اين صورت، ارائه  

 .  تر خواهد نمود كه به يك موضوع اختصاص داده شده است، ساده
 

 ي اخبار هايِ خالصه تفسيرِ برنامه آموزش
گري بر    ي سومِ فُرمِ نظارت     اي از صفحه     نمونه 6 و پيوست    3ي    تصويرِ شماره 

گران برايِ اطمينان از عدمِ تداخل        نظارت.    گذارد  تلويزيون را به نمايش مي    
هايِ مشخّص از     ها بايد برايِ هر گزارشي، تماميِ داده        يا از دست دادنِِ فُرم    

  گران بايد اطالّعاتي را كه لزوماً        نظارت.     را دوباره وارد سازند    2 و   1صفحات
.  پذير وابستگي ندارد، در اين صفحه يادداشت كنند           گيريِ كميت   بر اندازه 

 : هايي از اين دست را مطرح ساخت گران پرسش بطورِ مثال، بايد از نظارت
 

آيا خبرهايِ مهمي در آن روز وجود داشته  كه گزارش نشده                •
 است؟

آيا نهاد تلويزيوني در تالش بود تا اطالّعات متوازني ارائه دهد؟              •
انگيزي پيرامونِ يك مورد سياسي        مثالً، چنانچه گزارشِ بحث    (

ي پاسخ به اين گزارش داده         عرضه گرديد، آيا به اين فرد اجازه       
شد و اينكه آيا براي رقبايِ سياسيِ او نيز چنين امكاني فراهم              

 ؛)گرديد؟

ي تلويزيون برآن شد تا عقايد خود را نيز           آيا گزارشگر يا گوينده    •
 تلويحاً در اين گزارش بگنجاند؟

آيا در زوايايِ دوربين حركتي غيرِ عادي يا ناهنجاري در نشان              •
 شد؟ ي مثبت يا منفي ديده مي دادنِ فردي، به گونه

تصاويري كه نشان داده شد آيا انعكاسِ راستيني از فرد را در                •
 نمود؟ گزارش مي

آيا نمودارهاي ديگر، موسيقي يا ترفندهايي كه از آنها بهره                 •
 گيري شد، تغييري در حال و فضايِ مقصود به وجود آورد؟

ي گزارش گرديده بود، يا آنكه         آيا دروغ يا تصويرِ غلطي، آميزه       •
 نگاري به كار گرفته شده بود؟ لحنِ موهني از سويِ روزنامه

شد، آيا به نامزد انتخاباتي فرصتي        اي انجام مي    چنانچه مصاحبه  •
 ها پاسخ گويد؟  داده نشد تا بطورِ كامل به پِرسش

ها به نحوِ غيرِ        رسيد كه بريده فيلم       آيا چنين به نظر مي        •
 اي مونتاژ شده بود؟؛ و  منصفانه

آيا بريده فيلم يا صدا مقارن با رخدادهايي بود كه در گزارش                •
 يافت؟ انعكاس مي
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               تلويزيوني در جهت پيش بينيِ طُرقِ گوناگوني كه ممكن است يك نهاد
گر بايد هر     پذير نيست، اما يك نظارت      كنترلِ گزارشي به كار گيرد، امكان      

به مرورِ زمان و به  .  انديشد ارزشمند است، به كار گيرد روالي را كه خود مي 
هايِ   ها رخ خواهد نمود و نهايتاً به ارزيابي          موازات پيشرفت پروژه، گرايش   

گري كه در اين متن       هايِ نظارت   افزون بر فُرم  .  (پروژه مساعدت خواهد كرد   
هايِ جمعِ    ها جهت اهمِ اخبار و  برگه        به آن پرداخته شد، برايِ خالصه فُرم      

هايِ نوشتاري به      امتيازات هفتگي در ارتباط با تلويزيون، راديو و رسانه            
 مراجعه كنيد6پيوست (. 

 
 اخبارِ راديو
هايِ   توان به استثنايِ داده     هايِ خبريِ راديو مي     گريِ بر برنامه    براي نظارت 

گيري شد، سود     هايِ اساسي، كه برايِ تلويزيون بهره         بصري، از همان شيوه   
 مراجعه  6گري بر راديو، به پيوست          هاي نظارت   براي نمونه فُرم  .  (جست
 .)كنيد

              راديو ابزارِ نهاديني است كه مردمِ بسياري از كشورها از طريقِ آن اطالّعات
خود پيرامونِ رقبايِ سياسي و ديگر مسائلِ در ارتباط با انتخابات را به                  

راديو در اين زمينه نقشِ اساسي را در اين كشورها كه              .    آورند  دست مي 
.  هايِ نوشتاري نيز از اهميت برخوردارند، بر عهده دارد            تلويزيون و رسانه  

آنجا كه راديو در يك يا دو نهاد خبر پراكنيِ تحت كنترلِ دولت قرار دارد،                
آنجا .  شود اي برخوردار مي گرايد و از اهميت ويژه گري به سادگي مي نظارت

شود و  پذير مي هايِ غيرِ دولتي وجود دارند، چندگرايي نيز امكان كه ايستگاه
گري، گذشته از شهرِ اصليِ، در ديگر     در اين راستا نياز به سازماندهيِ نظارت 

گران، مديريت در برگزاريِ      آموزشِ نظارت .    شود  نقاط كشور نيز احساس مي  
اي را در يك      بندي، چالشِ ويژه    هايِ چند نوبتي و تكيه بر زمان          گري  نظارت

 .  طلبدچنين موقعيتي مي
 

 ها روزنامه
طلبد تا به تماشايِ تلويزيون نشستن        تري را مي    خواندنِ روزنامه نقشِ فعاّل   
دوزد يا    زماني كه فردي چشم به تلويزيون مي       .    يا گوش به راديو فرادادن    

سپارد، جز شنيدن و ديدن انتخابِ چنداني برايِ وي              گوش به راديو مي    
ها صادق نيست، چرا كه        اين مسأله اما در مورد روزنامه      .    ماند  باقي نمي 

با اينهمه،  .    گيرند كه  كدام مطلب را بخوانند         خوانندگان خود تصميم مي   
ي   بطورِ مثال، تيتري در صفحه    .    توان چندين حكمِ كّلي نيز صادر كرد        مي

اول احتماالً اَبعاد وسيعي از خوانندگان را به خود جلب خواهد كرد و تأثيرِ               
ي پنج،    اي در صفحه    بيشتري از يك بحث همراه با جزئياّت  پيرامونِ مسأله         

تصويري توجه را جلب كرده و تأثيري خواهد          .    بر جاي خواهد گذاشت    

 19ي  كنيا ــ هيأت حقوقِ بشرِ كنيا و ماده
 گري بر اخبارِ راديو نظارت
، اخبارِ  )لندن(، پيكارِ جهاني برايِ آزاديِ بيان        19ي     در همراهي با ماده    (KHRC)، هيأت حقوقِ بشرِ كنيا      1997هايِ پيش از انتخابات دسامبرِ        در ماه 

 را  (KBC)و سرويسِ راديويي به زبانِ انگليسي       )  پخشِ برنامه به زبانِ كيسواهيلي        ((KBC)، سرويسِ راديو ملّي،     (KBC)تلويزيوني وابسته به دولت     
ايستگاه تلويزيونيِ غيرِ دولتي كنيا و چندين        .    گري شد    نيز نظارت  (KBC)هايِ مركزي، غربي و شرقيِ         افزون بر اين، ايستگاه   .    مورد نظارت قرار داد   

 .  هايِ ملّيِ نوشتاري هم به منظورِ مقايسه، مورد بررسي قرار گرفت رسانه
 درمسائلِ سياسي رديابي كردند، كه از آن ميان، گذشته از ديگر موارد، پوششِ                KBCاي را در ارتباط با پوششِ          دست اندركارانِ پروژه مشكالت عديده    

نمايش پيوسته رويدادهايِ   :    توان نام برد     نسبت به ديگر احزاب را مي      (KANU)خارج از تناسب در اخبارِ مربوط به رئيس جمهور و حزبِ سياسيِ وي               
 رويدادهايِ  توانست تأثيري منفي در مورد دولت داشته باشد؛ و پوششِ           رياست جمهوري در آغازِ خبرها؛ حذف قابلِ توجهي از مسائلِ مهمِ سياسي كه مي             

 KBCبطورِ مثال، گزارشِ پروژه در پوششِ خبرها در اكتبر حاكي از آن بود كه راديو                .    كرد  اي كه با منابعِ خبرهاي غير دولتي تفاوت مي          سياسي به گونه  
 اختصاص داده بود و حال آنكه تنها هشت         KANU درصدر را به     26 درصد از زمانِ اخبارِ خود را وقف رويدادها و اقدامات رياست جمهوري كرده و                 57

ها در اين گزارش همچنين حكايت از آن داشت           يافته.    درصد نصيبِ جناحِ مخالف سياسي و نُه درصد نيز صرف خبرهايِ عاّمِ محلي و سراسري شده بود                 
 درصد از پوششِ خبريِ جناحِ مخالف به صورت منفي          80ي مثبت انعكاس يافته بود و حال آنكه            به گونه  KANU درصد از مسائلِ در ارتباط با          100كه  

 .  ارائه شده بود

       يادداشت كشوري
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داشت حتّي اگر خواننده شرحِ مندرج در داستان را ناديده بگيرد و از آن                 
ي اول ممكن است به نظرِ رأي دهندگان          هايِ اصليِ صفحه    گزارش.    بگذرد

مثالً، شخصي كه   .    كه حتّي امكان دارد خود روزنامه را هم نخوانند، برسد          
سوارِ اتوبوس است، امكان دارد چشمش به تيتر يا تصويري بيافتد و همين              

بسياري از  .    مسأله ديدگاه او را پيرامونِ يك موضوعِ سياسي تغيير دهد            
ي مطلب  افكنند كه حتّي ممكن است ادامه ي اول نگاهي مي مردم به صفحه

در داخلِ صفحات را ناديده گذارند يا اينكه احتماالً پاراگراف اصلي را                  
بنابراين، برايِ بسياري از مردم،      .    بخوانند و روي به ديگر گزارش آورند        

هايِ گزارش در      تيترها، تصاوير، جايِ مطلب، پاراگراف اصلي و بخش            
ي آنها در صفحات      ي اول از اهميت بيشتري برخوردار است تا ادامه           صفحه

 .  داخلِ روزنامه
گري   نظارت.    سازد  تر مي   گري را پيچيده    دقّت بر اينگونه جزئياّت كارِ نظارت     

هايِ بيشتري را در مقايسه با راديو و تلويزيون            ها گردآوريِ داده    بر روزنامه 
ها را به خود      كند و اين امر زمانِ زيادي از اوقات تحليلگرانِ داده            طلب مي 

 .  دهد اختصاص مي
ي اول به     اگر چنانچه اطالّعات مربوط به اخبارِ، تصاوير و تيترهاي صفحه           

اي جدا منظور شود و همين مسأله در ارتباط با داخلِ صفحات انجام                 گونه
گران را نيز كاهش       نمايد، مضافاً اندكي از بار نظارت          مي   گيرد، پسنديده 

ها كه تحليل     به هر حال، امكان دارد كه سرانجام با انبوهي از داده          .    دهد  مي
ي   بنابراين، عرضه .    تواند دشوار باشد، روياروي گرديد       ي آنها مي    و ارائه 

اي روشن و دقيق از اهميت قابلِ         ها به گونه    گري روزنامه   ها در نظارت    يافته
 .  توجهي برخوردار است

 
 عنوانِ گزارش

توان با تصمـيـم بـه          هاي نوشتاري را مي     گري بر رسانه    ي نظارت   يك پروژه 
               اينكه موضوعِ اصليِ يك گزارشِ سياسي، خود از فحوايِ تيتر و پـاراگـراف
.  پيشاهنگ پيدا است، به طريقي سهل و همزمان موثق به انـجـام رسـانـد                

زماني كه موضوعِ اصلي شناسايي شد، بايد ابعاد گزارشي كه به اين موضوع             
تماميِ موضوعات سياسي درج   .     تخصيص يافته است مورد توجه قرار گيرد      

ي مثبت يا منفي عرضه شـده        توان با اين ارزيابي كه آيا به گونه         شده را مي  
نمايد، آنگاه امـكـان      اي مي است يادداشت كرد، اما اگر برخي از آنها حاشيه 

دارد دست اندركارانِ پروژه نسبت به مقدار فضايي كه به اين موضوعات در         
 .  گزارش اختصاص داده شده  نظرِ مخالفي ابراز دارند

 
 اَبعاد گزارش
توان بر اساسِ موضوعِ سياسي طبقه بندي كرد و اندازه گرفت             تيترها را مي  

؛ تصاوير و اَبعاد گزارش را      )با يك خط كش و بر مبنايِ يك سانتيمترِ مرّبع         (
شود   ي اول را مي     هاي صفحه   داده.  توان به همين شيوه انجام داد        هم مي 

 .  جداگانه يادداشت كرد
اين امكان نيز وجود دارد كه فضايِ مطلب را توأمان به عنوانِ تماميِ                    

 گري است ها ــ عواملِ مختلفي كه قابلِ نظارت روزنامه
گانه توانند جدا   گيرند، مي   اند و خوانندگانِ بسياري را در بر مي         شوند، از آنجايي كه بيشتر قابلِ بحث        ي اول چاپ مي     هايي كه در صفحه     داستان •

 . مورد نظارت قرار گيرند

تواند   مي)  احزاب، نامزدهايِ انتخاباتي، و غيره    (ي اول يا تمامي روزنامه  به مسائلِ سياسي اختصاص يافته است                 ي فضايي كه در صفحه      كلّيه •
هايي   ي گزارش   گري كرد حتّي چنانچه اين مطالب ادامه         ها را جداگانه نظارت     شود كه داخلِ گزارش     متغّير باشد كه در اين صورت موجب مي        

 .  ي اول آغاز شده است باشد كه از صفحه

ده هايي كه هدفش جلبِ توجه خوانندگان بر يك موضوعِ سياسي بيش از ديگر موضوعات بو          توان جداگانه اندازه گرفت تا گرايش اَبعاد تيتر را مي  •
 .  گيري كرد شود جدا از تيترهاي صفحات داخلِ روزنامه اندازه ي اول را مي تيترهايِ صفحه.  است، آشكار گردد

 .  هايي كه در جهت جلبِ نظرِ خواننده به عمل آمده است نيز روشن گردد گيري كرد تا تالش توان جداگانه اندازه تصاوير را هم مي •

 .  گيري كرد توان جدا از صفحات داخل اندازه ي اول را مي تصاويرِ صفحه •

ممكن است گزارشي حاويِ يك سلسله از مسائل و موضوعات سياسي باشد حتّي اگر چه امكان دارد برخي از مسائل فقط  به اختصار در آخر يا  •
ي فضايِ اختصاص داده شده به موضوع را با دشواري روياروي خواهد  داخلِ روزنامه عنوان شده باشد كه در اين صورت تصميم در سنجه

 .  ساخت

 سودمند   اطالّعات  
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گرچه ممكن است تيترها كه از حروف .  داستان، تيتر و تصوير گزارش كرد 
ها داشته باشند، اما روي       برند بارِ كمتري ازخود گزارش      تر بهره مي    درشت

اندازد   اينكه فردي نگاهي به آن مي     (گذارند    همرفته اثري كه بر خواننده مي     
به اين معني است كه بايد حقِ مطلب را در          )  خواند  يا روزنامه را به دقّت مي     

اين مسأله در مورد تصاوير كه ممكن است اطالّعات           .    اين زمينه ادا كرد   
نكنند، اما از آنجايي كه تأثيرِ به سزايي از خود بر جاي                  چنداني را القا     

 . گذارند، نيز صادق باشد مي 

ها را جداگانه محاسبه و        گران بر اساسِ اين عوامل، داده         چنانچه نظارت 
يادداشت كنند، اما به منظورِ نشان دادنِ تماميِ فضا براي هر موضوعِ                  

تر براي كساني     هايِ فزون   سياسي آنها را با يكديگر ادغام كنند، آنگاه داده         
كه طالبِ آن هستند، در دسترس قرار خواهد گرفت يا چنانچه زمانِ آن فرا              

 .  توان به موقعِ خود گزارش كرد ها را مي رسيده باشد، اين داده
گري بر روزنامه را نشان       ي اولِ نظارت    اي از صفحه     نمونه 4ي    تصويرِ شماره 

 41ي    هايِ نوشتاري به صفحه     گري بر رسانه    هايِ نظارت   برايِ فُرم .  (دهد  مي

 هايِ نوشتاري  گري بر رسانه هايِ نظارت نمونه فُرم
هايِ نوشتاري ــ پوششِ      گري بر رسانه    فُرمِ نظارت :  5ي    ي اول؛ تصويرِ شماره     هايِ نوشتاري ــ پوششِ صفحه      گري بر رسانه    فُرمِ نظارت :  4ي    تصويرِ شماره 

هايِ   گري بر رسانه    فُرمِ نظارت :  7ي    ي اول؛ تصويرِ شماره     هايِ نوشتاري ــ مراجعات از صفحه       گري بر رسانه    فُرمِ نظارت :  6ي    داخلِ روزنامه؛ تصويرِ شماره   
هايي كه  براي اين فُرم و ديگر نمونه فُرم.  (هايِ نوشتاري فُرمِ پوششِ تفسيرِ كوتاه رسانه: 8ي  ي مطالب در داخلِ روزنامه؛  تصويرِ شماره نوشتاري ــ ادامه

 .) مراجعه كنيد6گريِ روزانه مورد استفاده قرار گرفته است، لطفاً به پيوست  هاي نظارت جهت خالصه كردنِ يافته

 سودمند   اطالّعات  

 4 

 5 

 6 

 7  8 
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   هايِ در ارتباط با       در اين مثال، تماميِ داده     .)     مراجعه كنيد  6و پيوست
اي كه در باال      تحليلِ اين مسائل به گونه    .    ي اول ثبت گرديده است      صفحه

 .  تواند عملي شود به آن اشارت شد، مي
ي روزنامه را     گري بر دومين صفحه     اي از فُرمِ نظارت      نمونه 5ي    تصويرِ شماره 
اين صفحه اطالّعات مربوط به داخلِ صفحات روزنامه        .      گذارد به نمايش مي 
 .  ي اول است اين مسأله از يك جهت همانند صفحه.  دهد را نشان مي

   گيريِ   اي ديگر از ابزارِ جايگزين براي اندازه           نمونه 7 و   6تصويرِ صفحات
 در اين.  شود ميزانِ پوششِ موضوعات سياسي است كه به روزنامه واصل مي

ي اول يا در      در صفحه (شود  روش، تماميِ موضوعاتي كه در روزنامه درج مي 
 .شود گردد، يادداشت مي و تعداد دفعاتي كه مطرح مي) داخلِ صفحات

گري بر روزنامه است      اي از پيشنهادات ديگري براي نظارت         نمونه 8تصويرِ  
امكان دارد كه   .    توان يادداشت كرد    كه ديگر عواملِ متكّي بر محتوا را مي        

هاي مهمي را كه در اين روزنامه درج نشده است،               گر گزارش   يك نظارت 
ها، يا استفاده از      وري از سونگري يا انحصارگري يك گزارشگر از واژه            بهره

زباني محرّك يا ناخوشايند، تصاوير يا كاريكاتور و ديگر عواملي كه به ذهنِ              
گري بر روزنامه به      ديگر طُرقِ نظارت  .    كند را ثبت كند     گر خطور مي    نظارت

 :قرارِ زير است
ها درشتي حروف چاپي را به يك اندازه            از آنجايي كه روزنامه     •

گيريِ فضايِ    كنند بهتر است كه به جاي اندازه           انتخاب نمي 
گيريِ فضايِ مطلب     اندازه.    مطلب، تعداد كلمات را شمارش كرد     

احتماالً بهترين راه است چرا كه حروف درشت، حتّي در                  
 .  هايي اندك ممكن است تأثيرِ به سزايي داشته باشند واژه

ها به    توان تعداد ستون    ي گزارش مي     گيريِ حيطه    به جايِ اندازه   •
اينچ را كه به هر يك از موضوعات سياسي اختصاص داده شده               

 . گيري كرد است، اندازه

 
 ريزيِ ارتباط مستقيم و امورِ عمومي برنامه

توانند   چندين راه برايِ نامزدهاي انتخاباتي يا احزاب وجود دارد كه مي              
هايِ خود را به رأي       اي مستقيماً نظرگاه    بدونِ نفوذ ويرايشگرِ نهادهايِ رسانه    

اي   گري بر يك چنين رسانه         بنابراين، نظارت .    دهندگان عرضه كنند   
.  كند  هايِ خبر پراكني طلب مي       اي متفاوت را در مقايسه با دستگاه         شيوه

ترين اينان ارتباط مستقيمِ و آزاد حزب يا نامزد انتخاباتي              يكي از متداول  
اي را برايِ رقبايِ سياسي فراهم         است كه موجوديت قانوني دارد و زمينه       

.  هاي انتخاباتي خود را به گوشِ رأي دهندگان برسانند           ساخته است تا پيام   

هايِ   ي ارتباط مستقيم، آگهي      ي متداول در همين حيطه        دومين شيوه 
در هر دو مورد، بايد به      .    ي تبليغاتي است    سياسي از طريقِ پرداخت هزينه    

هاشان را    هاي مالي پيام    حريفانِ سياسي اجازه داده شود كه فارغ از دغدغه        
هاي   ي رسميِ فعاّليت    امكان دارد كه قانون تنها در طيِ دوره       .    ارسال دارند 

 .  هايي شود انتخاباتي متعهد يك چنين پيام
هايِ   ي گزارش جنبه    دست اندركارانِ پروژه بايد به منظورِ درك و تهيه           

ها را مبني بر اينكه آيا رها از سانسورِ دولتي يا فشارهايِ بي                   بافتي پيام 
ها بوده      دليل و نيز فارغ از تبعيضِ سياسي اربابانِ يا كنترل كنندگانِ رسانه            

 .است، مورد بررسي قرار دهند
گران داوري پيرامونِ متن يا صحت و          در يك چنين مواردي، نقشِ نظارت      

گران در    ي نظارت   در مقابل، وظيفه  .    توازنِ هر پيام يا تبليغِ سياسي نيست      
حقيقت اين است   .    اي است و نه احزاب      اين موارد تكيه بر رفتار نهاد رسانه      

كه آيا به احزاب زمان داده شده است يا اينكه خود قادرند كه به منظورِ                   
ي مستقيم، اين زمانِ را خريداري كنند و اين             هاشان به گونه    ي پيام   ارائه

هايِ   در اين راستا، دستگاه   .    شود  اي مثبت تلقي      خود ممكن است به گونه    
خبر پراكني نيز در پي آنند كه اطالّعات را به رأي دهندگان انتقال دهند و               

هايِ خود را به      همزمان به رقبايِ سياسي هم فرصتي داده شود تا نظرگاه           
ها را به     گران اين پيام    به هر حال، امكان دارد كه نظارت      .    مردم عرضه كنند  

گذارند و اينكه آيا اصول و         منظورِ اينكه آيا نفرت يا خشونتي را پايه مي          
برايِ .    (كنند، ارزيابي نمايند    هايِ انتخاباتي را رعايت مي       ضوابط فعاّليت 

هايِ قانوني به      نامه  ها و آيين     ي رسانه   اي از راه و رسمِ داوطلبانه         نمونه
 .)  آــ ب مراجعه كنيد7هايِ  پيوست

 
 هايِ تصويري و سخن پراكنيِ غيرِ دولتي  دستگاه

ها عواملي از اين دست را         دست اندركارانِ پروژه در مورد اينگونه دستگاه       
 :توانند مورد توجه قرار دهند مي

اينكه آيا معيارها در جهت صالحيت و استحقاق برايِ دسترسي،           •
 غرضانه بوده و منصفانه اجابت يافته است؛ بي

هاي خود    ي نظرگاه   مقدار زماني كه در اختيارِ احزاب براي ارائه         •
گذاشته شده بود آيا به آن ميزان براي رأي دهندگان بوده است            

 هاي سياسي خود را آگاهانه در روزِ انتخابات برگزينند؟ كه گُزينه

ها و تبليغات سياسي زماني پخش شد كه رأي دهندگان            آيا پيام  •
 به آساني به آن دسترسي داشتند؟ 

 ها بدونِ ترتيب يا نوبت ارائه گرديد؟ اينكه آيا اين پيام •

 گري هاي نظارت آموزش:  فصل پنجم
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

اينكه آيا به احزاب يا نامزدهاي انتخاباتي اجازه داده شد تا                  •
               مسائلِ خود را به دور از ويرايشگري يا بدونِ بررسيِ مقامات

 اي عرضه كنند؟ و دولتي يا نهادهايِ رسانه

اينكه آيا فرصتي برابر و مساوي به احزاب و نامزدهايِ انتخاباتي             •
                تجهيزات و تسهيالت از امكانات نبود داده شد تا در صورت

 هايِ خود سود جويند؟ ي پيام تحت نظرِ دولت برايِ تهيه

 
زماني كه اين عواملِ بافتي مورد ارزيابي قرار گرفت و گزارش داده شد،                 

گري بايد بر اين نكته متمركز گردد كه آيا شرايط قانوني و                 آنگاه نظارت 
اي به درستي انجام پذيرفته       وري رايگان از نهاد رسانه      الزاميِ حاكم بر بهره   

اي،   هايِ رسانه   افزون براين، اتفاّقاتي همچون مشكالت فنّي در نهاد        .    است
قطعِ جريانِ برق و ديگر موارد را بايد پي گرفت تا ديد كه آيا اين مسائل                   

 .  دهند روندي از تبعيضِ سياسي را نشان مي
 

 تبليغات سياسي متكّي بر پرداخت هزينه
بسياري از كشورها تبليغات سياسي متكّي بر پرداخت هزينه را منع                  

ها   زماني كه بر اينگونه آگهي    .    اند، اما اين مسأله هميشه صادق نيست        كرده
هايِ   گري بر رسانه     اندركارانِ نظارت   آيد، دست   گري به عمل مي      نظارت

هايِ سياسيِ بدونِ     گروهي بايد تماميِ عواملي را كه در باال پيرامونِ پيام            
 .  پرداخت هزينه مورد بحث قرار گرفت مد نظر گيرند

گران در اين موارد بايد زماني را كه هر حزب يا نامزد انتخاباتي مورد                نظارت
ها را در جهت منصفانه بودن اين           استفاده قرار دادند و نيز جايگاه آگهي        

هايي كه پيرامونِ     توان همانند داده    ها را مي    اين داده .    مسائل اندازه گيرند  
ريزيِ اخبار به كار رفت، عرضه كرد، اما از آنجايي كه رقبايِ سياسي                برنامه
به هر  .    دهند، اندكي به تحليلِ متن نياز است         هاشان را خود ارائه مي      پيام

حال، آنجايي كه احزاب و نامزدهايِ انتخاباتي با دستورالعمل رفتاري به               
ها را    پيام.    تواند حائزِ اهميت باشد     گري بر متن مي     اند،  نظارت    توافق رسيده 

اند،   ي نفرت يا خشونت       توان در جهت اينكه آيا برانگيزاننده           هم مي 
 .  گري كرد نظارت

هايِ تبليغاتي سياسي با پرداخت       گري بر آگهي    ي نظارت   هنگامي كه مسأله  
 :توان مورد توجه قرار داد آيد، عواملِ ديگري را نيز  مي هزينه پيش مي

الزحمه  ي نامزدهايِ انتخاباتي به تساوي حق ها از همه آيا ايستگاه •
كند يا اينكه تخفيفي براي احزابِ مورد نظر قائل              دريافت مي 

ها   ها با تمامِ احزاب براي خريد وقت آگهي         شوند؟ آيا ايستگاه    مي

 كند؟ يكسان و برابر عمل مي

آيا استفاده از تبليغات سياسي با پرداخت هزينه براي آن دسته             •
ي   از احزاب و نامزدهايِ انتخاباتي كه نسبت به ديگران از بنيه            

شود؟ تا چه     مالي كمتري برخوردارند، غيرمنصفانه برخورد مي      
بطورِ مثال،  (كند؟    ميزاني اين نابرابري و تأثيرِ آن بزرگ جلوه مي        

هايِ سياسي    آيا احزابي با تمايالت متفاوت قادر به خريد آگهي          
 )هستند؟

 
توان در مصاحبه با احزاب، نامزدها و            هاي باال را مي      پاسخ به پرسش   

هايِ   هايِ راديو و تلويزيون و مقامات دولتي گرد آورد و در گزارش              ايستگاه
 .  پروژه ارائه داد

 
 ريزيِ امورِ عمومي برنامه

هايِ تلويزيون و راديو مرتباً شوهايِ در ارتباط با             ممكن است كه ايستگاه   
اي مربوط به پوششِ انتخاباتي، پوششِ         هايِ ويژه   هايِ سياسي، برنامه    بحث

، پوشش از مجمعِ    »جلسات انجمنِ شهر  «هايِ به اصطالح      مناظرات، برنامه 
ها با حضورِ     عموميِ حزب يا تجمعات حزبي، مباحثات ميزِ گرد، مصاحبه          

ها نشان  چنانچه پژوهش.  ميانجي، يا شوهاي تفسيريِ تلفني را پخش كنند
دهند،   دهد كه اين مسائل منابعِ مهمِ اطالعاتيِ رأي دهندگان را تشكيل مي          

 .  گري قرار گيرند بنا براين بايد مورد نظارت
 

هايِ امورِ عمومي رهبرد به        گري بر برنامه    هدف از نظارت  
اين است كه آيا به تماميِ احزاب يا نامزدهايِ انتخاباتي             

هايِ يكساني داده شده و اينكه آيا رفتارِ مسئولِ              فرصت
 .  جلسات با آنها منصفانه بوده است

 
هايِ امورِ عمومي رهبرد به اين است كه آيا به            گري بر برنامه    هدف از نظارت  

هايِ يكساني داده شده و اينكه        تماميِ احزاب يا نامزدهايِ انتخاباتي فرصت     
در شوهايي كه به     .    آيا رفتارِ مسئولِ جلسات با آنها منصفانه بوده است           

ي حضور داده شده است، توجهات بايد شاملِ             نامزدهايِ انتخاباتي اجازه  
 :موارد زير باشد

 
هايِ سياسي فرصت     اينكه آيا به تماميِ افراد در ارتباط با جريان           

يكساني براي حضور در برنامه  و سخن گفتن از سويِ خود در 
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در شوهايي كه به     .    آيا رفتارِ مسئولِ جلسات با آنها منصفانه بوده است           
ي حضور داده شده است، توجهات بايد شاملِ             نامزدهايِ انتخاباتي اجازه  

 :موارد زير باشد
هايِ سياسي فرصت     اينكه آيا به تماميِ افراد در ارتباط با جريان         •

يكساني براي حضور در برنامه  و سخن گفتن از سويِ خود در               
 اين شو داده شده است؛

اينكه آيا برخورد مسئوالنِ جلسه، تهيه كنندگان، كارگردانان يا           •
مفسران، با احزاب و نامزدهايِ انتخاباتي همراه با انصاف متعادلي          

 بوده است؛ و

برايِ تماميِ افراد سياسي    )  زوايا و غيره  (اينكه آيا نگاه دوربين       •
 .مشابه بوده است

 
گري قرار    زمانِ اختصاص داده شده به موارد مختلف نيز بايد مورد نظارت            

هايِ نهادهايِ خبري انجام شد         اي كه با برنامه      گرفته و به همان شيوه      
توان با توصيف مواردي      مضافاً، انصاف و بي طرفي را نيز مي       .    گزارش گردد 

 .  گري نشست از سونگري، تحريف يا ديگر عواملِ متكّي بر متنِ به نظارت
اي در كار     دهند عذر و بهانه     هايي خبر ارائه مي     در اينكه يك چنين برنامه    

پردازند يا اينكه با استفاده از        نيست و عيان است كه به تفسير و مناظره مي         
در .    دارند  هايِ خود را مستقيماً عرضه مي       فرصت در رقابت از منافعِ، ديدگاه     

هايِ خود را     آيد تا نظرگاه    اين شرايط، فرصتي براي افراد مختلف پيش مي        
 .  شود، بيان كنند تر از اطالّعات دقيق يا متوازني است كه عرضه مي كه مهم

هايِ سياسيِ مسئولِ يا ميزبانِ جلسه بايد توسط                  سلوك و نظرگاه    
هايِ پرخاشگرانه و اينكه به كدامين طرف         پرسش.    گران ثبت گردد    نظارت

كنند   اي كه ميهمانان با آن برخورد مي      طرفانه شود و كّلِ فضايِ بي حواله مي 
گران بايد سونگريِ مسئولِ جلسه،        نظارت.    از دقّت مهمي برخوردار است     

زمانِ عادالنه و مكفي به احزاب و نامزدهايِ انتخاباتي، ميزانِ زماني كه براي 
ي اين برنامه تخصيص داده شده، زوايايِ دوربين، نورپردازي، و جايگاه             تهيه

توان در تحليلي     تمامي اين عوامل را مي    .    كنندگان را زيرِ نظر گيرند      شركت
.  هايِ گروهي خالصه كرد       گري بر رسانه     هايِ نظارت   بافتي در گزارش   

توان در ارتباط با بروزِ ايجاد نفرت و          هايِ امورِ عمومي را همچنين مي       برنامه

 گري هاي نظارت آموزش:  فصل پنجم

 MMPZ –زيمبابوه 
هايِ امورِ  گري بر برنامه نظارت

 عمومي 
 

در آستانه ي همه پرسي قانون اساسي 
، طرح نظارت گري بـر      2000در سال   

) MMPZ( رسانه هاي زيـمـبـابـوه         
پوشش رسانه اي مربـوط بـه هـمـه            
پرسي را با تكيه بر برنامه ريزي امـور         

در .     جاري مورد نـظـارت قـرار داد          
 بـه ايـن      MMPZجريان اين طرح،    

نكته دست يافت كه ايستـگـاه هـاي          
رسانه اي اعم از راديو و تـلـويـزيـون            
برنامه ريزي امور جاري را با دسترسي       
مستقيم و يا تبليغات سياسي از طريق 

 مورد نظر گروه هاي مخالف  مـي  »خير« مطلوب دولت و يا راي    »بلي«پخش برنامه هاي شبه مستند درباره ي همه پرسي كه آشكارا به حمايت از راي                
 عمدتا به پخش برنامه هايي مي پرداخت كه از جايگاه دولت حمايت مي كرد و فاقـد                  ZBCعالوه بر اينها، تلويزيون دولتي      .   پردازند، مخدوش مي نمايند   

در جريان نظارت شش هفته اي پيـش از هـمـه پـرسـي،            .  اطالعات بي طرفانه درباره ي  مساله ي پيچيده ي تغييرات پيشنهادي در قانون اساسي بود 
 ساعت برنامه در حمايت از جايگاه مخالفان، برنامه pro-CC ،1.33 ساعت برنامه در حمايت از جايگاه دولت، برنامه هاي    ZBC    16.12تلويزيون دولتي   

 .  ساعت برنامه حاوي اطالعات بي طرفانه در مورد همه پرسي پرداخت1.28، و تنها pro-NCAهاي 

عت
سا

به 
ان 

زم
 

 pro-CC         برنامه هاي pro-NCA  برنامه هاي عمومي           برنامه هاي 
 نوع برنامه

 ZBCزمان پخش برنامه هاي امور جاري در تلويزيون 
 2000 فوريه 15 ژانويه تا 3از 
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

گري   خشونت و با پيروي از تبليغات موجود دستورالعمل رفتاري نظارت            
 .  كرد

 
 ريزيِ آموزشِ مدني  برنامه

نويسي كرد،    آگاهي به اينكه چه زماني، كجا و چگونه برايِ رأي دادن نام              
دادن پي برد و      آگاهي به اينكه چگونه به صحت دفاترِ ثبت نام براي رأي            

اينكه چه زمان، كجا و چگونه رأي داد از مباني اصلي انتخابات دمكراتيك               
يارمندي به رأي دهندگان در تفهيمِ اهميت رأي          .    در هر كشوري است    

زماني كه قوانين و       .    دادن در انتخاباتيِ راستين از مهمات است            
هايِ انتخاباتي تغيير كرده است اين مسائل به ويژه از اهميت                 نامه  آيين

 .  شود برخوردار مي
هايِ سنّتي جمعيت ممكن است از دسترسي همسان به روند  برخي از بخش

هايي از سوي      سياسي جدا يا محروم مانند و در اين صورت بايد تالش              
هايِ سياسي به     ها در ترغيبِ آنان براي شركت همگاني در فعاّليت            رسانه

هاي اقليت را كه در داخلِ حكومت         تواند گروه   ها مي   اين جريان .    عمل آيد 
فاقد نمايندگي هستند و زبان ديگري را متفاوت با زبانِ همگان در                     

اينان .    گيرند، مورد نظارت قرار دهد      تلويزيون و راديو يا روزنامه به كار مي       
ي رهبرانِ سياسيِ مرد      اي زيرِ سلطه    ممكن است زناني باشند كه در جامعه      

دهندگاني باشند كه در      توانند جوانان يا نخست رأي       برند يا مي    به سر مي  
 .  كنند  يا ديگر جوامع زندگي مي جوامع پسا كشمكش

هايي هرچند اندك كه به       به هر دليلِ ممكنه، در بسياري از كشورها تالش         
تماميِ رأي دهندگان اطالّعات اوليه و الزم را در جهت رأي دادن تشريح               

گري بر ميزان و محتوايِ       بنا براين، نظارت  .    كند، از اهميت برخوردار است    

هايِ گروهي حائزِ اهميت      ريزيِ آموزشِ مدني و رأي دادن، در رسانه          برنامه
هايي از اين جهت شايانِ        همچنين توجه به منبعِ يك چنين پيام        .    است

اند تا  هايِ مدني جامعه به فرصتي دست يافته اهميت است كه اينكه سازمان
 .  مردم را به شركت در روند انتخابات ترغيب كنند

 
هايي مورد نياز است تا كفايت و مناسبت اطالّعات            شيوه

مرتبط با رأي دهندگان را همزمان با مقدار زمانِ                
هايِ گروهي و        اختصاص داده شده توسط رسانه         

دهند، زمانها و     ها را ارائه مي      هايي كه اين برنامه      زبان
كنند و    هايي كه اين مسائل را منعكس مي            ايستگاه

 .  دارند، ارزيابي كنند صحت اطالّعاتي را كه عرضه مي
 

گري بر پوششِ خبري تفاوت   هايي از ايندست با نظارت گري بر برنامه  نظارت
هايي مورد نياز است تا كفايت و مناسبت اطالّعات مرتبط با                شيوه.    دارد

                   سطرأي دهندگان را همزمان با مقدار زمانِ اختصاص داده شده تو
دهند، زمانها و     ها را ارائه مي     هايي كه اين برنامه     هايِ گروهي و زبان     رسانه

كنند و صحت اطالّعاتي را كه         هايي كه اين مسائل را منعكس مي         ايستگاه
ها در جهت     ها يا برنامه    گري اين پيام    نظارت.    دارند، ارزيابي كنند    عرضه مي 

 .  سونگريِ سياسي نيز ضرورت دارد
ها را تماشا كنند و متنِ آنها را با                 توانند اين برنامه     گران مي   نظارت
هاي عملي درباره اينكه چگونه، چه هنگام و كجا بايد نام نويسي                 واقعيت

گران همچنين بايد به اين نكته تكيه         نظارت.    كرد و رأي داد مقايسه كنند     

 COMFREكامبوج ــ  

 ريزي مدني گري بر آموزشِ برنامه نظارت
را به    گري  ي جامعِ نظارت    يك برنامه   (COMFREL) براي انتخابات آزاد و منصفانه در كامبوج           ، كميته 2002ايِ سال     در جريانِ انتخابات شورايِ ناحيه    

هايِ راديو    ي رأي دهندگي توسط ايستگاه      هاي آموزشِ مدني و نحوه      گريِ بر پخِش برنامه     ها را به نظارت       بخشي از اين تالش     (COMFREL).  راه انداخت 
ي كميسيونِ    ي رأي دادن را كه وسيله       ي آموزشِ مدني و نحوه      گران جمعِ زمانِ برنامه     نظارت.    و تلويزيوني دولتي و خصوصي در سطحِ ايالت مصروف داشت    

گران همچنين با دقّت هرگونه نقضي در قانونِ            نظارت.     تهيه شده بود، ضبط كردند      (COMFREL)هايِ مدني، از جمله        انتخابات سراسري و گروه    
ي رأي دادن ــ بر آموزشِ        گري و همچنين منبعِ مطّلعي  بر شيوه          ــ هم به عنوانِ يك نهاد نظارت       (COMFREL)تأكيد  .    انتخابات را زيرِ نظر گرفتند    
اي از    ر پاره كوشيد در براب    گرفت كه مراقب بود كه رأي دهندگان به اطالّعاتي منصفانه و ناسونگر دست يابند و بدينوسيله مي                    رأي دهنده از آن نشأّت مي     

 . كنند، مقابله كند هايي كه در فضايي وابسته فعاّليت مي ي رسانه تأثيرِ عملكرد سونگرانه
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گردد كه تبعيضي عليه برخي       اي مطرح مي    ها به گونه    كنند كه آيا اين پيام    
اي را بر ديگري       هايِ مردمي است و يا اينكه منافعِ سياسي پاره             از گروه 

توان در گزارشي كه چنين         ها را مي     تمامي اين داده   .    دهد  ترجيح مي 
 .  كند، گردآوري كرد اي مناسب تحليل مي هايي را به گونه برنامه

 
 ها  ريزيِ تفريحات و ورزش برنامه

توان در جهت نفوذ بر بينندگان برايِ         ها مي   هاي تفريحات و ورزش     از برنامه 
ممكن است مقامات دولتي يا نامزدهايِ انتخاباتي در        .    انتخابات بهره گرفت  

شوهايِ ميزِ گرد بامدادي، مسابقات فوتبال و به عنوانِ شركت كننده در               
انگيزِ عاّمه پسند     آور و اشك    شوهايِ سرگرم كننده يا حتّي شوهايِِ خنده       

هايِ تفريحي،    هايِ درگير در برنامه      امكان دارد كه چهره    .    ظاهر شوند 
اين مسائل  .    هايِ سياسي دست برند      ي پيام   ظريفانه يا آشكارا به ارائه      

ي   گري به شمار رود، اما الزمه           ي مهمي براي نظارت       تواند بنيه   مي
ها در يك نيرويِ انسانيِ كارآمد و          ريزي    گري جامع بر تماميِ برنامه      نظارت

ها ممكن است     افزون بر اين، ترجمانِ اين داده      .    منابعِ مالي نهفته است    
گران و ديگران را تشويق كرد تا          با اينهمه، بايد نظارت   .    بسيار دشوار باشد  

هايِ عاديِ تلويزيوني و راديويي گزارش          تأثيراتي از ايندست را در برنامه       

هايِ ورايِ خبري حائزِ       گيري از چنين برنامه      تحقيق پيرامونِ بهره  .    كنند
گريِ كامل نيزغيرِ ممكن به نظر رسد،         اهميت است و حتّي اگر يك نظارت      

گري مقبولِ نظر     امكان دارد كه اظهار نظري از سويِ يك سازمانِ نظارت           
 . افتد

 
 هايِ گروهي  گريِ رسانه هايِ شكوايي در نظارت مكانيزم

ي   گري پيرامونِ چارچوبِ قانوني كه بر سرِ شيوه           يِ نظارت   ارزيابيِ پروژه 
هاي گروهي سايه افكنده است به اين مسأله خواهد پرداخت            عملكرد رسانه 

هايِ مؤّثري وجود دارد كه در اين راستا رقبايِ سياسي،                كه آيا مكانيزم  
نگاران احتماالً در صدد اصالحِ نقضِ حقوقِ سياسي            شهروندان يا روزنامه  

ها، دخالت بي مورد دولت يا كوتاهي در حمايت از آزاديِ                 توسط رسانه 
از طريقِ قانون   (هايي وجود دارد      آنجا كه چنين مكانيزم   .    مطبوعات برآيند 

گران   ، نظارت )هايِ گروهي   ي رسانه   اي داوطلبانه از سويِ اتحاّديه      يا  به گونه   
اين .    ها گزارش دهند     از رسانه    هايِ شكواييه   بايد نسبت به كاركرد مكانيزم    

برايِ .  (ها باشد   تواند شاخصِ مهمي از رفتارِ رسانه          ي بافتي مي     مسأله
 آ  7هايِ    ها به پيوست    هايِ آيينِ داوطلبانه و الزاميِ رسانه       هايي از شيوه   نمونه

 .)   ــ ب مراجعه كنيد

) پرو  (2000هاي انتخاباتي رياست جمهوري سالِ         پوششِ تلويزيوني دولتي از فعاليت       :  5.1شكلِ  
 ثانيه پوشش، آندرآدا با يك       28 دقيقه و    18تصوير فوجي موري با      :  ،چهار نامزد پيشاهنگ  »معرفي«

 .   ثانيه و تولدو و كاستاندا، هر دو تن، بي هيچ پوششي55دقيقه و 
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هايِ گروهي در صدد       گري بر رسانه    ي نظارت   سه پرسشِ اصلي كه پروژه     
آيا رأي دهندگان اطالّعات دقيق و غيرِ       «  :  اند از   پاسخِ به آنها است، عبارت    

 »اند؟ اي در جهت گُزينشِ انتخابِ سياسيِ مورد نظرِ خويش داشته سونگرانه
هايِ خود    ي ديدگاه   هايِ مناسبي برايِ ارائه     آيا نامزدهايِ سياسي از فرصت    «

هايِ گروهي در انجامِ       آيا رسانه «  »اند؟  مند بوده   به رأي دهندگان بهره    
منافعِ مردم در مبارزات      ‘ بانِِ  ديده’هايِ خويش به عنوانِ          مسئوليت

 با دست يابي به پاسخي منصفانه و دقيق         »اند؟  انتخاباتي آزادي عمل داشته   
گري  ي نظارت گيري و گرافيك، پروژه اي قابلِ اندازه ها به گونه به اين پرسش

ي   ها مقامِ خويش را در جهت طرفداري از رفتاري كه شايسته                بر رسانه 
ها و بايد اين      و اين است دليلي براي گزارش     .    كند  ها است، تثبيت مي     رسانه

 .  شوند به خاطر سپرد هايِ پروژه عرضه مي ها را زماني كه يافته پرسش
 

هايِ پروژه چنانچه مترتب بر         مايه و فحوايِ گزارش      رنگ
.  اي برخوردار توانند بود     العاده  تأثيري باشند، از اهميت فوق    

هايِ قابلِ    ها بايد منصفانه بوده و براساسِ يافته            گزارش
اي   ها ريخته شده و به گونه         اثبات، به دقّت در قالبِ واژه       

 .  اي ارائه گردد حرفه
 

ها بايد از سادگي بسياري در خواندن           گري بر رسانه    هايِ نظارت   گزارش
هايِ تطبيقي را     ها و داده    برخوردار باشد تا مطبوعات و ديگران بتوانند يافته       

گري از    هايِ نظارت   براي نمونه گزارش  .    (به سهولت از ميانِ آن بر گُزينند       

           افزون بر  .)     رجوع كنيد   8بلغارستان، پرو، اسلواكي و توگو، به پيوست
باشد و در     ي مطبوعاتي كه حاويِ پيامِ اصلي پروژه مي          گزارش، يك بيانيه  

.  گران مورد پيش بيني قرار گرفته است بايد تهيه گردد           هايِ نظارت   آن يافته 
 .  ي مطبوعاتي نبايد از يك يا يك صفحه و نيم فراتر رود بيانيه

يك گزارش بايد متضّمنِ نوعي از اطالّعات مفيدي براي آنهايي باشد كه               
 :توان به موارد زير اشاره كرد ي آنها مي از ميانه.  مند به پروژه هستند عالقه

هايي كه    در صورت وجود، شرحِ كوتاهي از سازمان يا سازمان            •
 گري؛  ي نظارت اند و نيز از خود پروژه پشتيباني مالي داشته

هايِ   گري بر رسانه    ي نظارت   ي مأموريت پروژه    اي از بيانيه    فشرده •
گروهي، حاكي از هدف اين پروژه، و تكيه بر اينكه چرا                    

 گري از اهميت برخوردار است و دليلِ راه اندازي پروژه؛  نظارت

ها براي مدت زماني كه       گيري  ها و نتيجه    اي از اهمِ يافته     خالصه •
 گزارش آنها را تحت پوشش قرار داده است؛

اند و    گري قرار گرفته    هاي به خصوصي كه مورد نظارت         رسانه •
 ها بر گزيده شده اند؛  اينكه چرا اين رسانه

 شناسيِ پروژه؛ توصيفي از روش •

 گري؛ ي نظارت ها طّي دوره بحثي معقول پيرامونِ جزئياّت يافته •

ها و نمودارهايي حاويِ ميزانِ مدت زمانِ پوشش و                گرافيك •
هاي مثبت و منفي در اينكه چگونه موضوعات توسط هر             تحليل

گري قرار گرفه است، عرضه        هايي كه مورد نظارت     يك از رسانه  
 اند؛ گرديده

 فصلِ ششم

 گزارشِ نتايج
ها و    ها و روابط مطبوعاتي روزنامه         انتشارِ گزارش 

 ي دسترسيِ مستقيم برنامه



48 

 

ها يا دولت در      پيشنهادهايِ مناسبي در جهت بهبود رفتارِ رسانه       •
 هايِ گروهي؛ و قبالِ رسانه

سپاسگزاري از داوطلبان، كادرِ اداري، بنيانگذاران و شريكانِ             •
 . پروژه

 
هايي بايد پروژه را همراهي كنند و توضيحات                  نمودارها و گرافيك    

گيري بايد عواملِ بنيادين      نتيجه.    اي نيز پيرامونِ آنها تهيه گردد       جدادگانه
را همچون دسترسي به رسانه، انصاف در مقابلِ سونگري و پوششِ مكفي و              

 . دقيق مد نظر قرار دهد
هايِ پروژه چنانچه خواهان تأثيري هستيد، از اهميت          زبان و فحوايِ گزارش   

ها بايد منصفانه بوده و براساسِ           گزارش.    اي برخوردار است     العاده  فوق
اي   ها ريخته شده و به گونه        هايِ قابلِ اثبات، به دقّت در قالبِ واژه           يافته
ها ديده    بايد به تحوالت مثبتي كه در رفتارِ رسانه         .    اي ارائه گردد    حرفه
ها و عدمِ توفيقِ آنها را در كارِ           شود، اعتبار بخشيد و همچنين كوتاهي        مي

ي برخورد دولت     ها بايد همچنين شيوه     گزارش.    نامعقول به نمايش گذاشت   
آوريِ آموزشِ كافي به رأي       ها و مسؤليت مقامات انتخاباتي در فراهم     با رسانه 

 .  دهندگان را  مورد توجه قرار دهند
 

هايِ ادواري    دست اندركارانِ پروژه افزون بر انتشارِ گزارش       
گري، بايد خود را      هاي در حالِ نظارت     پيرامونِ نتايجِ فعاّليت  
هايِ عاجل در مواقعي كه نياز ايجاب         در جهت نشرِ گزارش   

 .  كند نيز آماده سازند مي
 

هايِ ادواري پيرامونِ نتايجِ       دست اندركارانِ پروژه افزون بر انتشارِ گزارش        
هايِ   گري، بايد خود را در جهت نشرِ گزارش           هاي در حالِ نظارت      فعاّليت

در مواردي كه   .    كند نيز آماده سازند     عاجل در مواقعي كه نياز ايجاب مي       
هايِ   ها و يا اعمالِ سانسور مطرح است، بيانيه            حمالتي نسبت به رسانه    

 .  توان منتشر ساخت اي را مي ويژه
ها و ديگر      اي پيرامونِ چارچوبِ قانونيِ رفتارِ رسانه          هايِ حاشيه   گزارش

ي سانسور در زمانِ مخاصمات يا حالت             مسائلِ متني همانند پيشينه     
هايِ ادواريِ    اضطراري و يا سوانحِ طييعي بايد تهيه شود و جدا از گزارش             

افزون بر اين، بالفاصله پس از تكميلِ روند انتخابات يك          .    پروژه انتشار يابد  
رجوع .  (ها منتشر شود     نيز بايد پيرامونِ رفتارِ رسانه     »نهايي«گزارشِ جامعِ   

هايِ    گزارش «، بخشِ تحت عنوانِ     گري  مبانيِ نظارت :  كنيد به فصلِ چهارم   

 )32ي   صفحه»نهايي پيرامونِ پوششِ خبريِ انتخابات
 

 هاي ديگر ترجمه به زبان
شود   پرسشِ مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آيا مي                  

هايِ ديگري هم برگرداند؟  اگر هدف پروژه حاملِ              ها را به زبان      گزارش
ي جهاني يا به زبانِ اقليت جمعيت كشوري است،                پيامي براي جامعه   

ترجمه اهميتي براي پروژه خواهد داشت، اما همزمان به زمانِ چشمگيري            
در مواردي كه زمان و     .    در جهت آماده كردنِ گزارش نيز نياز خواهد بود         

گذارد،   ها صحه مي    منابع محدود است و داوري نيز بر اهميت ديگر زبان            
ها مورد توجه     ها را در آن زبان      اي از يافته    پروژه ممكن است انتشارِ فشرده    

 .  قرار دهد
 

 اينترنت
گاهي به راه اندازند تا از         در صورت امكان، دست اندركارانِ پروژه بايد وِب        

هايِ مطبوعاتي    ها و نمودارها را بالفاصله پس از كنفرانس         طريقِ آن  گزارش   
هاي پروژه،    ي هر يك از گزارش       افزون بر ارائه  .    در دسترس قرار دهند    

نشاني پروژه  .    اي زنده فراهم آورد     تواند ديگر اطالّعات را به گونه       گاه مي   وب
اي در كشورِ مورد نظر و گرداگرد جهان در                تواند به نحوِ گسترده      مي

.  هايِ همباز نيز پيوند خورد       گاه سازمان   دسترس بوده و همچنين به وِب      
.  ها برقرار ساخت    گاه و ديگر سازمان     توان ميانِ اين وِب     ها را مي    اين ارتباط 

 1ها به پيوست      گري بر رسانه    ي نظارت  هاي استقرار يافته براي نشاني پروژه (
مراجعه كنيد؛ و نيز نگاه كنيد به فصلِ دوم، بخشِ تحت عنوانِ                        

 )».گري بر پوششِ سياسي از طريقِ اينترنت نظارت«
هاي   توان براي توزيعِ اطالعيه      هاي الكترونيكي گروهي را هم مي          پست

هاي مطبوعاتي و     هاي اضطراري، بيانيه    هاي مطبوعاتي، گزارش    كنفرانس
هاي   اين گروه .    هاي مطبوعاتي بنا نهاد    هاي اَدواري در پسِ كنفرانس  گزارش

المللي خارج از كشور و         هاي كليدي بين     توزيع بايد دفاترِ اصلي رسانه      
 .  هاي مهمِ غيرِ دولتي و وابسته به دولت را در آن بگنجانند همچنين سازمان

 
 هاي مطبوعاتي  كنفرانس

اغلب با برپايي يك     .    يابند حياتي است    ها انتشار مي    اي كه گزارش    شيوه
كنفرانسِ مطبوعاتي كه به نحوِ خوبي سازماندهي شده، بهترين راه در                

گري از    هاي نظارت   جهت تضمينِ جلبِ توجه به پروژه است و اينكه گزارش         
هاي   در ارتباط با كنفرانس     .  تأثيرِ قابلِ توجهي برخوردار خواهد بود         

 گزارش نتايج:  فصل ششم
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

.  شماري وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد           مطبوعاتي مالحظات بي  
ها،   دبير مطبوعاتي و روابط عمومي پروژه بايد فهرستي از اسامي، آدرس             

، شماره  )فكس(هاي تلفن و دورنگار        هاي پست الكترونيكي، شماره      نشاني
ها و همچنين زمانِ پخشِ اخبار و مهلت مقرّر              تلفنِ راديوها و تلويزيون    

هاي   المللي در ارتباط با ايستگاه       جهت تسليم اطالّعات براي نهادهاي بين      
ها كه در يك دفترِ يادداشت و نيز در           اين فهرست .    اي را آماده سازد     رسانه
ي كامپيوتر قرار دارد، همچنين بايد شاملِ اساميِ ناشران،                     حافظه

ي   ويرايشگران، و سردبيران و گزارشگرانِ منتصب كه ظاهراً كارِ پروژه              
 .  ها را پوشش خواهند داد، باشد گري بر رسانه نظارت

هاي مطبوعاتي سودمند تواند      اين اطالّعات در جهت سازماندهي كنفرانس      
اين اطالّعات براي برپايي ديدارها با سردبيران و فراخواني مطبوعات            .    بود

.  تواند مفيد فايده باشد      به منظورِ آشنايي با عملكردهاي پروژه نيز مي           
هاي حقوقِ    نگاران، سازمان   اطالّعاتي از اين دست همچنين اتحّاديه روزنامه      

از جمله  (بشر و ديگر فعاّالنِ مدني، هيأّت نُظاّر و سرپرستي بر رسانه                  
ها،   ، مقامات مسئولِ درانتخابات، سفارتخانه      )هاي پارلماني و وزرا      كميته
ي مالي را كه بايستي        المللي و مؤسسات پشتوانه     هاي مرتبط بين    سازمان

 . گيرد ها به شمار آيند، در بر مي ها و رسانه بخشي از استراتژي گزارش
اي را با سردبيران و        دبيرِ مطبوعاتي و روابط عمومي بايد روابطي حرفه          

ها را بر عهده       گري بر رسانه     گزارشگرانِ منتصب كه پوششِ كارِ نظارت       
اي   خواهند داشت، برقرار سازد و مراقب باشد كه اين مسائل روابطي حرفه            

ي پروژه    دبيرِ مطبوعاتي همواره بايد به عنوانِ نماينده      .    است و نه اجتماعي   
سخن گويد و به خاطر بسپارد كه پروژه به اتهاّماتي از جمله اَلطاف به                   

اين روابط به مرورِ    .    نگارانِ بخصوص، روي خوش نشان نخواهد داد        روزنامه
هاي   گيري با ايستگاه    گري و پي    هاي نظارت   زمان در نياز به پوششِ يافته      

 . اي در تضمينِ پوششِ دقيقِ كارِ پروژه از اهميت برخوردار خواهد بود رسانه
ي ديگر عواملِ اصلي در جهت سازماندهي به يك كنفرانسِ                  در ميانه 

 .مطبوعاتي، بايد از نكات زيرين بهره گرفت
 

 زمان بندي
بهترين روز و زمانِ برپايي كنفزانسِ مطبوعاتي را بايد به دقّت مورد توجه               

هاي روزانه، موجبِ     ي گزارش   داشتنِ زمان و محلي در جهت ارائه      .    قرار داد 
هايي از اين دست را       در گُزينشِ زمان، پرسش   .    ازدياد جمعيت خواهد شد   

نگاران چه هنگام است؟ آيا        االجلِ روزنامه   ضرب:    توان مطرح ساخت    مي
شود   ديگر رويدادهاي جالبِ خبري معموالً در روزهايِ بخصوصي بر پا مي            

هاي   همچون كنفرانس (كه پروژه در صدد نيست با آن به رقابت برخيزد             
هاي   ي متناوبِ داده    ي نخست وزير براي عرضه      خبري هفتگي كه به وسيله    

 ؟  )گيرد اقتصادي صورت مي
 

 شركت كنندگان
نگارانِ مورد نظر از جوامعِ داخلي و         اي، روزنامه   از پيش بايد نهادهاي رسانه    

هاي مطبوعاتي فراخواند و اطالّعات الزم را در            المللي را به كنفرانس      بين
چندين روز  .    تماس با آنها براي آخرين اعالمِ خبر و پيگيري به دست آورد           

ي مطبوعاتي يا مشورتي براي آنان  توان بيانيه پيش از برگزاري كنفرانس مي
ارسال داشت و به منظورِ پيگرفت، يك روزِ پيش از برنامه، تلفني شركت                

 .  كنندگانِ بالقوه را پيرامونِ زمان و محلِ كنفرانسِ مطبوعاتي يادآوري كرد
 

 محلِ و تداركات برگزاري
موقعيت كنفرانسِ مطبوعاتي بايد كامالً شناخته شده و براي و دسترسي به            

هايِ   تمامي كنفرانس .    ي مطبوعاتي به راحتي انجام گيرد        آن براي جامعه  
هاي گروهي بايد هر هفته يا هر دو هفته             گري بر رسانه    مطبوعاتي نظارت 

.  يكبار يا ديگر فواصلِ منظّم در همان محل، همان ساعت صورت پذيرد               
سالن بايد به اندازه بوده و بتواند تعداد متناسبي از شركت كنندگان را در                

اگر سالن اندكي پر نشان     .    خود جاي دهد و همزمان زياد هم بزرگ نباشد        
سالن را بايد به     .     به نمايد  »خالي«دهد بهتر از سالنِ بزرگي است كه           

اي آماده ساخت كه بتوان نتايج را از طريقِ پروژكتور نشان داد و يك                 گونه
ميزي را بايد در    .    ميكروفن و سيستمِ صوتي را هم در دستورِ كار گذاشت          

                جه به تعدادمقابل براي سخنگويان قرار داد و احتماالً تريبوني را هم با تو
ي سخن گفتنِ آنان براي مجري برنامه و فردي كه                سخنگويان و شيوه  
گري   نظارت  ي    همچنين نام و آرمِ پروژه    .    دهد، تهيه ديد    گزارش را ارائه مي   

اي بزرگ در پساويزِ صحنه به نمايش گذاشت و به             ها را روي پرده     بر رسانه 
.  ها و تصاويرِ كنفرانس تجلي خواهد يافت         خاطر داشت كه در بريده فيلم      

شود، بايد روي     زماني كه ترتيبِ نشستنِ سخنگويان پشت ميز داده مي           
 .  همين جلوه نيز تكيه كرد

ميزي را هم كه روي آن دفتري براي امضا در نظر گرفته شده، بايد در                    
دفتري .    ي سالن و در صورت نبود محل، آن را در داخل كار گذاشت    آستانه

هاي مطبوعاتي    هم بايد براي اعضاي مطبوعاتي و ديگران، به انضمامِ بسته          
ها را احتماالً     گزارش.    ، روي ميز نهاد    )كه بحث آن متعاقباً خواهد آمد       (

ي همان بسته كرد، زيرا ممكن است كه گزارشگران پاكت             توان ضميمه   مي
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چنانچه كنفرانسِ  .    را برداشته و ديگر براي جلسه به انتظار ننشينند             
نگاران وقتي كافي براي موعد مقرّرِ         مطبوعاتي در زماني است كه روزنامه      

توان در پايانِ     هايِ پروژه را مي     هايي از گزارش    خود دارند، بنابراين نسخه   
افزون بر اين، ميزي را هم      .    ها توزيع كرد    ي يافته   كنفرانس يا پس از ارائه    

گري   ي نظارت   ي مأموريت پروژه    همچون بيانه (توان براي ساير اطالّعات       مي
همچنين تخصيصِ ميزي براي     .    در نظر گرفت   )  هايِ پيشين   و گزارش 
ها و خوراكي كه قطعاً مورد سپاسِ حضاّر قرار خواهد گرفت،                  نوشيدني

 .  ضروري است
 

ي   سخنگو بايد به دقّت از پيامِ اصليِ كه پروژه عرضه               
كند، آگاه بوده     هاي مترتب به آن را با اهميت تلقي مي          يافته

 . و به كراّت اين پيام را بازگو كند
 

 هاي مطبوعاتي بسته
.  هاي مطبوعاتي براي توزيع در كنفرانسِ بايد پيشاپيش آماده شود              بسته

نگاران و ديگران     ها در ديگر موارد براي عرضه به روزنامه          داشتن اين بسته  
گري بر رسانه ابراز      ي نظارت   اي نسبت به آگاهي پيرامونِ پروژه          كه عالقه 

ي   بيانيه:  هاي مطبوعاتي بايد شاملِِ       بسته.    كنند، ارزشمند است     مي
، )در صورت وجود   (هايِ حاميِ پروژه       مأموريت پروژه، شرحي از سازمان      

، توصيفي از روش شناسيِ     )در صورت وجود  (هيأت مديره يا گروه مشاورتي      
ها كه    گري بر رسانه    ي مطبوعاتي در ارتباط با گزارشِ نظارت        پروژه، و بيانيه  

 .   قرار است در كنفرانسِ مطبوعاتي عرضه شود، باشد
 

 ي كنفرانس مطبوعاتي  سخنگو يا سخنگويانِ و ارائه
هاي گروهي  گري بر رسانه ي نظارت سخنگو يا سخنگويان رسمي براي پروژه

همانگونه كه در   (بايد به دقّت برگزيده شوند تا اعتبار و نگهداشت پروژه را             
الّعاده   اين شخص بايد سخنراني فوق    .  بنيان نهند )  فصلِ چهارم عنوان گرديد   

هاي پروژه را در كنفرانسِ       در انظارِ عمومي به شمار آيد و قادر باشد تا يافته          
اين ارائه بايد نمودارها و      .  اي موجز و روشن بيان كند        مطبوعاتي به گونه  

هايي   مضافاً، اين سخنگو بايد با مهارت پرسش  .  ها را نيز در بر گيرد  گرافيك
 .  ها را پاسخ گويد از سويِ رسانه

.  ها همچنين طالبِ انضباط است      گري بر رسانه    هاي نظارت   ي گزارش   عرضه
هاي روزنامه    سخنگو بايد در آغازِ سخنان خود و نيز در پاسخ به پرسش              

هاي مترتب به آن را با        ي يافته   نگاران، به دقّت از پيامِ اصليِ كه پروژه عرضه  

به سخني .  كند، آگاه بوده و به كراّت اين پيام را بازگو كند اهميت تلقي مي
نگارن   روزنامه.    »بر سرِ پيام بيايستند    «ديگر، سخنگو يا سخنگوان بايد        

هاي پروژه نشان خواهند داد چرا         ي مفرطي از خود به يافته        احتماالً عالقه 
.  ها سايه بر سرِ نهادهاي آنان و رقباشان خواهد افكند            كه عاقبت اين يافته   

ها و حتي     ها، چالش   ي پرسش   بنا براين، سخنگويان بايد با ظرافت از عهده        
ها و روش     آنان بايد در دفاع از گزارش     .    اتهاّمات از سوي مطبوعات برآيند    

شناسي پروژه كه متكّي بر حقايق است، از آرامش برخوردار باشند  و از                  
 .  حالت دفاعي يا جر و بحث پرهيز كنند

توان پيش از كنفرانس به تمرينِ  اين مسأله نياز به  تمركزِ حواس دارد و مي
سخنگويان بايد مدتي پيش از كنفرانسِ مطبوعاتي گزارشِ          .    آن پرداخت 

هايِ مطبوعاتي در ارتباط با آن را در دست            ها و بيانه    گري بر رسانه    نظارت
توانند به مرورِ آن بپردازند و مطالب را            داشته باشند و در اين راستا مي        

سخنگو يا سخنگويان همچنين بايد پيش از كنفرانسِ             .    آماده سازند 
مطبوعاتي با كادرِ فني همكاري كنند و اطمينان يابند كه كار با پروكتور                

ها عملِ سهلي است و در روند ارائه، با نظم پيش                 براي نمايشِ گرافيك  
همچنين عاقالنه خواهد بود كه مديرِ پروژه و رهبرانِ تيم نيز           .    خواهد رفت 

تواند كه    مديرِ پروژه مي  .    در آماده سازي كنفرانسِ مطبوعاتي سهيم باشند      
ها   طي كنفرانس پشت ميز نشسته و در صورت لزوم يارمند در پاسخگويي            

كند،   چنانچه مديرِ پروژه بارِ سخنگوي رسمي را نيز با خود حمل مي           .    باشد
هاي آن    شخصيت قابلِ احترامِ ديگري كه به نيكي با عمليات پروژه و يافته            

.  آشنايي دارد و سخنوري فصيح و منضبط است، بايد سرِ ميز بنشيند                 
داشتنِ يك سخنگويِ پشتيبان هميشه خردمندانه است و به عنوانِ نفرِ               

نشيند تضمين خواهد كرد كه اَمرِ مهمي از قلم               دومي كه سرِ ميز مي      
 .   گردد افتد و يا تصويرِ نادرستي از مسائل عرضه نمي نمي

 
 وانمود سازي كنفرانسِ مطبوعاتي 

گري بر    ي نظارت   باز هم از خرَد به دور نخواهد بود كه پيش از اينكه پروژه             
كند دست به     ي انتشارِ نخستين گزارش مي      هاي گروهي خود را آماده      رسانه

اين جريان براي تمامي شركت .  برپايي يك كنفرانسِ مطبوعاتي تمريني زد
حتّي پس  .      كنندگان، به ويژه سخنگويان، هم فال و هم تماشا خواهد بود           

از به راه افتادن پروژه، اين جلسات تمرين بايد پيش از هر كنفرانسِ                    
مطبوعاتي همچنان برگزار شود تا نكات فنّي ــ كه در باال بحث شد ــ                  
مورد توجه قرار گيرد و نيز چند تني با وانمودسازي از سوي مطبوعات،                 

 .  هايي در ارتباط با گزارش را كه قرار است انتشار يابد مطرح سازند پرسش

 گزارش نتايج:  فصل ششم
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 پيگيري 
  اي را در ارتباط با پيگيري       پس از كنفرانسِ مطبوعاتي بايد اقدامات گُسترده      

دفترِ امضا را بايد به دقّت براي حضور يا عدمِ حضورِ              .    مسائل به كار برد   
ها مورد بررسي قرار      اي از ديگر بخش     نماينده يا نمايندگانِ با نفوذ رسانه      

هاي اطالّعاتي در ارتباط با مسأله بايد در          هايي از گزارش و بيانه      نسخه.    داد
اسرعِ وقت شخصاً يا از طريق پست تصويري يا پست الكترونيكي به آنان                

 .رسانده شود
                  عمومي همچنين بايد اطمينان يابد كه خود دبيرِ مطبوعاتي و روابط

گري قرار گرفته     هاي گروهي نيز مورد نظارت      گري بر رسانه    پوششِ نظارت 
گر تكميل و به      هاي نظارت   گري نيز بايد توسط تيم      هاي نظارت   فُرم.    است

ها، به    براي نمونه فُرم   .  (هرگونه پوششي از پروژه توجهي مبذول گردد         
  تحليلي جداگانه نيز بايد از همين پوشش تهيه و         .)     مراجعه كنيد  6پيوست

  . در اختيارِ مديرِ پروژه و دبيرِ مطبوعاتي و روابط عمومي گذارده شود                 

ي مسائلِ داخلي نسبت به اينكه چگونه          ها را به مثابه     پروژه بايد اين داده   
.  اند، مورد بررسي قرار دهد اي خود با اين پروژه برخورد كرده نهادهاي رسانه

.  هايِ ادواري پروژه قلمداد گردد اين پوشش نبايد به عنوانِ بخشي از گزارش
به هر حال، اين نكته و همچنين بهبود در پوششِ خبري از حريفانِ                    

ها و ديگر     انتخاباتي و اقدامي مثبت در قوانين، مقرّرات، قواعد خود رسانه           
توانند به مرورِ زمان در تحليلِ اثرات اين پروژه از اهميت                    عوامل مي 

 . برخوردار باشند

 :تواند خدمتي به اين مسائل كند هاي پروژه مي در صورت موفقيت، گزارش
 

خاطر خواهد ها اطمينانِ  ي رسانه ها تا حدي موجه باال خواهد برد و به حريفانِ سياسي پيرامونِ كاركرد منصفانه اعتماد مردم را نسبت به رسانه •
 .  بخشيد

ورند، اي كه ممكن است به دست آ بخشد و آنان را در نياز به سؤال در مورد اطالّعات سونگرانه نگرانيِ آگاهي مي رأي دهندگان را از هر گونه دل •
 . دارد رساند و همزمان آنها را به كسبِ اطالّعات بيشتر از منابعِ ديگر به جست و جوي وا مي ياري مي

صالحات انگيزاند تا دست به ا      كند و آنان را بر مي       ها شان آگاه مي     هاي گروهي را از قصور يا  ضعف         نگاران، ويرايشگران و اربابانِ رسانه      روزنامه •
 .  بزنند

د كه  ساز  سازد يا اينكه وادارشان مي      هاي موجود قابلِ رفع باشد با خبر مي         هيأّت نُظارِ دولتي را از مشكالتي كه ممكن است با اجرايِ مكانيزم             •
 .  هاي خويش را در اين زمينه توضيح دهند كوتاهي

 .سازد تواند در رفعِ مشكالت مفيد افتد، با خبر مي مقامات دولتي را در دست يا بيدن به اصالحاتي كه مي •

 .سازد هايِ خود در اصالحِ آنها گام بر دارند، آگاه مي توانند با تالش رقبايِ سياسي را از مشكالتي كه دارند و اينكه مي •

ر داد، آگاه   هاي رفتاري مورد توجه قرا      توان آنها را از طريقِ مقررات عضويت يا دستورالعمل          ي روزنگاران را از مشكالتي كه مي        اتحاّديه يا جامعه   •
 .سازد مي

المللي را از مشكالت حاكم بر فضاي پيش از انتخابات كه ممكن است كمكي در ارزيابي آنان نسبت به طبيعت روند انتخاباتي                           ي بين   جامعه •
توجه قرار  المللي آنها را مورد       هاي موجود بين    توان از طريقِ موافقت     سازد؛ يا آنكه از يارمنديِ آنان پيرامونِ اين مشكالت كه مي            باشد، آگاه مي  
 .  داد، بهره گرفت

را بگذارند،  هاي مدني خويش را در ارتباط با انتخابات يا حقوقِ بشر به مورد اج       هاي مدني را پيرامونِ اطالّعاتي كه نياز دارند تا برنامه ديگر گروه  •
 .  سازد آگاه مي

 سودمند   اطالّعات  
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هاي گروهي كاري طاقت فرسا است كه از حساّسيت            گري بر رسانه    نظارت
هايِ بسيار دقيقِ      اين كار نياز به تالش       .    باشد  زماني برخوردار مي   

ي آنهايي    گران، تحليلِ محتاطانه رهبرانِ تيم و داوريِ هوشمندانه           نظارات
در اينكه آيا   .    كنند، دارد   گري را آماده و عرضه مي        هاي نظارت   كه پروژه 

ها نسبت به انتخاباتيِ دمكراتيك حكايت        ها از مشاركت راستينِ رسانه      يافته
تواند اعتماد مردم به      ها خود مي    گري بر رسانه    ي نظارت   دارند، يا نه، مسأله   

هاي گروهي را گسترش داده و همچنين در حمايت دولت از آزادي                رسانه
تواند تأثيرِ به     ها مي   گري بر رسانه    نظارت.    بيان و روند انتخاباتي مؤّثر افتد     

نگاران در آن به كار اشتغال دارند، به            سزايي در بهبود فضايي كه روزنامه      
ها نسبت به رقباي سياسي و فراهم           وجود آورد و در اصالحِ رفتارِ رسانه        

آوري اطالّعات دقيق و متوازن كه بر اساسِ آن مردم آگاهانه و آزادانه به                 
 .  يابند، نقشي ايفا كند هاي سياسي خود دست مي گزينه
هاي نسبتاً    هاي گروهي بنا بر طبيعت خويش، پرسش        گري بر رسانه    نظارت
ها تنها بر يك      گري بر رسانه راه اندازي نظارت.  سازد اي را مطرح مي  پيچيده

هاي   گري بر رسانه    ي نظارت   مضافاً، آنهايي كه پروژه   .    روش متكّي نيست  
شناسي رابا توجه به شرايط موجود         دهند، بايد روش    گروهي را سازمان مي   

 .  در كشورِ خويش  برگزينند
اي در ارتباط با پوششِ خبري پيرامونِ           اين كتابِ راهنما بر مسائل ويژه       

انتخابات فرصت مهمي را در جهت         .    گذارد  بافت انتخاباتي تأكيد مي     
آورد و اين درست به       هاي گروهي پيش مي     ي رفتارِ رسانه    ي شيوه   مشاهده

ها برايِ بررسي يك رشته از نهادها         ي فرصتي است كه خود اين رسانه        گونه
از آنجايي كه انتخاباتيِ    .    گذارند  و روندهاي حاكم بر انتخابات در اختيار مي       

راستين حقِ بنيادينِ انسان است و اين حق اگر تحقّق يابد به استحكامِ                 
بخشند   كنند و آن را اعتال مي       هايي كه از حقوقِ بنيادين حمايت مي        سيستم

مندي   رساند، به همين دليل يك انتخابات دمكراتيك بدونِ بهره            ياري مي 
آزادي بيان و .  آزادانه از ديگراَحقاقِ مدني و سياسي امكان پذير نخواهد بود

بنا .    اي بنيادين از اين تحرّك دو جانبه است           ها در آن، پاره      نقشِ رسانه 
ها در جهت ارتقاي انتخاباتي آزاد براي فعاّالنِ           گري بر رسانه    براين، نظارت 

 .  حقوقِ بشر و آزادي در هر كشوري حائزِ اهميت است
هاي گروهي پيش و در پسِ انتخابات داليلِ بي            گري بر رسانه    براي نظارت 

ها از سويِ     ي كنترلِ رسانه    هايي كه در نتيجه     دشواري.    شماري وجود دارد  
تواند سالمت دمكراسي     آيد، مي   هاي فشارِ عمومي و خصوصي پديد مي        گروه

پر شور و هيجانِ ملتي را به مخاطره افكند و روند آزادي در ديگر نقاط را                  
هاي نو    بسياري از شهروندان در دمكراسي     .    نيز به تمام و كمال سد كند       

                 قف شده يا مورددمكراتيك متو پيشرفت س و در كشورهايي كه روندر
ها در بافت     ي خويش را به رفتارِ رسانه       تهديد قرار گرفته است، نخست ديده     

ها را به آينده نيز بسط        گري بر رسانه    آنان اغلب نظارت  .    دوزند  انتخاباتي مي 
گري بر پوششِ روندهاي سياسي و امورِ          دهند و امكان دارد كه نظارت        مي

 .  دولتي پايگاهي دائمي يابد 
سازند و نيز  ها را فاش مي  اقدامات منجر به فساد رسانه شهروندانِ فعاّلي كه

بين   ي اطالّعات ناراستين يا سونگرانه زيِر ذره          ها را در ارائه        نقشِ رسانه 
توانند آنهايي را كه در جست و جوي راه حلي براي اين                    برند، مي   مي

تواند در طرفداري از      ها مي   گري بر رسانه    نظارت.      اند، ياري دهند    مشكالت
ها و نيز اقدامات مؤّثرِ دولت در اعتال و               اصالحِ قوانين و مقررات رسانه      

هاي مطبوعات، حقوقِ سياسي حريفانِ سياسي در جلبِ            حمايت از آزادي  
ها و حقِ مردم به دريافت پوششِ دقيق،             حمايت جامعه از طريقِ رسانه     

متوازن و كامل از روندهايِ سياسي  و مسائلِ دولتي، نقشي حياتي داشته               
ها و كانونِ      تواند رسانه   ها همچنين مي     گري بر رسانه     نظارت.    باشد

اي، به اصالحِ      بندي به موازينِ حرفه      نگاران را با ترغيب به پاي         روزنامه
گران بر    از اين رهگذر، نظارت   .    اند، دست يابند    مقرّراتي كه خود وضع كرده    

هاي گروهي زمينه را براي تمامي شهرونداني كه در طلبِ اطالّعات در  رسانه
 .   آورند اند، فراهم مي جهت اتخاّذ تصميمات مهم در راستاي دمكراسي

 فصلِ هفتم

 استنتاج



 



55  

 ها گري بر رسانه نظارت

 

 ها پيوست



56 

 

 ها پيوست

پردازند يا به     هاي گروهي مي    گري رسانه   هايي كه در انتخابات به نظارت       فهرستي از سازمان  
 .دهند گري ياري مي ها را در نظارت ديگر سازمان

 
 : هاي ملّي سازمان

 (SHKD)كانونِ فرهنگ دمكراتيك    آلباني 
 

  )(FEMAگري برانتخابات عادالنه   ي نظارت اتحاّديه  بنگالدش 
 

 (BAFECR)كانونِ انتخابات عادالنه و حقوقِ بشرِ بلغارستان   بلغارستان
www.bia-bg.com/Business/directory/bschigp_english.htm 

 
  (COMFREL) براي انتخابات آزاد و منصفانه در كامبوج  كميته  كامبوج

www.bigpond.com/kh/users/comfrel/ 
 

 (KHRC)هيأت حقوقِ بشرِ كنيا    كنيا
www.hri.ca/partners/khrc 

 
   (KACI) كُنشِ كوسووو براي ابتكارات مدني    كوسووو

www.kaci-kosova.org 
 

 ي مدني   و اتحاّديه(AMDH)آكادميِ حقوقِ بشرِ مكزيك   مكزيك
www.unam.mx/amdh; http://www.laneta.apc.org/alianza/ 

 
 (AMN)نگارانِ جوانِ  ي روزنامه اتحاّديه  مونته نگرو 

www.amncg.com/amn 
 

 ي شفاّف گري بر انتخابات گسترده گروه نظارت   پرو 
www.transparencia.org.pe 

  
   (APD)انجمنِ آزادي خواهان   روماني

www.apd.ro 
 

 MEMO’98  اسلواكي 
www.memo98.sk 

 
 (MMP)هاي گروهي  گري بر رسانه ي نظارت پروژه آفريقاي جنوبي 

www.sn.apc.org/mmp/index.html 
 

 ها و آگاهي ده  مركزِ جايگزين  سريالنكا 
www.cpalanka.org 

 
 (CVU)  ي رأي دهندگانِ اوكراين كميته  اوكراين

www.cvu.kiev.ua 
 

 (MMPZ)هاي گروهيِ زيمبابوه  گري بر رسانه ي نظارت پروژه  زيمبابوه
www.cvu.kiev.ua 

پيوست 
1 
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 المللي  هاي بين  سازمان
 

 هاي جهاني براي آزادي بيان ، فعاّليت19ي  ماده
www.article19.org 

 
 المللي اصالحِ انتخابات خدمات بين

www.eris.org.uk/ 
 

 (EIM)هايِ گروهي اروپا  انجمنِ رسانه
www.eim.de 

 
 (EU)ي اروپا  آتحاّديه

europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

 المللي انجمنِ ملّي دمكراسي براي امورِ بين
www.ndi.org 

 
 انجمنِ پاويا

www.osservatorio.it/ 
 

 سازمانِ براي امنيت و همكاري در اروپا 
  (OSCE/ODIHR)هاي دمكراتيك و حقوقِ بشر   دفترِ انجمن

www.osce.org/odihr 
 

 (RSF)گزارشگرانِ بدونِ مرز  
www.rsf.org 

 
 (TAF)بنياد آسيا  

www.asiafoundation.org 
 

 ي سازمانِ مللِ متحد ي توسعه برنامه
www.undp.org 
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 ها پيوست

 هاي گروهي و انتخابات ارزيابيِ چارچوبِ قانوني در ارتباط با رسانه
 

 چارچوبِ قانوني
شروط در ارتباط با قانونِ اساسي و قانوني كدامين هستند؟ بايد به بررسي آنها پرداخت و به حقوق و تعهداتي كه                      •

آيا تصميمـات  .     يابد، پي برد    به آزادي بيان، از جمله آزادي قلم و حقِ تحقيق، وصول و انتقالِ اطالّعات ارتباط مي               
ها احترام گذاشته  قضايي وجود دارد كه ممكن است در تعبيرِ اين حقوق و تعهدات يارمند افتد؟ آيا به آراي دادگاه

 شود؟ مي
 

قوانينِ در ارتباط با مسؤليت و هتك حرمت در كشورِ مورد نظر چگونه است و آيا   اجراي آنها مسبوق به سابـقـه                    •
هايي كه هدفش هتك حرمت است، وجود دارد؟ حزبي كه مورد اهانت قـرار                است؟ آيا قوانيني مربوط به سخنراني     

ها را دارد؟ آيا اين قوانين از سوي مقامات دولتي يا افراد غـيـر                  گرفته است آيا اصالً حقِ پاسخگويي به اين اهانت        
 هاي انتقادگر مورد استفاده قرار گرفته است؟ نگاران يا اربابانِ رسانه دولتي به منظورِ تحت فشار قرار دادنِ روزنامه

 
ها طي برگزاري انتخابات اشاراتي شده است؟ آيا شـروطـي         هاي رسانه   آيا در قوانينِ انتخابات به حقوق و مسؤليت        •

گيري از سونگري وجـود دارد؟ آيـا در               براي پوششِ خبري دقيق و متوازن نسبت به نامزدهاي سياسي و پيش           
ريزي توسـط احـزاب يـا           جريانِ برگزاري يك انتخابات شروطي حاكم بر دسترسي آزادانه و مستقيم براي برنامه            

ي تبليغات غيرِ رايگانِ      هاي اختصاص داده شده براي اين منظور چگونه است؟ آيا اجازه            نامزدها  وجود دارد؟ زمان    
ت                  آموزشِ رأي دهندگان وجود دارد؟ آيا محـدوديـ هـايـي      سياسي نيز داده شده است؟ آيا موازيني براي نشريات

ي انتخـابـات وجـود دارد؟ در             هاي راديو و تلويزيوني يا نشرِ خبرها و اطالّعات پيش و طي دوره              نسبت به اعالن  
ها نقض شده باشد، آيا مكانيسمي براي احقاقِ حق وجود دارد؟  صورتي كه حقوقِ نامزدهاي انتخاباتي توسط رسانه

 ها داده است؟ آيا قانون به كميسيونِ انتخابات در جريانِ رأي گيري اختياراتي وراي رسانه
 
المللي يا ديگر تعهدات را امضا كرده است كه اين كشور را نسبت به بـرگـزاري                    آيا كشورِ مورد نظر معاهدات بين      •

 سازد؟ انتخاباتي راستين و دمكراتيك، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و حقِ دسترسي به اطالّعات ملزم مي
 
هاي نوشتاري، مالكيت رسانه و دريافت پروانه يا ديگر مسائـلِ             آيا قوانيني بر نهادهاي راديو و تلويزيوني و يا رسانه          •

 مرتبط، همچون واردات تجهيزات و ملزومات جاري است؟
 
 

 ي كار پروانه
كنند؟ اين شرايـط و سـوابـقِ         ي كار مي نهادهاي راديو و تلويزيوني در كشورِ مورد نظر چگونه درخواست پروانه   •

.  اند را بايد بررسي كـرد        اينكه نهادهاي راديو و تلويزيوني چگونه به همين پروانه و حقِ پخشِ برنامه دست يافته              
ها چگونه و توسط چـه         شود، چه شرايطي براي تمديد آن وجود دارد؟ پروانه          ها منقضي مي    آنگاه كه تاريخِ پروانه   

 رسد؟ شود؟ آيا اين شيوه منصفانه به نظر مي كسي لغو مي
 
ي دستگاه چاپ و نيز مقرراتي نسبت به واردات يا قيـمـت               هاي نوشتاري، واردات، مالكيت يا اداره       آيا براي رسانه   •

 اي وجود دارد؟ گذاري كاغذ روزنامه يا توزيعِ مطالبِ چاپي، شرايط اخذ پروانه
 
هاي دولتي يا غيرِ دولتي است، وجود دارد؟ قدرتش تا چه حد اسـت   اي كه مسؤل بر رسانه   آيا نهاد نظارت كننده    •

ي آن چيست؟ بايد تمامي مقررات منتشره و آنهايي را كه رسماً اعالم گرديده به انضمامِ تصميمـات بـه           و سابقه 
 .عمل آمده و جرائمِ موضوعه بررسي كرد
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 سانسور
مثالً، در ارتـبـاط بـه          ( هاي گروهي وجود دارد       اي از سانسورِ رسمي دولت بر رسانه        آيا در كشورِ مورد نظر سابقه      •

ها بر جـاي     المدت بر آزادي رسانه ؟ در صورت وجود، آيا هيچگونه اثراتي طويل    ) هاي مدني يا ديگر موارد      كشمكش
 گذاشته است؟

 
ها  وجـود      نگاران، ويرايشگران يا اربابانِ رسانه      اي از حمالت جسماني نسبت به روزنامه        آيا در كشورِ مورد نظر سابقه      •

ي چنان حمالت يا تهديد به حملـه،         داشته است؟ آيا دولت مرتكبين را به دست عدالت سپرده است؟ آيا در نتيجه             
 ها بر جاي گذاشته است؟ اثراتي در پوششِ رسانه

 
هاي معتبري از خود      ي چنان مواردي كه در باال به آنها اشارت گرديد يا ديگرعوامل، هيچگونه گزارش               آيا در نتيجه   •

ها ديده شده است؟ در صورت وجود، تأثيرِ احتمالي آن در پوششِ مرتبط به انتخابات چگـونـه                    سانسوري در رسانه  
 بوده است؟

 
 

 مالكيت و نفوذ
كننـد،    اي دارد؟ بايد آنهايي را كه اين نهادها را كنترل مي            آيا دولت هيچگونه مالكيت يا كنترلي بر نهادهايِ رسانه         •

ي مستقلّي هستند؟ در صورت وجود چه كساني در آن عضويت        آيا اينگونه نهادها داراي هيأت مديره     .     باز شناخت 
 اند؟ دارند و چگونه انتصاب يافته

 
كنند؟ آيا به حزبي بخصوص يا ديـگـر افـراد يـا                  اي را كنترل مي     در كشورِ مورد نظر چه كساني نهادهايِ رسانه        •

 اند؟  هاي با نفوذي وابسته سازمان
 
هاي دولتي و درآمدهاي ناشي از  شود؟ بايد يارانه اي دولتي و خصوصي از كجا تأمين مي منابعِ مالي نهادهاي رسانه •

اي براي رفاه حال يا بقايِ خويش تا چه ميزاني به تبلـيـغـات يـا        نهادهاي مختلف رسانه .     تبليغات را بررسي كرد   
 اند؟  ي دولت وابسته يارانه

 
 

 مقررات دروني
ها يا ناشرين وجود دارد؟ ضوابط عضويت چيست؟ آيا از يك اصولِ اخالقي يا معـيـارهـاي                    آيا انجمنِ اربابانِ رسانه    •

اي براي نقضِ اين معيارها در نظر گرفته شده است؟ آيا اين              شبيه به آن برخوردار است؟ آيا هيأت مديره يا كميته         
اي را در ايـن           تواند شكواييه نهاد در امرِ سانسور، تعليق يا لغوِ عضويت داراي قدرت است؟ آيا يك غيرِ عضو مي         

هيأت مديره مطرح سازد؟ آيا اين هيأت مديره توان آن را دارد كه فرمان بر اصالح، حقِ پـاسـخـگـويـي يـا راه                            
 هايي از اين دست را صادر كند؟ حل

 
اي،    هايِ حـرفـه      نگاران وجود دارد؟ آيا اين نهاد معياري براي مسؤليت          آيا شورايِ ملّي مطبوعات يا كانونِ روزنامه       •

اند كه اين معيارها را رعايت كننـد          دستورالعمل رفتاري يا موازيني شبيه به آن را برخوردار است؟ آيا اعضا موظّف            
دفتـرِ رسـيـدگـي بـه          «اي براي شكايات از مطبوعات يا        سازند؟ آيا كميته    يا اينكه خود را به رعايت آن ملزم مي        

نگاران را در آن مطرح سـازنـد،           يا مراكزي از اين دست  كه شهروندان شكايات خويش از كُنشِ روزنامه             »شكايات
نگاري را از شورا يا انجمـن         ي رسيدگي به شكايات، توانايي سانسور، تعليق يا اخراجِ روزنامه           وجود دارد؟ آيا كميته   

 دارد؟
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 شرايط حقوقِ بشرِ جهاني پيرامونِ انتخابات دمكراتيك و آزادي بيان
 

 ي جهاني حقوقِ بشر  اعالميه
 2  ماّده

اي،   ي سياسي يا ديگر عقيده       هر فرد صرفنظر از هرگونه مسائلي از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده                   
هايي است كه در      ي حقوق و آزادي     مندي از كليه    ي ملّي يا اجتماعي، ثروت، تولد يا ديگر منزلت، محق به بهره              پيشينه

 .اين اعالميه عنوان گرديده است
 

  19ماّده 
هر فرد حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق شاملِ آزادي در نگهداشت عقايد بدونِ مداخله، و كاوش، دريافت و                          

 . تبادلِ اطالّعات و نظرات از هر رسانه و صرفنظر از چارچوبِ مرزها است
 
 

   21ماّده 
ـ هر فرد حق دارد كه در اداره امور كشور خود، خواه مستقيم و خواه با انتخابِ نمايندگاني از طريقِ انتخاباتي آزاد،                         1

 .شركت جويد
 
 .  ـ هر فرد حق دارد كه براي خدمات عمومي در كشورش، از حقِ دسترسي برابر برخوردار باشد2
 
ي انتخاباتي ادواري و راستين كه با حقِ          ي مردم نهفته است؛ اين اراده بايد به وسيله          ـ پايگاه قدرت حكومت، در اراده     3

 .گيرد، ابراز گردد رأي مساوي و همگاني و از طريقِ مخفي يا با روندهاي مشابه آزاد رأي گيري انجام مي
 
 

 المللي در حقوقِ مدني و سياسي  پيمانِ بين
  2ماّده 

شود كه حقوقِ شناخته شده در اين قرارداد را محترم شمرده و آن               ي كشوري در ميثاقِ كنوني متعهد مي        هر نماينده .  1
از جمله نژاد، رنگ، جنس،      ي قضايي خويش بدونِ هرگونه تمايزي          را نسبت به تمامي افراد داخلِ سرزمينِ و حيطه          

 . ي ديگر، مليت يا اجتماعي، ثروت، تولد يا ديگر شأن و مرتبه تضمين كند ي سياسي يا هر عقيده زبان، مذهب، عقيده
 
ي كشورِ عضوِ اين ميثاق       آنجايي كه چنين قوانين يا ديگر موازين در حالِ حاضر فراهم نگرديده است، هر نماينده                .  2

هاي قانونِ اساسي خويش و با توجه به قرارداد كنوني              هاي ضروري را در ارتباط با شيوه         شود كه كه گام     متعهد مي 
برداشته و چنين قوانين يا ديگر موازيني را كه ممكن است به منظورِ تأثير بخشيدن به حقوقِ شناخته شده در اين                          

 .قرارداد ضروري باشد، برگُزيند
 
 :كند ي كشورِ عضوِ حاضر در اين ميثاقِ تعهد مي هر نماينده. 3
 

ي وي در اين ميثاق نقض         هاي به رسميت شناخته شده      در صورتي كه فردي حقوقِ يا آزادي       .    الف
گرديده است،  به رغمِ اينكه اين اقدام از سوي شخصي در مقامِ رسمي انجام گرفته باشد، جبران آن                    

 .  بايد به نحوي مؤثّر تضمين گردد
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دسترسي هر فرد دادخواه به چنين مافاتي بايد توسط دستگاه قضايي ذيصالح، يا از سوي مقامات .  ب

                     عملكرد سيستمِ قانونيِ كشور كه امكانات طت كه توسصالحي اداري و قانوني يا ديگر منابعِ واجد
 .  قضايي را فراهم ديده است، تضمين گردد

 
 . مقامات ذيصالح بايد اجراي اين چنين مافات را در صورت صحت مورد ضمانت قرار دهند.  س

 
  19ماده 

 .هر فردي حق دارد كه عقايدي را بدونِ مداخله حفظ كند. 1
 
هر فرد حق آزادي عقيده و بيان دارد و اين حق شاملِ آزادي دركاوش، دريافت و تبادلِ اطالّعات و نظرات از هر نوع، . 2

 .اي مطلوبِ نظرِ خويش است  صرفنظر از مرزها، به صورت شفاهي يا مكتوب، در قالبِ هنر يا از طريقِ رسانه
 
بنا .  اي است هاي ويژه ي  وظايف و مسؤليت  اين ماده آمده در برگيرنده2گيري از اين حقوق كه در پاراگراف  بهره. 3

يابد  كه در  ها تنها زماني انطباق مي ها بستگي داشته باشد، اما اين محدوديت اي از محدوديت براين، امكان دارد به پاره
 :كند قانون در نظر گرفته شده است و در اين موارد ضرورت پيدا مي

 
 در احترام به حقوقِ يا حيثيت ديگران؛  .  الف

 
 . در حمايت از امنيت ملّي يا نظمِ عمومي يا سالمت يا اخالقِ جامعه. ب
 

  25ماّده 
هايِ غيرِ موجه حق و فرصت          عنوان گرديده است و نيز بدونِ محدوديت        2هر شهروند، بدونِ تمايزهايي كه در ماّده         

 :   خواهد داشت
  

 . اند ي امورِ مملكت، مستقيم يا از طريقِ نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده شركت در اداره.  الف
 
رأي دادن و انتخاب شدن در انتخاباتي ادواري و راستين كه  با حقِ رأي مساوي و همگاني و از طريقِ  . ب

 ي رأي دهندگان است؛ گيرد و متضّمنِ آزاديِ بيانِ و اراده رأي گيري مخفي انجام مي
 

 .  دسترسي به خدمات عمومي در كشورش، به مفهومِ عاّمِ برابري. س
 
 

 هاي تبعيضِ نژادي  ميثاقِ جهاني در حذف تماميِ نمونه
 5ماّده 

شوند كه    ها متعهد مي     اين ميثاق عنوان شده است، نمايندگانِ دولت         2در پذيرش با تعهدات بنيادين كه در ماّده            
هاي آن ممنوع و منسوخ كرده و حقِ هر فرد را بدونِ وجه تمايزي در نژاد، رنگ، ا                      تبعيضات نژادي را در تمامي نمونه     

 :مندي از حقوقِ زيرين يكسان دانند خاستگاه ملّي و قومي، در مقابلِ قانون ، به ويژه در بهره
… 
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حقوقِ سياسي، به ويژه حقِ شركت در انتخابات ــ رأي دادن و انتخاب شدن ــ بر مبناي حق رأي                      .    س
ي امورِ عمومي در هر سطح و دسترسي مساوي به               همگاني و برابر، شركت در دولت و همچنين اداره           

 خدمات عمومي؛ 
 
 بخصوص ديگر حقوقِ مدني؛   .  د
... 
 .  حقِ آزادي عقيده و بيان  - 

 
 هاي تبعيض عليه زنان  ميثاقِ جهاني در حذف تماميِ نمونه

  7ماّده 
ها بايد موازيني در خور را در حذف تبعيض نسبت زنان در زندگي سياسي عمومي كشور به كار گيرند،                     نمايندگانِ دولت 

 :و به ويژه، حقِ وجوه برابري با مردان را تضمين كنند
 
 ي نهادهاي منتخبِ عمومي؛ ها و استحقاق براي انتخاب در كلّيه حقِ رأي در تمامي انتخابات و همه پرسي)  الف(

 
ي   شركت در تدوينِ سياست دولت و تحقق آنها و تكيه بر مسند دولتي و انجامِ تمامي وظايف عمومي در كلّيه                      )    ب(

 سطوحِ دولتي؛
    

 هاي در ارتباط با حيات عمومي و سياسيِ كشور؛  هاي غيرِ دولتي و انجمن شركت در سازمان)  س(
  

  8ماّده 
ها بايد تمامي موازينِ مناسب را در تضمين به زنان، در وجوه برابري با مردان به كار بندند، و اينان                          نمايندگانِ دولت 

هاي   المللي را به دست آورند و در سازمان         بدونِ هيچگونه تبعيضي فرصت نمايندگيِ دولت متبوعِ خويش در سطحِ بين           
 .جهاني شركت جويند

 
 كنوانسيونِ حقوقِ سياسيِ زنان

  1ماّده 
 .زنان بايد بي هيچگونه تبعيض و در وجوه برابر محق به رأي دادن در تمامي انتخابات باشند

 
  2ماّده 

زنان بايد در تمامي انتخابات براي نهادهاي انتخابيِ عمومي كه از سويِ قانونِ اساسي مقرّر شده است، در وجوه برابر باا                      
 . مردان و بدونِ هيچگونه تبعيضي محق باشند

 
   3ماّده 

ي تماميِ وظايف عمومي كه از طريقِ قانونِ اساسي بنيان            زنان بايد نسبت به تكيه بر مسند عمومي محق بوده، در اداره           
 .نهاده شده است، بي هيچگونه تبعيض، و برابر با شرايط مردان، دست داشته باشند

 
 منشورِ آفريقا پيرامونِ حقوقِ بشر و مردمي

  9ماّده 
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 .هر فردي محقِ دريافت اطالّعات است.  1
 
 . ي آن را دارد ي قانون، حقِ بيان و اشاعه هر فردي در حيطه.  2
 

 13ماّده 
1    .                    خويش، مستقيم يا از طريقِ گُزينشِ نمايندگاني كه در ارتباط با شرايط قِ شركت در دولتهر شهروندي آزادانه ح

 .شوند را، دارد قانوني، آزادانه انتخاب مي
 

 كنوانسيونِ آمريكا پيرامونِ حقوقِ بشر
 آزادي انديشه و بيان .  13ماّده 

اين حق شاملِ آزادي در كاوش، دريافت، و تبادلِ اطالّعات و عقايدي از هر              .    هر فردي حقِ ابرازِ انديشه و بيان دارد       .    1
اي بر مبنايِ گُزينشِ خويش        دست، بدون توجه به مرزها، كالمي يا مكتوب، به اشكال هنري، يا از طرقِ ديگر رسانه                  

 . است
  
يابي به اين حق كه در بند باال به آن اشارت گرديد، نبايد در گرويِ پيش سانسوري باشد، اما منوط به تعاقبِ                         دست.    2

 :كند وضعِ مسؤليتي است كه از سويِ قانون توضيع گرديده است و ضرورت آن را اينگونه ضمانت مي
 

 احترام براي حقوق يا اشتهارِ ديگران؛ يا  .  الف
 

 .حمايت از امنيت ملّي، نظمِ عمومي، يا سالمت و اخالقِ عمومي.  ب
 

 حقِ شركت در دولت.  23ماّده 
 :مند خواهد شد هايِ زيرين بهره هر شهروندي از حقوق و فرصت.  1
 

 . اند هاي عمومي، مستقيم يا از طريقِ نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده شركت در اجراي برنامه.  الف
 
كه با حقِ رأي مساوي و همگاني و از طريقِ           رأي دادن و انتخاب شدن در انتخاباتي راستينِ ادواري،           .    ب

ي رأي دهندگان را تضمين       گيرد و آزادي بيان در اراده      مخفي يا با روندهاي مشابه آزاد رأي گيري انجام مي 
 كند؛ و  مي

 
 .  سازد دسترسي تحت شرايط عام و برابر نسبت به خدمات عمومي در كشورش را امكان پذير مي.  س

 
هايي را كه در بندهاي زيرين به آن اشاره شده است تنها بر اساسِ سن،  ممكن است كه قانون اجرايِ حقوق و فرصت.  2

 .  هاي كيفري تنظيم كند مليت، اقامتگاه، زبان، آموزش، جايگاه مدني و رواني، يا بر مبناي حكمِ دادگاه در دادخواهي
 

 ي آمريكا پيرامونِ حقوق و وظايف انسان بيانيه
  4ماّده 

اي ممكن به انجام      اي بپردازد و بيان و نشرِ نظرات را با هر وسيله             هر فردي حقِ دارد آزادانه به تحقيق پيرامونِ عقيده         
 .رساند
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 ها پيوست

    20ماّده 
هر فردي با ظرفيت حقوقي محق به شركت در دولت مملكت خويش، مستقيم يا از طريقِ نمايندگانِ و شركت در                          

 .شود ي راستين، ادواري و آزاد انجام مي ي رأي مخفي و به گونه انتخاباتي همگاني است كه به وسيله
 

 منشورِ دمكراتيك داخلِ آمريكا
 1ماّده 

 .هاي آنان موظف به ارتقا و دفاع از آن هستند مردمِ آمريكا حقِ دمكراسي دارند و دولت
... 

  3 ماّده
هاي بنيادين، دسترسي به      هاي دمكراسي شاملِ مسائلِ درونيِ آن، احترام براي حقوقِ بشر و آزادي              عواملِ اصلي نشانه  

قدرت و اعمالِ آن در ارتباط با حاكميت قانون، برپايي انتخاباتي ادواري، آزاد و منصفانه بر اساسِ حقِ رأي مخفي و                         
ها واستقاللِ    هاي سياسي، و تفكيك قدرت      گرايي احزاب و سازمان     ي ابرازِ اقتدارِ مردم، سيستمِ كثرت       همگاني به مثابه  

 . شُعبات دولت است
 

 كنوانسيونِ اروپا براي حمايت از حقوقِ بشر و آزادهاي بنيادين  
 10ماّده 

اين حق شاملِ آزادي در داشتنِ عقايد و دريافت و تبادلِ اطالّعات و نظرات بدونِ                 .  هر فردي حقِ آزادي بيان دارد     .  1
ها را از الزام به اخذ جواز از سوي نهادهاي تلويزيوني  اين ماّده نبايد دولت.  دخالت مقامِ دولتي و قطعِ نظر از مرزها است

 .  يا سينمايي باز دارد
 
اي   ي دمكراتيك، تابعِ پاره     ها با توجه به وظايفي كه به همراه دارد، ممكن است در يك جامعه               به كارگيري اين آزادي .   2

ها يا جرائمي كه قانون آنها را منع كرده است، و نيز نسبت به منافعِ امنيت ملّي، تماميت                     تشريفات، شرايط، محدوديت  
كاري، حمايت از سالمت و اخالق، حمايت از اشتهار يا حقوقِ                ارضي يا ايمني مردمي، جلوگيري از بي نظمي يا بِزه           

 .  ي محرمانه، يا براي حفظ قدرت و بي غرضيِ سيستمِ قضايي ضروري باشد ديگران، جلوگيري از افشاي اطالّعات واصله
 

 هاي بنيادين براي حمايت از حقوقِ بشر و آزادي] اروپا[به كنوانسيونِ ) 1ي  شماره( پروتكلِ 
 3ماّده 

شوند كه انتخابات آزادي را در ادواري معقول با رأي مخفي، تحت                  ي اين ميثاق متعهد مي       نمايندگانِ بلند مرتبه  
 .  كند، بر پا سازند ي مردم را نسبت به انتخابِ هيأت مقنّنه تضمين مي شرايطي كه آزاديِ بيانِ و عقيده

 
 انساني 1990سند عداجالسِ كپنهاگ پيرامونِ ب ) كپنهاگ1990سند ( 

... 
گرا و حاكميت قانون براي تضمينِ احترام به تمامي             كنند كه دمكراسي كثرت      اذعان مي ]  كشورهاي شركت كننده  [

هاي بنيادين، رشد ارتباطات مردمي و پاسخ به ديگر مسائلِ متكّي بر شخصيت انساني، اساسي                   حقوقِ انساني و آزادي   
 از اينرو، اين اجالس، از تعهدات ابراز شده از سوي كشورهاي شركت كننده نسبت به دمكراسي آرماني و                             .است
ي مشترك آنان را بر بنيان نهادنِ جوامعِ دمكراتيك بر اساسِ انتخاباتي آزاد و                    گرايي حزبي و همچنين اراده       كثرت

 .     كند حاكميت قانون استقبال مي
 ...  

هاي بنيادين و برخورداري از آنها، و برقراري ارتباطات انساني به منظورِ               به منظورِ تقويت احترامِ به حقوقِ بشر و آزادي        
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 :گذارند حلِ مسائلِ در ارتباط با شخصيت انساني،  كشورهاي شركت كننده به موارد زيرين صحه مي
... 
گرايي در ارتباط  آنان اهميتّت كثرت.  كنند كه دمكراسي عاملِ جدايي ناپذيرِ حاكميت قانون است مجدداً تأكيد مي)  3(

 .شناسند هاي سياسي را باز مي با سازمان
 ... 
ي آن عناصرِ عدالت كه در جهت بروزِ كاملِ شأنِ الينفك و حقوقِ يكسانِ                دارند كه در ميانه     آنان با جديت اعالم مي    )  5(

 :  ي حياتي دارد، از اين قرار است تمامي بشريت جنبه
 
ـ برپايي انتخاباتي آزاد كه در ادواري معقول و از طريقِ رأي مخفي يا با روندهاي مشابه آزاد رأي گيري انجام                        )  5.1(

 كند؛ ي رأي دهندگان را در انتخابِ نمايندگانِ آنان تضمين مي گيرد، تحت شرايطي است كه در عمل، ابرازِ عقيده مي
... 
ي تضمين در احترام براي حقوقِ بنيادين و ضمانتي در جهت             اي را كه به مثابه  ـ هر فرد ابزارِ مؤّثرِ جبران كننده)  5.10(

 انسجامِ قانون در قبالِ تصميمات اداري است، در اختيار خواهد داشت؛ 
 
گردد،   ي مردم، كه از طريقِ انتخابات ادواري و راستين ابراز مي             دارند كه اراده    كشورهاي شركت كننده اعالم مي    )    6(

كشورهاي شركت كننده متناسب با آن حقوقِ شهروندانِ خويش را          .    ها است   اساسِ قدرت و مشروعيت تمامي حكومت     
ي كشورهاشان، مستقيم يا از طريقِ نمايندگاني كه از سويِ آنان در روند انتخاباتي منصفانه، آزادانه                    شركت در اداره   در

 .  اند، محترم خواهند شمرد برگزيده شده
 
شود، كشورهاي شركت كننده به موارد         ي مردم به عنوانِ اساسِ قدرت دولت محسوب مي           با تضمينِ اينكه اراده   )    7(

 :زيرين دست خواهند زد
 
 ـ براساسِ قانون، انتخابات آزادي را در ادواري قابلِ قبول برپا خواهند ساخت؛) 7.1(
... 
ـ حقوقِ شهروندان را در نيل به مناصبِ سياسي يا خدمات عمومي، انفرادي يا در حكمِ نمايندگانِ احزاب ياا                        )  7.5(

 ها، بدونِ تبعيضي محترم خواهند شمرد؛  سازمان
 
هاي سياسي محترم     ها را، در آزادي كامل، نسبت به تأسيسِ احزابِ سياسي يا ديگر سازمان              ـ حقوقِ افراد و گروه    )  7.6(

هاي قانوني الزم قادر خواهند ساخت تا براساسِ           هايِ سياسي را با تصريحِ تضمين       شمرده و اين چنين احزاب وسازمان     
 ي برخوردي يكسان در مقابلِ قانون و مراجعِ صالحيت دار به رقابت با يكديگر برخيزند؛  نحوه

... 
ها براي    كنند كه  بر مبناي عدمِ تبعيض، هيچگونه مانعِ قانوني يا اداري بر سرِ راه دسترسي به رسانه                   ـ تصريح مي  )  7.8(

 هاي سياسي و افرادي كه تمايل به شركت در روند انتخاباتي را دارند، وجود نخواهد داشت؛  تمامي گروه
 
تواند روند انتخابات در      كشورهاي شركت كننده بر اين پندارند كه حضورِ ناظران، چه خارجي و چه داخلي، مي                 )    8(

اينك، [   CSCEبنابراين، ناظراني را از ديگر       .    كشورهايي را كه انتخاباتي درآنها در حالِ انجام است، بهبود بخشد             
OSCE  [         و سازمان اي به شركت و      هاي مقبولِ خصوصي كه ممكن است عالقه         كشورهاي شركت كننده و هر نهاد

آنان .    خوانند  دهد ــ داشته باشند، فرا مي        نظارت بر روندهاي انتخاباتي ملّي آنها ــ تا آنجايي كه قانون اجازه مي                
تر از ملّي ا      اي را نيز در دسترسي به روندهاي انتخاباتي در سطحِ پايين             همچنين تالش خواهند كرد كه امكانات مشابه      
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 .  هاي انتخاباتي نخواهند داشت اي در جريان اين ناظران هيچگونه مداخله.  نيز فراهم سازند
  

 :كنند كه كشورهاي شركت كننده بارِ ديگر تأكيد مي)  9(
 
اين حق شاملِ آزادي در داشتنِ عقايد و          .    ـ همه افراد حقِ آزادي بيان، از جمله حقِ ارتباط خواهند داشت              )  9.1(

اعمال اين حق ممكن    .  هاي دولتي و صرفنظر از مرزها است         ي مقام   دريافت و تبادلِ اطالّعات و نظرات، بدونِ مداخله        
.  المللي نيزهمخواني دارد، رو ياروي گردد  هايي كه تنها به وسيله قانون تصريح گرديده و با موازينِ بين است با محدوديت 

به ويژه، هيچگونه محدوديتي نسبت به دسترسي  و بهره گيري از ابزارِ تكثيرِ مدارك، از هر سنخي، وجود نخواهد                          
 .    داشت، با اين همه، حقوقِ مالكيت فكري، از جمله حقِ انحصاري، محترم شناخته خواهد شد

 
هاي بنيادين،    آنان با تأكيد مجدد نسبت به تضمينِ مؤّثرِ حقوقِ فرد در آگاهي و عمل در مورد حقوقِ بشر و آزادي             )  10(

 :  كنند و شركت فعاّالنه، فردي يا در همراهي با ديگران، در ارتقا و حمايت آنان، كشورهاي شركت كننده تعهد مي
 
ي نظرات و اطالّعات پيرامونِ       ـ حقِ هر فرد، انفرادي يا در همراهي با ديگران، به كاوش، دريافت و تبادلِ آزادانه               )  10.1(

 شمارند؛ هاي بنيادين، از جمله حقوقِ اشاعه و انتشار چنان نظرات و اطالّعاتي را محترم مي حقوق بشر و آزادي
 
ها، از جمله حقِ تشكيل و شركت مؤّثرانه          كنند كه افراد مجازند از حقِ خود در پيوستن به انجمن            ـ تضمين مي  )  10.3(

هاي كارگري و     هاي بنيادين، همچون اتحاّديه     هاي غيرِ دولتي كه هدفش ارتقا و حمايت از حقوقِ بشر و آزاد               در سازمان 
 .    مند شوند هاي ناظر بر حقوقِ بشر است،  بهره گروه

 
دهند كه بدونِ مانعي با نهادهاي مشابه در داخل و خارج از كشورهاي               ها اجازه مي    ها و سازمان    ـ به چنين گروه   )  10.4(

ها بپردازند  ها و سازمان المللي تماس گيرند و به تبادلِ نظر و ارتباط و همكاري با اين گروه هاي بين خويش و نيز سازمان
هاي ماليِ منابعِ داوطلبِ داخلي       هاي بنيادين، بر اساسِ قانون، از كمك        و به منظورِ ارتقا و حمايت از حقوقِ بشر و آزادي          

 .  مند گردند المللي نيز بهره و بين
 
هاي بنيادين كه در باال       مندي از تمامي مزاياي حقوقِ بشر و آزاد         كنند بهره   كشورهاي شركت كننده تضمين مي    )    24(

پيمانِ المللي، به ويژه       تصريح گرديد، به استثناي مواردي كه قانون تدارك ديده و با وظايف آنان تحت قوانينِ بين                    
 همخواني دارد، ي جهاني حقوقِ بشر اعالميهالمللي آنان، به خصوص   و تعهدات بينالمللي در حقوق مدني و سياسي، بين

كشورهاي شركت  .    ها از ماهيت استثنايي برخوردار است        اين محدوديت .  به هيچگونه محدوديتي وابسته نخواهد بود      
اي خودسرانه نيز عمل نخواهد       ها مورد سوء استفاده قرار نگرفته و به شيوه          كننده تضمين خواهند داد كه اين محدوديت      

 . گيري مؤّثر از اين حقوق ضمانت شده باشد اي است كه بهره گرديد، اما به گونه
      

ها بايد در ارتباط با يكي از اهداف قابلِ اجراي            ي دمكراتيك، هرگونه محدوديتي نسبت به حقوق و آزادي          در يك جامعه  
 .  قانون و منحصراً متناسب با هدف همان قانون باشد

 

اي از    افزون بر شروط اينگونه اسناد حقوق بشر جهاني كه تعهداتي را براي كشورهايِ عضِو آن به وجود آورده است، پاره                   
از .  ها نيز وجود دارد     هاي قانونگذارِ شُعبات دولت     هاي كشورها و انجمن     ها و اسناد قابلِ توجه از كانون         ديگر اعالميه 

ي    اعالميه:  توان از اين موارد نام برد             ي آنها كه مستقيماً با انتخابات دمكراتيك در پيوند است،مي                     ميانه
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المنافع؛ اسناد اجالسِ سرانِ سازمانِ امنيت و همكاري در اروپا متعاقبِ  هاي مشترك كشوره) 1990(هاي  المنافعِ مشترك
 ي   براي انتخابات در منطقه2001 كپنهاگ؛ معيارها و موازينِ 1990سندSADCردهمايي جامعهي   اقتباس از سوي گ
ي ميان     پيرامونِ معيارهايي براي انتخابات منصفانه و آزاد اتحاّديه         1990ي  ي پارلماني جنوبِ آفريقا؛ و اعالميه        توسعه

هاي   هاي فردي توسط دادگاه     مضافاً ترجمانِ شروط اسناد حقوقِ بشرِ جهاني و آرا و تصميمات پيرامونِ نمونه            .    پارلماني
 . آورد المللي، منابعِ مهمي از قوانينِ در ارتباط با انتخابات آزاد و آزادي بيان را فراهم مي بين
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 ها پيوست

 هاي گروهي  گري بر رسانه ي نظارت ي زمان بندي سازماني براي پروژه نمونه
 )بسياري اَقالمِ فهرست شده وظايف در دست اقدام و مرتبط به يگديگر است(
 

 ماه اول ــ تعيين وظايف
 

 ايجاد اهداف سازماني •
 ي خّط مشي ترسيمِ برنامه •
 ي مأموريت آفرينشِ بيانيه •
 تصميم پيرامونِ نام و آرمِ پروژه •
 بنا نهادنِ ساختارِ سازماني •
 )اگر ايجاب كند(هيأّت نُظاّر يا مشورتي  •
 گُزينشِ مديرِ پروژه  •
 ي مالي آغازين فراهم سازي بنيه •

 
 ماه اول ــ وظايف آغازينِ سازماني 

 
 ارزيابي چارچوبِ قانوني و مقرراتي •
 گري پرداخت تصميم بر اينكه كدام نهادها را بايد به نظارت •
 گري كرد تصميم بر اينكه چه موضوعاتي را بايد نظارت •
 گري  هاي نظارت تصميم پيرامونِ روش شناسي •
 اي ايجاد روابط عمومي و خط مشي رسانه •
 در نظر گرفتنِ فضاي كارِ مناسب •
 استخدامِ رهبرانِ تيم •
 يارمندي از كارشناسِ كارآزموده  •

 
 ماه دوم ــ راه اندازي عمليات

 
 فراهم آوري تجهيزات و ملزومات •
اندازي   هايي به كار گرفته شود و راه          شناسي  هايي گردآوري گردد، چه روش       تصميم بر اينكه چه داده      •

 كامپيوترها
 گري و لوازمِ آموزشي هاي نظارت نوشتنِ فُرم •
 هاي آموزشي ايجاد روش •
 ريزي و نيازهاي كادرِ اداري تصميم بر برنامه •
 گران و ديگر كادرِ اداري و دواطلبان استخدام و آموزشِ نظارت •
 تمرين در جهت استفاده از نرم افزارِ كامپيتور •
 هاي نشر تصميم بر اَشكالِ گزارش و زبان •
 هاي الكترونيكي گروها و ديگر اَبزارِ ارتباطي گيري، پست هاي تماس ايجاد فهرست •
 گاه راه اندازي وِب •
 هايي گردآوري منابعِ مالي تدوام در تالش •
 هاي كادرِ اداري در جهت بررسي پيشرفت سازماندهي نشست •

 
 

پيوست 
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 گري   ــ آغاز به اقدامات براي نظارت2ماه 
 

 ي گزارش هايي در جهت تهيه ريزي گري ارزيابي و برنامه ها و نظارت گران و ديگران در تيم گماردنِ نظارت •
 ها و تمرينِ روابط عمومي ي گزارش ها، تهيه گران، ارزيابي داده هاي بدلي براي نظارت برپايي تمرين •
نگاران، هيأت    ي روزنامه   ها، جامعه    سردبيران، شوراي رسانه     اي، هيأت   هايي با نهادهاي رسانه     ترتيبِ نشست  •

 ها، احزابِ سياسي و نامزدهاي انتخاباتي و مقامات انتخاباتي به منظورِ معرّفي پروژه نُظّار رسانه
 ها و عمليات شناسي فراخواني از فهرست باال در جهت بازديد از  پروژه و آشنايي با روش •
 ها و ارزيابي عمليات  جهت آزمايشِ تمامي سيستم»مرورِ آخر«ي   تمرينِ كامل به مثابه اقدام به يك هفته •
 ها گري بر رسانه برگزاري نخستين دورِ نظارت •
هاي پس  ي اولين گزارشِ متناوب و هرگونه گزارش برپايي نخستين كنفرانسِ مطبوعاتي اَدواري و ارائه •

 ي جداگانه پيرامونِ مسائلِ متني زمينه 
 
 

 گري ادواري و گزارش  بالفاصله در پيِ دورانِ انتخاباتي ــ نظارت2ماه 
 :ريزي عاديِ هفتگي برنامه

 
 :دوشنبه

 
 دارند هاي روزانه را مسترد مي گران فُرم گري هفتگي؛ نظارت آغازِ نظارت •
كنند و اوراقِ جمعِ امتيازات و ارزيابي         ي گذشته گردآوري مي     گري هفته   ها را از نظارت     ها داده   رهبرانِ تيم  •

 كنند هفتگي را تهيه مي
 كنند روند پيشِ نويسِ گزارش را آغاز مي •
 كنند كادرِ اداري اَرشد ديدارهايي را به منظورِ ارزيابي موقعيت عمليات برگزار مي/رهبرانِ تيم •
 سازند گري را منتشر مي ي مطبوعاتي در مورد كنفرانسِ مطبوعاتيِ روزِ پنجشنبه و گزارشِ نظارت اعالميه •

 
 :سه شنبه

 
 شود ها مسترد مي يابد و فُرم گري ادامه مي نظارت •
 گردد ي مي ي گسترده افزارِ صفحه ها از اوراقِ جمعِ امتيازات وارد كامپيوتر و نرم داده •
 شود هاي مقدماتي آغاز مي ي نمودارها و گرافيك تهيه •
 يابد روند پيشِ نويسِ گزارش تداوم مي •

 
 :چهارشنبه

 
 شود ها مسترد مي يابد و فُرم گري ادامه مي نظارت •
 گردد ي پيش كامل مي گري هفته هاي نظارت ها، پيرامونِ يافته نمودارها و گرافيك •
 يابد ي پيش تكامل مي هاي هفته گزارش در مورد يافته •
 شود اگر مناسبت ايجاب كند، پيشنهادات تهيه و در گزارش گنجانيده مي •
 شود ها نوشته مي ي يافته ي مطبوعاتي متضّمنِ پيامِ اصلي در باره بيانيه •
 ي مطبوعاتي ديدار با همكاران يا هيأت مديره، در صورت نياز، به نظورِ مرور و تأييد انتشارِ بيانيه •
 هاي ضرور براي توزيع ي گزارش به ديگر زبان ي مطبوعاتي و گُزيده ي بيانيه ترجمه •
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 ها پيوست

 :پنجشنبه
 

 شود ها مسترد مي يابد و فُرم گري ادامه مي نظارت •
 يابد گردد و گزارش انتشار مي كنفرانسِ مطبوعاتي برپا مي •
 گردد گاه منعكس مي شود و در وِب ها پست الكترونيكي مي ي مطبوعاتي به گروه گزارش و بيانيه •
 نگارانِ صاحب نام و ديگران گيري پيرامونِ گزارش با روزنامه پي •

 
 :جمعه و شنبه

 
 شود ها پراكنده مي يابد و فُرم گري ادامه مي نظارت •
 يابد گيري در مورد توزيعِ گزارش و واكنش به آن تكامل مي پي •
ها به وجود آمده است و طرح ريزي  اي در پي گزارش و توصيه هاي هواخواهانه ارزيابي در اينكه آيا تالش •

 پيرامونِ اين چنين اقدامات 
 

 :يكشنبه
 

 شود ها مسترد مي يابد و فُرم گري ادامه مي نظارت •
 گردد ها در اوراقِ امتيازات هفتگي آغاز مي روند تدوينِ داده •
 شود ارزيابي براي گزارشِ بعدي شروع مي •

 
 

 اقدام و برنامه2ماه در دست ريزي آينده  در پيِ دورانِ انتخاباتي ــ وظايف  
 

 ارزيابي موقعيت عمليات و گام برداشتن در جهت بهبود آنها، از جمله ترغيبِ كادرِ اداري و داوطلبان •
 هاي ارتباطاتي و امدادي بهبود بخشيدن به شبكه •
دريافت اين نكته كه آيا قانون و يا تحوالت و يا اصالحات خود ـ مقرراتيِ روزنامه مورد نياز است و                             •

 هاي هواخواه ريزي مؤّثر براي مبارزات گروه برنامه
 ها آوري وجوه براي نيازها و برنامه هاي جمع تدوام بخشيدن به تالش •
 ها پيرامونِ مسائلِ متني، در صورت نياز هاي عملي اضطراري و نيز گزارش ي گزارش تهيه •
هاي ميزِ گرد     ي آن به بحث     ي گزارشِ جامعِ فرداي انتخابات همراه با پيشنهادات و ارتباط دادنِ بالقوه             تهيه •

 هاي هواخواهانه و يا تالش
هاي  ي پروژه يا به ديگر سازمان بررسي دروسي كه از اين اقدامات به دست آمده و طرحِ آن در داخلِ برنامه •

 گري نظارت
گري بر  ي دراز مدت و بررسي امكانات نظارت ي اقدامات بالقوه تجديد نظر در طرحِ خّط مشي در سايه •

يابي به  ها، آزادي بيان براي نامزدهاي انتخاباتي و حقِ شهروندان در دست جهات مضاعف رفتارِ رسانه 
 اطالّعات 
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 هاي گروهي  گري بر رسانه تعهد نظارت
 

 :شوم كه بدين وسيله متعهد مي
 

نامِ پروژه يا سازماني    (  _________  هاي گروهي به انجام وظيفه پرداخته يا در غيرِ اين صورت با               گرِ غيرِحزبي بر رسانه     به عنوانِ يك نظارت   .  1
 كار خواهم كرد؛) هاي گروهي است گري بر رسانه اندازي نظارت كه دست اندر كارِ راه

 
من نه يك نامزد انتخاباتي هستم و نه براي نامزدي، حزبِ سياسي يا ديگر جمعيتي كه در انتخابات آتي در طلبِ دست يابي به مسندي است،                             .  2

 كنم؛ فعاّليتي مي
 
نتخابات گري بر ا    ي حزبي نظارت    من نه قصدي براي اعالمِ نامزدي خود در انتخابات آتي دارم و نه آنكه تمايلي به استفاده از سازمانِ غيرِ وابسته                     .  3

 اي از انتخابات آينده را دارم؛ ام در هرگونه به عنوانِ پايگاهي براي حمايت از نمايندگي
 
ي يا عدمِ آن    هاي در ارتباط با انتخابات، با امتناع از ابرازِ آشكارِ هرگونه برتر               ي فعاّليت   من در تمامي روند انتخاباتي با منصفانه بودن در كلّيه           .  4

ر يك از   اي يا تهديدي توسط ه      اند، و با رد هرگونه عطّيه       نسبت به هر نامزد انتخاباتي، حزبِ سياسي يا ديگر جمعيتي كه در طلبِ مسند عمومي              
 نامزدهاي انتخاباتي يا عواملِ آنان، موقعيت غيرِ حزبي خود را شديداً حفظ خواهم كرد؛

 
ي   ي پروژه   هاي گروهي، با جديت كار خواهم كرد، انصاف و دقّت، ارزيابي و گزارش و عرضه                   گري بر رسانه    هاي نظارت   من در تمامي فعاّليت   .  5

 هاي  ها را به ديگران را صرفنظر از اينكه چه كسي در انتخابات برنده يا بازنده خواهد شد در پيش خواهم گرفت و ديدگاه                           گري بر رسانه    نظارت
گيرم،  در مورد  كساني كه در پي مسند عمومي               شخصي خود را جز زماني كه از حقِ خويش در رأي دادنِ مخفي در پاي صندوقِ بهره مي                     

 هستند، به كناري خواهم نهاد؛ 
 
قدام هاي گروهي ا    گري بر رسانه    هاي نظارت   هاي خود در تمامي فعاليت      ها شركت و در نهايت حد توانايي        گري بر رسانه    در جلسات آموزشِ نظارت   .  6

 خواهم كرد؛ و
 
ام و موافقت خود را در ارتقاي اهداف و مبانيِ             را خوانده و آن را درك كرده       »ها براي انتخابات آتي     گري بر رسانه    دستورالعمل رفتاري براي نظارت   .  7

 .دارم و پيروي از شرايط آن را اعالم مي
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .تاريخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .محلِ امضا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نام و نام خانوادگي 

  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشاني 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطالّعات ديگر در مورد تماس گرفتن 

 هاي گروهي است گري بر رسانه هايي كه قابلِ اطالق به نظارت ها و مهارت مندي عالقه
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ها پيوست

 هاي گروهي براي انتخابات آتي گري بر رسانه ي دستورالعمل رفتاريِ نظارت نمونه
 

 :وييمهاي گروهي در انتخابات آتي شرك ج گري بر رسانه ايم كه بدونِ وابستگيِ حزبي در نظارت هاي مدني موافقت كرده ما، افراد و اعضايِ سازمان
 

يز فراتر از آن    ي مردم پايگاه قدرت هر حكومت دمكراتيك است و اينكه انتخابات راستين و دمكراتيك حِق بنيادي انسان است، و ن                      واقفيم به اينكه اراده   
 آگاهانه  شود، بايد بر اساسِ گُزينشي آزاد و        هاي رأي ابراز مي     ي مردمي كه در پاي صندوق       دهيم براي اينكه  انتخابات راستين باشد، اراده         تشخيص مي 
 صورت پذيرد؛

 
آورند، حياتي    ميهاي انتخاباتي را از اين رهگذر به دست           هاي گروهي براي مردم كه اطالّعات مكفي و دقيقِ خود پيرامونِ گُزينه             كنند كه رسانه    اذعان مي 

ها   هاي خود به مردم از طريقِ رسانه         ي پيام   است و اينكه رقبا براي دست يابي به مسندهاي سياسي و برنده شدن بايد از فرصتي مناسب براي عرضه                     
  ها براي انجام نقشِ خويش به عنوانِ  چشم و گوشِ مردم بر روندهاي دولتي و سياسي بايد آزاد باشند؛  اند كه رسانه برخوردار باشند و واقف

 
هايي در    اند و نسبت به تالش      گري بدونِ وابستگي حزبي بر انتخابات در تضمينِ انتخابات راستين و دمكراتيك بر عهده دارد، آگاه                    از نقشي كه نظارت   

ي گروهي  ها  گري بر رسانه    گري وقوف دارند، موافقت خود را با اين دستورالعمل رفتاريِ براي نظارت              جهت حفاظت از يكپارچگي، انصاف و تأثيرِ نظارت       
 .دارند اعالم مي

 
 طرف و به دور از وابستگي حزبي خواهيم بود ما بي

 
هر حزبِ  :  داوري يا تبعيض نسبت به      ي موارد بدونِ پيش     رساند بايد در همه     ها به انجام مي     گري بررسانه   ي نظارت   هر كسي كه اقداماتي را با اين پروژه        

اي، ناشر،    نهسياسي، نامزد يا انجمني كه در طلبِ دستيابي به مسند عمومي است؛ هر ناحيتي از كشور؛ هر گروه يا افراد قومي و نژادي؛ يا هر نهاد رسا                             
 . نگار، هيأّت نظاّر بر رسانه يا مقامِ انتخاباتي بنويسد و سخن بگويد ويراستار، روزنامه

 
 اي بي طرفانه، دقيق و قابل اثبات گزارش خواهيم كرد ما به شيوه

 

از طريقِ ارتباط   )  احزابِ سياسي، نامزدها يا ديگران    (هاي رقباي انتخاباتي      هاي خبري، پيام    گران بايد  بي طرفانه و دقيق پيرامونِ تمامي پوشش            نظارت
ا هر گونه   هاي مدني يا آموزشِ رأي دهندگان ي        هاي امورِ عمومي، پيام     مستقيم، در شكلِ تبليغات سياسي بر مبناي پرداخت هزينه، يا عكسِ آن، برنامه             

وقايع، مسائل و   .    هاي نوشتاري يا تبليغات ــ صرفنظر از اينكه موضوعِ آن چه ممكن است باشد، گزارش دهند                   هاي راديو و تلويزيوني يا گزارش       برنامه
 .ها قابلِ اثبات باشد ي مناسبي ثبت و ضبط و سوابق نيز به نحوي نگهداري شود كه تمامي يافته موضوعات بايد به گونه

 
 .ما اطالعات را تجزيه و تحليل نموده و آنها را غير مغرضانه ، صحيح و قابل رسيدگي ارائه مينماييم 

 
ليلها و دهد و تجزيه و تح نمايد آن را بطور غير مغرضانه و صحيح انجام مي ي گردآوري شده توسط نظارت گران را بررسي  و ارئه مي ها هر كس كه داده

 .نمايد ها را بطور قابل بازبيني  ضبط مي گزارشات مكتوب در مورد يافته

 هاي گروهي گري بر رسانه ي دستورالعمل رفتاريِ نظارت نمونه

 

پيوست 
5

 ب
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 
 ها ، خبرنگاران، مقامات انتخاباتي، مدافعان و رقباي سياسي و يا راي دهندگان دخالت نمي كنيم ما درمورد اخبار رسانه

 
گروه هيچ شخص شركت كننده در اين پروژه نظارتي رسانه اي، در فعاليت هيچ رسانه، ناشر، ويراستار، خبرنگار، مدافع سياسي، مقام انتخاباتي و يا 

هاي گروهي، كوشش نخواهد كرد تا بصورت حزبي بر راي  هيچ فرد شركت كننده در اين پروژه نظارتي رسانه. نظارتي رسانه اي دخالت نمي كند
 . دهندگان اثر گذارد و يا فرآيند انتخابات را هدايت و يا مانع آن گردد

 
 

 ما كليه  قوانين ، قواعد و مقررات را رعايت خواهيم نمود
 

اه باشد و هاي گروهي آگ هر فرد شركت كننده در اين پروژه نظارتي رسانه  بايد ازقوانين، قواعد و مقررات مربوط به اجراي انتخابات و مربوط به رسانه
 .دقيقا به اين قوانين و مقررات در ارتباط با انجام وظايفش وفادار باشد

 
را به هاي گروهي  ها و يا جهت گيري نادرست مقامات دولتي نسبت به رسانه توانند جهت گيري نادرست رسانه پروژه نظارت بر رسانه و سخنگويان آن مي

 .نظر مقامات مربوطه و مردم برسانند
 
 

هاي گروهي، ناشران، ويراستاران، خبرنگاران، بنيانهاي نظارتي رسانه،   هاي گروهي، صاحبان رسانه ما رابطه اي سازنده با رسانه
 مدافعان و رقباي سياسي و مقامات انتخاباتي خواهيم داشت

 
اي هاي گروهي، ناشران، ويراستاران، خبرنگاران، بنيانه هاي گروهي، صاحبان رسانه هر شخص شركت كننده در اين پروژه نظارتي رسانه اي با رسانه

 . ي احترام آميز و اصولي خواهد داشت نظارتي رسانه اي، مدافعان و رقباي سياسي و مقامات انتخاباتي  رابطه
 

 رقباي هاي گروهي، مدافعان و نمايد نبايد هيچگونه پاداش و يا مساعدتي از شخصي كه با رسانه هيچ فردي كه در اين پروژه نظارتي رسانه اي شركت مي
ارتي نمايند تا بر فعاليتهاي شخص در رابطه با اين پروژه نظ كند و يا كساني كه به هر طريق كوشش مي سياسي،  بنيانهاي نظارتي رسانه اي كار مي

هركس كه  در اين پروژه شركت دارد و  پيشنهاد چنين پاداش و يا مساعدتي و يا هر گونه تهديدي از شخصي كه . رسانه اي  اثر بگذارند، قبول نمايد
 .    هاي او در مورد پروژه را دارد، دريافت نمايد، بايد فورا آن را به رهبران و مديران پروژه گزارش دهد قصد نفوذ بر فعاليت

 

 گري بر انتخابات همكاري خواهيم كرد ما درنظارت

 

ي حزبي هايي كه خارج از وابستگ هاي گروهي است در تالش خواهد بود كه همراه با سازمان گري بر رسانه ي نظارت هر فردي كه دست اندر كار اين پروژه
ها را    ي بر رسانه  گر  هاي نظارت   هاي مبني بر يافته     المللي بر انتخابات همكاري كرده و گزارش        دهند و نيز با ناظرانِ بين       گري را انجام مي     هاي نظارت   برنامه

 .     با يكديگر سهيم شوند
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 ها پيوست

 گري بر اخبارِ تلويزيون ــ بخشِ عنوانِ خبر فرمِ نظارت 
 !!!لطفاً بسيار با دقّت بنويسيد

 
 __________________________________________________________________گر        نامِ نظارت

 ____________________________________________________گري شده   ي نظارت ايستگاه پخشِ برنامه
 _____________________________________________________________________نامِ برنامه   

 ___________________________پايانِ برنامه    ________  زمانِ آغاز  ________________  تاريخ  
 
 

 واژه به واژه اَهمِ اخبار به ترتيبِ ارائه شده:  عناوينِ اخبار
1  ._____________________________________________________________ 

2  ._____________________________________________________________ 

3  ._____________________________________________________________ 

4  ._____________________________________________________________ 

5  ._____________________________________________________________ 

6  ._____________________________________________________________ 

7  ._____________________________________________________________ 

8  ._____________________________________________________________ 

 
 

 

 

نوعِ گرافيك يا تصويرِ ارائه شده  طولِ زمانِ عنوانِ خبر موضوعِ عنوانِ خبر
 با عنوانِ خبر

گر از عنوانِ  برداشت نظارت
 :خبر

 طرف مثبت، منفي، بي
1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 

6. 6. 6. 6. 

7. 7. 7. 7. 

8. 8. 8. 8. 

پيوست 
6 
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 ي اخبارِ تلويزيون ي پخشِ برنامه فُرمِ خالصه
 .مرتبطامتياز براي عناوينِ اخبار 

 .اي براي هر يك از عناوين اخبار استفاده كنيد ي جداگانه از ورقه
 
 ______________________________ايستگاه  ___________________________    گر   نامِ نظارت

 __________________________زمان   /تاريخِ برنامه__________________________    عنوانِ برنامه  
 ______________________________________________)  ي اَهمِ اخبار از برنامه(تيتر /ي بخش شماره.  1
 ________ثانيه  __________ دقيقه ________  كّلِ زمان ________ پايانِ زمان ______  زمانِ آغازِ بخش  . 2
 خّط آغازين را كلمه به كلمه رونويسي كنيد. 3

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 ي مضمونِ بخشِ اصلي خالصه. 4

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 ) گزارشگر را در آن شامل نكنيد(ي تلويزيون، به ترتيبِ حضور  نام و وابستگي سازماني افراد در روي صفحه. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هايي كه بدونِ تصوير از آنها نقلِ قول يا استناد شده است، به ترتيب و با زمانِ مربوط نام و ارتباط سازماني افراد يا سازمان. 6
 
 

 

 

ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

 وابستگي/نام
 غيره/حزب/دولت

 )ص/ت(صدا /تصوير
 )ص(تنها صدا 

 )ت(تنها تصوير 

 زمان در تصوير
 ها ثانيه/ها دقيقه

 )5-1(منفي /مثبت
  

1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
4. 4. 4. 4. 
5. 5. 5. 5. 
6. 6. 6. 6. 
7. 7. 7. 7. 

 طرف بي/منفي/مثبت زمان ارتباط/نام
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
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 ها پيوست

 
 .ي تفسير ي اخبارِ تلويزيون ــ فُرمِ خالصه برنامه

     
 ________________         ايستگاه   __________________              گر   نامِ نظارت

 ______________زمان  /تاريخِ برنامه __________________ عنوانِ برنامه  
 
   ؟  نشدآيا اخبارِ مهمِ روز وجود داشت كه گزارش .  1
 )ي ديگري گزارش شد، لطفاً آن رسانه را نام بريد اگر در رسانه(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 توانست بيانگرِ سونگري يا تحريف باشد، توجه كرديد؟  كه مي»اي تَرفندهاي رسانه«آيا به .  2
 )لطفاً قلم به قلم از آنها نام برده و به تفصيل شرح دهيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
هايي  تحريف شده، نادرست يا زيان آور          اي افراد يا گروه     كنيد پيرامونِ پاره    لطفاً به هر نوع گفتار يا گزارشي را كه فكر مي          .    3

 . بوده است مد نظر قرار دهيد
 )لطفاً مورد و زمان و مطالب را كلمه به كلمه ياد داشت كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 .رسيد؟ لطفاً كمالِ دقّت را بكار بريد ها يا گزارشي استفاده شده بود كه به نظرِ شما سونگرانه و نادرست مي آيا توصيف.  4
 )لطفاً مورد و زمان و مطالب را كلمه به كلمه ياد داشت كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 .لطفاً براي اظهارنظرهاي اضافي از پشت همين ورقه استفاده كنيد
 .اي را كه بيان گرديد، ذكر شده باشد لطفاً دقت كنيد كه تاريخ، زمان و عنوانِ هر برنامه

 !سپاسگزاريم. لطفاً كمالِ دقّت را در اظهارنظرهاي خود بكار بريد

 

 

پيوست 
6 -

 
ادامه
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 
 ي تلويزيون مهمترين اخبار روزانه

 
 _________________             تاريخ  

 
  ايستگاه تلويزيوني5خبرهاي مهم 

 1ي  تلويزيونِ دولتي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 2ي  تلويزيونِ دولتي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 1ي  تلويزيونِ خصوصي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 2ي  تلويزيونِ خصوصي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 3ي  تلويزيونِ خصوصي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 
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 ها پيوست

 ي امتيازات هفتگي تلويزيون ورقه
 

 _______________________گري شده   ايستگاه نظارت
 ___ / ___ / ___   تا    ___ / ___ / ___ از      گري  ي نظارت دوره

 
 دولت

 

  1حزبِ 
 
 
 
 

 2حزبِ 
 
 
 
 
 
 

 افراد/ها گري بر رسانه ي نظارت پروژه

 

 

  ) مورد را جمع كنيد4(  =  كّلِ زمان

 نه در تصوير ص ت ص/ت تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

  ) مورد را جمع كنيد4(  =  كّلِ زمان

 نه در تصوير ص ت ص/ت تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

  ) مورد را جمع كنيد4(  =  كّلِ زمان

 نه در تصوير ص ت ص/ت تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

  ) مورد را جمع كنيد4(  =  كّلِ زمان

 نه در تصوير ص ت ص/ت تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

پيوست 
6 -

 
ادامه
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 
 گري بر اخبارِ راديو ـ بخشِ اَهمِ اخبار فُرمِ نظارت

 !لطفاً بسيار خوانا بنويسيد
 

 __________________________________________________گر     ي نظارت شماره
 _____________________________________ گري شده      ايستگاه سخن پراكني نظارت

            ______________________________________________________ عنوانِ برنامه   
 _______________زمانِ پايان   ____________     زمانِ آغاز  ____________    تاريخ   

 
 كلمه به كلمه عناوينِ خبري به ترتيبِ رائه شده: عناوينِ خبري

1  ._____________________________________________________________ 

2  ._____________________________________________________________ 

3  ._____________________________________________________________ 

4  ._____________________________________________________________ 

5  ._____________________________________________________________ 

6  ._____________________________________________________________ 

7  ._____________________________________________________________ 

8  ._____________________________________________________________ 

 

 

ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

موضوعِ عنوانِ 
 خبري

طولِ زماني عنوانِ 
 خبري

  موزيك يا افكت
صدا همراه با عنوانِ 

 خبري

گر از  دريافت نظارت
مثبت، : عنوانِ خبري

 )5-1(طرفي  منفي، بي
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
4. 4. 4. 4. 
5. 5. 5. 5. 
6. 6. 6. 6. 
7. 7. 7. 7. 
8. 8. 8. 8. 
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 ها پيوست

 

 

 ي اخبارِ راديو ي پخشِ برنامه فُرمِ خالصه
 .مرتبطامتياز براي عناوينِ اخبار 

 .اي براي هر يك از عناوين اخبار استفاده كنيد ي جداگانه از ورقه
 

 _____________________________ايستگاه ___________________________    گر   نامِ نظارت
 _______________________زمان  /تاريخِ برنامه__________________________    عنوانِ برنامه   

 ______________________________________________)   ي اَهمِ اخبار از برنامه(تيتر /ي بخش شماره.  1
 ______ثانيه __________ دقيقه ________  كّلِ زمان ________ پايانِ زمان ______  زمانِ آغازِ بخش  . 2
 خّط آغازين را كلمه به كلمه رونويسي كنيد. 3

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 ي مضمونِ بخشِ اصلي خالصه. 4

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 ) گزارشگر را در آن شامل نكنيد(ي تلويزيون، به ترتيبِ حضور  نام و وابستگي سازماني افراد در روي صفحه. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هايي كه بدونِ تصوير از آنها نقلِ قول يا استناد شده است، به ترتيب و با زمانِ مربوط نام و ارتباط سازماني افراد يا سازمان. 6
 
 

 وابستگي/ نام
 غيره/ حزب/ دولت

 
 )ص(تنها صدا 

 
 ها ثانيه/ها دقيقه

 
 )5-1(منفي /مثبت

  
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
4. 4. 4. 4. 
5. 5. 5. 5. 
6. 6. 6. 6. 
7. 7. 7. 7. 

 طرف بي/ منفي/ مثبت زمان ارتباط/ نام
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

پيوست 
6 -
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 

 

ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

 
 .ي تفسير ي اخبارِ راديوــ فُرمِ خالصه برنامه

     
 ________________         ايستگاه   __________________              گر   نامِ نظارت

 ______________زمان  / تاريخِ برنامه __________________ عنوانِ برنامه  
 
   ؟  نشدآيا اخبارِ مهمِ روز وجود داشت كه گزارش .  1
 )ي ديگري گزارش شد، لطفاً آن رسانه را نام بريد اگر در رسانه(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 توانست بيانگرِ سونگري يا تحريف باشد، توجه كرديد؟  كه مي»اي تَرفندهاي رسانه«آيا به .  2
 )لطفاً قلم به قلم از آنها نام برده و به تفصيل شرح دهيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
هايي  تحريف شده، نادرست يا زيان آور          اي افراد يا گروه     كنيد پيرامونِ پاره    لطفاً به هر نوع گفتار يا گزارشي را كه فكر مي          .    3

 . بوده است مد نظر قرار دهيد
 )لطفاً مورد و زمان و مطالب را كلمه به كلمه ياد داشت كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 .رسيد؟ لطفاً كمالِ دقّت را بكار بريد ها يا گزارشي استفاده شده بود كه به نظرِ شما سونگرانه و نادرست مي آيا توصيف.  4
 )لطفاً مورد و زمان و مطالب را كلمه به كلمه ياد داشت كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 .لطفاً براي اظهارنظرهاي اضافي از پشت همين ورقه استفاده كنيد
 .اي را كه بيان گرديد، ذكر شده باشد لطفاً دقت كنيد كه تاريخ، زمان و عنوانِ هر برنامه

 !سپاسگزاريم. لطفاً كمالِ دقّت را در اظهارنظرهاي خود بكار بريد
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 ها پيوست

 

 

 

 
 ي راديو مهمترين اخبار روزانه

 
 _________________             تاريخ  

 
  ايستگاه راديويي5خبرهاي مهم 

 1ي  راديو دولتي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 2ي  راديو دولتي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 1ي  راديو خصوصي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 2ي راديو خصوصي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 3ي  راديو خصوصي شماره
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

پيوست 
6 -

 
ادامه
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 

 

ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

 ي امتيازات هفتگي راديو ورقه
 

 _______________________گري شده   ايستگاه نظارت
 ___ / ___ / ___   تا    ___ / ___ / ___ از      گري  ي نظارت دوره

 
 دولت

 

  1حزبِ 
 
 
 
 

 2حزبِ 
 
 
 
 
 
 

 افراد/ها گري بر رسانه ي نظارت پروژه

  ) مورد را جمع كنيد4(         =  كّلِ زمان

 صدا شنيده نشد    صدا شنيده شد   تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

  ) مورد را جمع كنيد4(         =  كّلِ زمان

 صدا شنيده نشد    صدا شنيده شد   تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

  ) مورد را جمع كنيد4(         =  كّلِ زمان

 صدا شنيده نشد    صدا شنيده شد   تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          

  ) مورد را جمع كنيد4(         =  كّلِ زمان

 صدا شنيده نشد    صدا شنيده شد   تعدادبيطرفي تعدادمنفي تعداد مثبت زمان تاريخ 
                
                
                
                

          



84 

 

 ها پيوست

 

 
 )ي اول تا چهارم صفحه(ي اول   پوششِ صفحه هاي نوشتاري  ـ گري بر رسانه فُرمِ نظارت

 !بنويسيدبا دقّت لطفاً بسيار 
 

 ________________________________________________________گر   نامِ نظارت
 __________________________________________ گري شده است     اي كه نظارت روزنامه
 ____________    تاريخ   

 
 ي اول كلمه به كلمه تيترهاي خبري بر مبناي اندازه در صفحه: عنوانِ خبري

1  ._____________________________________________________________ 

2  ._____________________________________________________________ 

3  ._____________________________________________________________ 

4  ._____________________________________________________________ 

5  ._____________________________________________________________ 

 
 ي اول مقاالت خبري صفحه

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ي اول تصاوير خبري صفحه

 )5 ـ 1(منفي / مثبت سانتيمترِ مربع موضوع

      

      

      

      

   

1  . 

2  . 

3  . 

4  . 

5  . 

 )5 ـ 1(منفي / مثبت سانتيمترِ مربع موضوع

      

      

      

      

   

1  . 

2  . 

3  . 

4  . 

5  . 

پيوست 
6 -

 
ادامه
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ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

 
 )4 تا 2ي  صفحه( پوششِ داخلِ صفحات   هاي نوشتاري  ـ گري بر رسانه فُرمِ نظارت

 !بنويسيدبا دقّت لطفاً بسيار 
 

 ________________________________________________________گر   نامِ نظارت
 __________________________________________ گري شده است     اي كه نظارت روزنامه
 ____________    تاريخ   

 
 

 )كلمه به كلمه(ي اول  تيترهاي خبري غايب در صفحه
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ي اول ديگر تيترهاي خبري غايب در صفحه
 

 
 ي اول  تصاويرِ غايب در صفحه

 

 )5 ـ 1(منفي / مثبت سانتيمترِ مربع موضوع
      
      
      
      
   

 ي صفحه شماره
 
 
 
 
 

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 

 )5 ـ 1(منفي / مثبت سانتيمترِ مربع موضوع
      
      
      
      
   

 ي صفحه شماره
 
 
 
 
 

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 

 )5 ـ 1(منفي / مثبت سانتيمترِ مربع موضوع
      
      
      
      
   

 ي صفحه شماره
 
 
 
 
 

1  . 
2  . 
3  . 
4  . 
5  . 
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 ) سوم تا چهارم صفحه(ي اول  هاي نوشتاري ـ رجوعات از صفحه گري بر رسانه فُرمِ نظارت

 !!!لطفاً بسيار با دقّت بنويسيد
 

 ________________________________________________________گر   نامِ نظارت
 __________________________________________ گري شده است    اي كه نظارت روزنامه
 ____________    تاريخ   

 
ي اولِ اين روزنامه را ياد         به ترتيبِ حروف الفبا، كّلِ تعداد ارجاعات به يك شخصيت سياسي يا حزبِ سياسي در صفحه                  

 .داشت كنيد

 

 

 تعداد ارجاعات نام
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   

پيوست 
6 -

 
ادامه
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ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

 
 ) چهارم تا چهارم صفحه(هاي نوشتاري ـ رجوعات از صفحات مياني  گري بر رسانه فُرمِ نظارت

 !!!لطفاً بسيار با دقّت بنويسيد
 

 ________________________________________________________گر   نامِ نظارت
 __________________________________________ گري شده است    اي كه نظارت روزنامه
 ____________    تاريخ   

 
ي اولِ اين روزنامه را ياد         به ترتيبِ حروف الفبا، كّلِ تعداد ارجاعات به يك شخصيت سياسي يا حزبِ سياسي در صفحه                  

 .داشت كنيد

 تعداد ارجاعات نام
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
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 فُرمِ پوششِ خالصه تفسيرِ روزنامه 

 
     

           __________________              گر   نامِ نظارت
 ______________تاريخِ    __________________ نامِ روزنامه    

 
 آيا هيچ خبرِ مهمِ روز وجود داشت كه از قلم افتاده بود؟.  1
 )اي چاپ شده بود، لطفاً منبعِ آن را در اينجا ذكر كنيد اگر چنانچه در ديگر نشريه(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 توانست بيانگرِ سونگري يا تحريف باشد، توجه كرديد؟  كه مي»اي تَرفندهاي رسانه«آيا به .  2
 ) لطفاً آن مورد و تاريخش را با توصيف كامل عنوان كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
هايي  تحريف شده، نادرست يا زيان         اي افراد يا گروه     كنيد پيرامونِ پاره    لطفاً به هر نوع گفتار يا گزارشي را كه فكر مي .   3

 . آور بوده است مد نظر قرار دهيد
 )لطفًا مورد و زمان و مطالب را كلمه به كلمه ياد داشت كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 .رسيد؟ لطفاً كمالِ دقّت را بكار بريد ها يا گزارشي استفاده شده بود كه به نظرِ شما سونگرانه و نادرست مي آيا توصيف.  4
 )لطفاً مورد و زمان و مطالب را كلمه به كلمه ياد داشت كنيد(

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 .لطفاً براي اظهارنظرهاي اضافي از پشت همين ورقه استفاده كنيد
 .اي را كه بيان گرديد، ذكر شده باشد لطفاً دقت كنيد كه تاريخ، زمان و عنوانِ هر برنامه

 !سپاسگزاريم. لطفاً كمالِ دقّت را در اظهارنظرهاي خود بكار بريد

پيوست 
6 -

 
ادامه
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 ها گري بر رسانه نظارت

 

 

 

ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

  
 ها ي روزنامه مهمترين اخبار روزانه

 
 _________________             تاريخ  

 
  روزنامه5خبرهاي مهم 

 1ي  شمارهي  روزنامه
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 2ي  شمارهي  روزنامه
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 3ي  شمارهي  روزنامه
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 4ي  شمارهي  روزنامه
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 

 5ي  شمارهي  روزنامه
1  ._____________________________________________________________ 
2  ._____________________________________________________________ 
3  ._____________________________________________________________ 
4  ._____________________________________________________________ 
5  ._____________________________________________________________ 
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 پوشش روزنامه از طريقِ نهاد

 *ي امتيازات هفتگي ورقه
 

 ________________________نهاد   _________________________   تاريخ  
 _____________________________________________________ موضوع 

 
 

 

تواند به مرورِ زمان رديابي       پوششِ خبري هر موضوع در هر نشريه مي       .    ي امتيازات هفتگي بايد به يك موضوعِ سياسي و يك نشريه اختصاص يابد              ورقه*  
 .   توان با ديگر نشريات مقايسه كرد ي برخورد آنها را مي شود و شيوه

پيوست 
6 -

 
ادامه

 

 اشارات تاريخ #
 وابستگي/فرد

 يا سازمان
گري  ي نظارت از جمله پروژه(

 )بر رسانه

 )سانتيمترِ مرّبع(فضا 
 )تيتر / 1ص (ي اول    تيترِ صفحه
 )    تصوير / 1ص(ي اول   تصويرِ صفحه

 )مقاله / 1ص(ي اول    ي صفحه مقاله
 )تيتر/ ي صفحه  شماره(تيترِ داخل 

 )مقاله/ ي صفحه  شماره(ي داخل  مقاله
 )تصوير/ ي صفحه  شماره(تصويرِ داخل 

 منفي/ مثبت
)1-5( 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28.         
29.         
30.         
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 پوششِ خبري روزنامه بر مبناي موضعِ سياسي

 ي امتيازات هفتگي ورقه
 

 ____________________________________________________________)   ي هفته(تواريخ 
 __________________________________________________________________روزنامه 

 __________________________________________اند      نامِ فرد يا سازماني كه پوشش خبري يافته
 )ها گري بر رسانه ي نظارت از جمله پروژه(
 

 ي اول صفحه
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحات داخل

 

 

ت 
وس

پي
6 - 

امه
اد

 

 )5 -1(منفي /مثبت )سانتيمترِ مربع(فضا  بخش

     )ت/1ص( اول   تيترِ صفحه

     )ت/1ص(تصويرِصفحه اول 

     )ت/1ص( صفحه اول   مقاله

 ي اول بر مبناي سانتيمترِ مرّبع   جمعِ جزء صفحه 

 )5 -1(منفي /مثبت )سانتيمترِ مربع(فضا  بخش

     )ت/1ص( اول   تيترِ صفحه

     )ت/1ص(تصويرِصفحه اول 

     )ت/1ص( صفحه اول   مقاله

 ي اول بر مبناي سانتيمترِ مرّبع   جمعِ جزء صفحه 

 جمعِ سانتيمترِ مرّبع  

 جمعِ مثبت  

 جمعِ منفي  
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 ها پيوست

 هاي گروهي  اي از دستورالعمل رفتاري رسانه گويان ــ نمونه
 يك دستورالعمل رفتاري رسانه

  در گينه2001براي گزارش و پوششِ خبري انتخابات در 
 ، خيابانِ   Le Meridien Pegasus در   »هاي گروهي   ميزِ گرد دستورالعمل رفتاري رسانه    « در   2000در نهمِ اكتبر    

Old Seawall ، Georgetownزير امضا گرديد افراد ّسطبر آن موافقت شد و  تو ، : 
Andaiye, Mark Bhagwandin, Anthony Calder, Hugh Cholmondeley, Rockliff Christie, 
Karen Davis, David De Caires, David De Groot, Patrick Denny, Omar Farouk, Martin 
Goolsaran, Alex Graham, David Granger, Albert Henry, Catherine Hughes, Julia John-
son, Sharief Khan, Prem Misir, Kit Nascimento, Compton Peters, Abraham Poole, 
Khrishna Ramdhani, Rudy Saul, Lalan Shewcharan, Savitree Singh, Henry Skerret and 
Colin Smith.  

 
 پيشگفتار.  1

با توجه به ضرورت يك انتخابات منصفانه و منظّم و دور از عواملِ تشديد تنشِ قومي و ناسازگاريِ غيرِ ضرورِ سياسي، ما    
هاي گروهي ــ كه عموماً محترم شمرده شده و رعايت            به توافق رسيديم و پذيرفتيم كه يك دستورالعمل رفتاري رسانه         

رو تعميم دادن، به برگزاري يك انتخـابـات آزاد و            هاي راديو و تلويزيوني ميانه      ها و ايستگاه    گرديده است ــ  به روزنامه     
 . منصفانه مساعدت خواهد كرد

 
كنيم و    ما با توافق در پذيرش، و تقبلِ آن، در نهايت امكانِ خويش از اين دستورالعمل رفتاري پيروي مي                    

 .داريم هاي خردمندانه را در جهت تضمينِ رعايت آن بر مي تماميِ گام
 

كنيم كه دولت يا هر يك       ما با پذيرش و تعهد روشن و بي قيد و شرط از اين دستورالعمل رفتاري، درك مي 
اي   از مؤسسات وابسته به آن و كميسيونِ انتخابات، پيشاپيش در صدد كنترل يا سانسورِ نشريه يا رسانه                    

 .  نخواهد بود و آن را تحميل نخواهد كرد
 
 

 دستورالعمل رفتاري. 2
كنند   هاي گروهي طّي دورانِ مبارزات انتخابي، در پوششِ خبري خود و گزارشِ مربوط به انتخابات موافقت مي                  رسانه.  1
 : كه

اي كه ممكن است موجد و محرّك انزجارِ نژادي باشد يا آنكه              از نشر يا پخشِ هر گونه مطلب با زمينه        .    الف
اي در جهت ترويج يا عاملِ بي نظمي عمومي داشته            مايه  اي كه احتماالً درون    سونگري يا توهين يا هر مسأله 

 .  ورزند ي امنيت ملّي باشد، خودداري  باشد، يا تهديدي متوجه
 
ي نام، تُهمت زدن يا آنكه هيواليي از مردم بر اساسِ جنسيت، نژاد، طبقه، قوميت، زبان، جهات                     از خدشه  

 .كنند جنسي و تواناييِ جسمي و رواني ساختن، خودداري 
 .خود را از قيد هرگونه كنترلي از سوي دولت و جناحِ مخالف سياسي، مستقل و آزاد نامند.  پ

     
اند،   خود را از تسلّط و جهت گيري هر حزبِ سياسي كه رسماً براي شركت در انتخابات نامنويسي كرده                 .    ت

 .  دانند مستقل و آزاد 
 
ي منافعِ    هايي كه نمايندگي يا اشاعه      ها، يا سازمان    ي افراد، گروه    خود را از كنترل و جهت گيري همه        .    د

 . شمارند اند، بركنار  كنند كه رسماً براي مبارزات انتخاباتي ثبت نام كرده خاصِ هرحزبِ سياسي مي
 
ها گروهي در راستاي حقوقِ اساسيِ خويش نسبت به آزادي بيان، و در شناخت منتج از مسؤليت اجتماعي                       رسانه.    2

پيوست 
 آ7
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 : اند، در تمامي اوقات همِ خود را به كار خواهند برد كه اي كه خدمتگزارِ آن خود نسبت به جامعه
 
هايي واقعي، جامع، دقيق، متوازن از وقايعي كه براي آنان از مفهوم برخوردار است، فراهم                     گزارش:    الف  

 آورند؛ 
  

اي متوازن و معقول      به عنوانِ تريبوني آزاد براي تبادلِ افكارِ عمومي، عقايد، مناظرات و نقد، با شيوه               .      ب
 عمل كنند؛

 
ها و احزابِ درگير در مبارزات انتخاباتي و جامعه را در             هاي رأي دهنده، سازمان     تصويري دقيق از گروه   .    پ

 كّل، ارائه دهند؛   
 
ها و احزاب درگير در مبارزات ا                   هاي رأي دهنده، سازمان      هاي گروه   در حد امكان، اهداف و ارزش      .    ت

 انتخاباتي، و جامعه را در كّل به وضوح نشان دهند؛ 
 

 :دهند كه ها، تشخيص مي  در گزارش»انصاف و توازن«هاي گروهي با پذيرشِ اصلِ  رسانه.  3
 

ي آن از انصاف بدور بوده و بنابراين ناقص تلّقي            هرگونه گزارشي در صورت حذف حقايقِ مهم و ارزنده        .    الف
 شود؛ مي

هرگونه گزارشي در صورت حاوي بودنِ اطالّعاتي اصوالً نامربوط، شايعه يا اظهاراتي به بهاي حقايق،                  .    ب
 .  بدور از انصاف است

  
هرگونه گزارشي كه آگاهانه يا نا آگاهانه خواننده، شنونده يا بيننده را گمراه يا حتّي فريب دهد، بدور از             .   پ

 . انصاف خواهد بود
 
ي مبارزات انتخاباتي اذعان      هاي خود، به ويژه طي دوره        در گزارش  »دقّت و توازن  «هاي گروهي با پذيرشِ اصلِ     رسانه.  4

نگاري و    نگاري خوب و بد و روزنامه       ي اساسي، دقّت و توازن، در تالش است تا ميانِ روزنامه             كنند كه اين دو مسأله      مي
 :پذيريم كه از اين ديدگاه، مي.  شعار، تفاوت نهد

 
ي تمامي حقايقي كه مناسب و ضروري براي درك يك رويداد  نيازمند اثبات و عرضه) تا سرحد امكان (دقّت •

نگار، يا با برخي از باورها و احساسات  اي از حقايق با روزنامه باشد، حتّي چنانچه پاره يا مسأله است، مي
 .ي راديويي يا تلويزيوني در تضاّد است گوينده

 
هاي اصلي يا ترجمانِ يك رويداد يا يك مسأله است،  ي تمامي ديدگاه طرفي، نيازمند عرضه ، يا بيتوازن •

اند يا  ها موافق نگار، گزارشگر، گوينده، ويرايشگر يا تماشگر و شنونده با اين ديدگاه صرفنظر از اينكه روزنامه
 .مخالف

 
كنند كه اين رهنمودها ــ دقّت و توازن ــ براي شهروندان در راستايِ كسبِ                   هاي گروهي فراتر اذعان مي       رسانه.    5

دمكراسي، كه  .    تصويري كامل و حقيقي از مسائل در جريانِ مبارزات انتخاباتي و نيز دنياي اطراف آنان ضروري است                  
نگاران و گويندگانِ راديو و تلويزيوني است تا شهروندان  باشد، در گروي روزنامه نيازمند شركت فعاّلِ شهروندانِ مطلّع مي

 .  را پيرامونِ مسائلِ حياتي آگاهي دهند
 
هاي مسائلِ مهمِ در ارتباط با منافعِ       هاي مطروحه در گزارش پذيرند كه حذف  حقايق و ديدگاه هاي گروهي مي رسانه.   6

دهد، تحريف كرده و به اين ترتيب          نگار، گزارشگر يا گوينده ارائه مي        مردمي بي ترديد نظرِ واقعي را كه يك روزنامه          

ت 
وس

پي
 - آ7

امه
اد

 



94 

 

 ها پيوست

 .  سازد جامعه را گمراه و منحرف مي
 

هاي گروهي اذعان دارند كه تحريف عمدي واقعيت بدونِ توجه به حقيقت، به ميزاني كه جامعه را به يك                         رسانه.    7
 .  تواند روند دمكراسي را مسموم سازد برداشت ويژه از رويدادها و مسائل سوق دهد، مي

 
هاي گروهي در ارتباط با       گري بر رسانه    ي و مرجعِ مستّقلِ نظارت      هاي گروهي از تشكيلِ يك هيأّت منصفه         رسانه.    8

ها برخوردار باشد، حمايت      ها و وصولِ شكايات نسبت به كُنشِ رسانه           گري بر رسانه    انتخابات كه از قدرتي در نظارت      
 .القولند هاي رسيده، متفوق هاي اين مرجع در ارتباط با شكواييه هاي گروهي نسبت به انتشارِ يافته رسانه.  كنند مي

 
 رهنمودها. 3

  در   »ها  ميزِ گرد دستورالعمل رفتاري رسانه    :  نويسِ رهنمودها   پيش« در   2002اين رهنمودها در اولِ نوامبر      
Le Meridien Pegasus    ِخيابان ، Old Seawall   ، Georgetown     بررسي قرار گرفت اين ميزِ   .   ، مورد 

 : گرد با حضورِ اين افراد تشكيل گرديد
Mark Benschop, Anthony Calder, Andrew Carmichael, Hugh Cholmondeleym, Rockliff 
Christie, Dennis Cuffy, Karen Davis, David De Caires, David De Groot, Patrick Denny, 
Omar Farouk, Martin Goolsaran, Alex Graham, David Granger, Nichole Griffith, Adam 
Harris, Catherine Hughes, Mike James, Glenn Lall, Margaret Lawrence, Marie Maltais, 
Prem Misir, Roger Moore, Kit Nascimento, Rawle Nelson, Abraham Poole, Christopher 
Ram, Lalan Shewcharran, Savitree Singh, Colin Smith, Oneidge Waldrond, Bert Wil-
kinson, Vivian Williams and Enrico Woolford. 
 

  ».ي بي نظمي عمومي تحريك انزجارِ نژادي و اشاعه«.  1
كنند،   اي مطالب يا اطالّعاتي را كه از سوي احزابِ سياسي يا از طريقِ نمايندگانِ آنان دريافت مي                     هاي رسانه     سازمان

ها يا از طريقِ راديو و تلويزيون نبايد به دست سانسور             صرفنظر از رايگان بودن يا با پرداخت هزينه، براي نشر در روزنامه           
 .  يا ويرايش بسپارند

 
ي مطلوب يا احترام براي سالمت         كنند و نسبت به سليقه       اي كه قانون را رعايت مي        هاي رسانه   با اين همه، سازمان   

خوانند، بايد از پذيرشِ مطالبي كه توسط احزابِ سياسي يا از              عمومي و ضوابط اخالقي ويرايشگري را به داوري فرا مي          
ي بي نظمي عمومي يا        شود و ممكن است انزجار برانگيز، توهين به قوميت، اشاعه              طريقِ نمايندگانِ آنان واصل مي     

 .  ي امنيت كشور باشد، خوداري ورزند تهديدي متوجه
 

در تمامي موارد امتناع، بايد حزبِ سياسي ذينفع را در اسرعِ وقت از دليلِ امر آگاه ساخت و با توجه به زمانِ باقي مانده، 
اش فرصتي كافي جهت جرح و تعديلِ مطلبِ رد شده به منظورِ تطبيقِ آن با موازينِ قابلِ قبولِ                     به اين حزب يا نماينده    

 .  قانوني، اخالقي و غيره فراهم آورد
 

ي بي    هاي گروهي نبايد گزارشي را كه در بافت آن نكات آشكاري از تحريك در انزجارِ نژادي توهين يا اشاعه                        رسانه
منبعِ مستّقل پيرامونِ دقّت و اصالت اين گزارش منتشر           )  دو  (2كم    نظمي سياسي ملموس است، بدونِ تأييد دست       

 .سازند
 
   »فضاي رايگان و زمان براي احزابِ سياسي پس از روزِ اعالم نامزدي براي انتخابات«.  2

هاي   ي كُنشي منصفانه و عادالنه براي تمامي احزاب، رسانه           ي پس از روزِ نامزدي براي انتخابات، و در سايه              در دوره 
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ي احزابِ سياسي كه موازينِ قانوني براي           كنند كه يك مقدار فضاي رايگان و زمان براي كلّيه              گروهي موافقت مي  
 .  اند، قرار دهند مبارزات انتخاباتي را كسب كرده

 
هاي نوشتاري، تصويري و گفتاري، امكانات فنّي خود، همچون صفحه آرايي و چاپ، استوديو با امكانات معمولي،                     رسانه

اي در اختيار قرار      ها، بدونِ هزينه    ي مقاالت و برنامه     هاي ضبط صوت صدايي و وديوئي خود را براي تهيه و عرضه    دستگاه
دهند، اما شرايط ويرايش، همگامي ذوقي يا تجهيزات سخن پراكنيِ خارج از محدوده يا تكثير و توزيع جهت استفاده                      

 . گيرد ي اين امكانات قرار نمي اي در زمره هاي رسانه توسط ديگر سازمان
 
  »دسترسي يكسان به تبليغات با پرداخت هزينه«.  3

ي احزابِ سياسي بدونِ      ي خود را در قبالِ دسترسي يكسان و فرصت براي كلّيه             هاي گروهي وظيفه    هاي رسانه   سازمان
هاي اينان    ي نظرگاه   هاي راديو و تلويزيوني در جهت ارائه        ها و بهترين زمانِ پخشِ برنامه   تبعيض در خريد فضا در روزنامه 

 . دارند ي انتخابات اعالم مي در دوره
 

هاي گروهي، در اين راستا، اطالّعات كاملي پيرامونِ فضا و زمانِ موجود براي امرِ تبليغ در اختيارِ احزابِ سياسي                       رسانه
هاي تبليغاتي و     درگير مبارزات انتخاباتي قرار خواهند داد و نرخِ نشرِ تبليغات در تمامي مؤسسات روابط عمومي، بنگاه                 

گري بر دستورالعمل     هاي گروهي، به منظورِ پاي بندي در نظارت           گري بر رسانه    نيز هيأت پيشنهادي مستّقلِ نظارت     
 .رفتاري و اين رهنمودها موجود خواهد بود

 
 »هاي امورِ جاري هاي خبري و برنامه گزارش«. 4

هاي امورِ جاري ممكن است در         هاي خبري و برنامه     كنند كه گزارش    هاي گروهي بر اين نكته تأكيد مي         تمامي رسانه 
با اين  .    ها باشد   كند، تابعِ دستورالعمل رفتاري رسانه      ها، با هر مسأله، هر علّت، سازماني يا فردي بحث مي             ي زمان   همه

همه، با توجه به تعداد زيادي از احزابِ در گير در انتخابات، پوششِ خبري از رويدادهاي مبارزاتي و ديگر مسائلِ مربوط، 
.  ها با محدوديتي روياروي خواهد بود        ها در به كار گيريِ كادرِ خويش براي اينگونه فعاّليت             با تكيه بر امكانات رسانه     

هاي گروهي،    هاي خويش در رسانه     ي ديدگاه   تخصيصِ زمان و فضاي رايگان يا با هزينه براي احزابِ سياسي در عرضه             
 .  منوط به اين التزام خواهد بود

 
ها هميشه بي طرفي،      اين داوري .    ماند  هاي ذينفع باقي مي     ي ويرايشگري همچنان بر دوشِ سازمان       بنا بر اين، بارِ داوري    

دهد و در اين راستا حقيقت را از برداشت افراد در مسائلِ سياسي و ديگر                     انصاف و پيوستگي را هدف خود قرار مي         
ي قابلِ منسوب به مقامات       ها همچنين از سوي گواهانِ عيني و بيانات رسمي          داوري.    سازد  انگيز متمايز مي    مباحث بحث 

 گيرد  هاي مشخّصي مورد حمايت قرار مي مسؤل و ديگر منابع در جهت اعتبار بخشيدن به گزارش
 
 ».هاي گروهي و احتمالِ اتهاّمات سونگري هاي سياسي ابواب جمعي رسانه فعاّليت«.  5

اي خصوصي، كادرِ اداري تمام وقت، كارمندانِ نيمه وقت يا ديگر پيمان              هاي گروهي بر اين باورند كه اربابانِ رسانه       رسانه
نويسي، تفاسير، يا ديگر مطالبي كه در سطحِ جامعه            ي مقاالت، فيلمنامه، برنامه     كاران كه براي نوشتن، تهيه يا عرضه       

مسندي )  ب(؛ يا   اند  از نظرِ عموم به عنوانِ نامزدهاي انتخاباتي شناخته شده        )  الف(يابد، و كساني كه       اشاعه مي 
اي بر  هاي رسانه در اين راستا، سازمان.  ، ظاهراً بيشتر در معرضِ اتهامات سونگري هستنددر يك حزبِ سياسي دارند

هاي خود به منظورِ ترويجِ مقاصد         گذارند كه اين چنين افراد در عملكرد وظايف خويش از برنامه              اين نكته صحه مي   
اي و رهنمودهاي متكّي بر آن، و در پسِ روزي كه نتايجِ انتخابات                سياسي طي آغازِ امضاي دستورالعمل رفتاري رسانه      

 . شود، خود داري خواهند ورزيد اعالم مي
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 »اشتباهات اطالّعاتي«..  6
هاي نشر يافته يا پخشِ در        اي كه در ارتباط با گزارش       شوند كه مسؤالنه با هرگونه شكواييه       هاي گروهي متعهد مي     رسانه

گردد و حاوي اشتباهات اطالّعاتي است برخورد كنند، و از آنجايي كه به باورِ اينان چاپِ و يا                    راديو و تلويزيون واصل مي    
 .  كند پخشِ اين مطالب همراه با اصالحاتي است، موجه جلوه مي

 
 »پوششِ خبري در روزِ انتخابات«. 7

ساعت پيش  )  بيست و چهار    (24كنند كه هيچگونه فعاليتي نبايد توسط احزابِ سياسي           اي تقبل مي    هاي رسانه   سازمان
 .ي آن تا هنگامِ پايانِ رأي گيري صورت پذيرد هاي مربوط و ادامه از آغازِ رأي گيري در حوزه

    
 »هاي گروهي گري بر عملكرد رسانه نظارت«..  8

هاي گروهي در ارتباط با        گري بر رسانه    ي و مرجعِ مستّقلِ نظارت       هاي گروهي از تشكيلِ يك هيأّت منصفه          رسانه
ها نسبت به گزارشِ و پوششِ رويدادها در          انتخابات كه نهايتاً كانونِ تفاهمي براي تسليمِ شكايات پيرامونِ عملكرد رسانه          

 .  كنند دورانِ مبارزات انتخاباتي است، حمايت 
 

هاي هيأّت انتخابات گويان و ديگر ياري كنندگانِ مالي در              هاي گروهي مراتبِ سپاس خود را از تالش          سازمانِ رسانه 
 .  دارند جهت شناخت و تضمينِ منابعي كه حامي اين كار هستند، ابراز مي

 
ي اختيارات، عملكردها، ساختار و همچنين بيانِ         گذارند كه حوزه    هاي گروهي بر اين مورد صحه مي        با اين همه، رسانه   

اي كه دستورالعمل رفتاري  هاي رسانه تنبيهات و ديگر موازيني كه هدفش اصالحِ عملكرد است، بايد توسط خود سازمانه
اند، تدوين گردد و آمادگي خود را براي همكاري مشترك با هيأّت                اي و رهنمودهاي همراه با آن را امضا كرده           رسانه

هاي گروهي    گري بر رسانه    ي كارآمد و مرجعِ مستّقلِ نظارت       انتخابات گويان در جهت نيل به  هدف يك هيأّت منصفه           
 .  دارند در ارتباط با انتخابات اعالم مي

 
 هاي گروهي در ارتباط با انتخابات گري بر رسانه  و مرجعِ مستّقلِ نظارت هيأّت منصفه

اي در    ميزِ گرد دستورالعمل رفتاري رسانه    « در سومين و آخرين      2000ي اختيارات در هشتمِ نوامبرِ       اين حوزه 
 ، مورد بررسي قرار     Old Seawall   ، Georgetown ، خيابانِ    Le Meridien Pegasus  در    »ها  رسانه
 : اين ميزِ گرد با حضورِ اين افراد تشكيل گرديد.  گرفت

Mark Benschop, Hugh Cholmondeleym, Dennis Cuffy, Karen Davis, David De Caires, 
David De Groot, Martin Goolsaran, Alex Graham, Nichole Griffith, Cathy Hughes, 
Mike James, Marie Maltais, Prem Misir, Kit Nascimento, Bob Norris, Cmpton Peters, 
Abraham Pools, Savitree Singh, Colin Smith, and   Enrico Woolford. 

 
 
 پيشينه. 1

 متنِ داخلي
 در اجالسِ دو ميزِ گرد      2000ها و متخصصين در گويان، بينِ نهم اكتبر تا اولِ نوامبرِ               حدود چهل تن از اربابانِ رسانه     

ي    و بنگاه توسعه   (GECOM)مذاكرات به ابتكارِ هيأّت انتخابات گويان        .    ها شركت جستند    حضور يافتند و در بحث    
هدف از اين ميزِ گردها .   انجام گرفت و اجالس از سويِ آقاي هيو چولموندلي گشايش يافت(CIDA)المللي كانادا  بين

پيوست 
 آ7

- 
ادامه

 



97  

 ها گري بر رسانه نظارت

 

ي   اي در دوره    هاي رسانه   ها و رهنمودهايِ همراه آن بود تا عملكرد سازمان             تدوينِ يك دستورالعمل رفتاري رسانه     
متنِ داخلي براي اين مذاكرات اينگونه تعيين شده        .     را قوام بخشد   2001مبارزات انتخاباتي منتهي به انتخابات عمومي       

 :بود
 

 هاي الكترونيكي؛ نبود مقرراتي حاكم بر موازين و عملكرد رسانه •
 
•  به رقابت 2001فقدانِ يك دستورالعمل رفتاري رأي دهندگي براي احزابِ سياسي كه در انتخابات 

 پردازند؛ مي
 
ي  هاي گروهي بهترين فرصت براي اصالحِ موازينِ عملكرد در دوره به پاسِ اقدامِ مشترك كاركنانِ رسانه •

 .مبارزات انتخاباتي فراهم آمد
 

هاي گروهي تشكيلِ يك      ها، و رهنمودهاي همراه، نمايندگانِ رسانه       در پي اتفاّقِ نظر در مورد دستورالعمل رفتاري رسانه        
 را پيشنهاد كردند كه به      هاي گروهي در ارتباط با انتخابات       گري بر رسانه     و مرجعِ مستّقلِ نظارت      منصفه  هيأّت
هاي مردمي، رقُباي انتخاباتي احزابِ سياسي  و ديگران           ي اختياراتي جهت وصولِ شكايات و ديگر ديدگاه         ي حوزه   مثابه

 .  ي مبارزات انتخاباتي عمل خواهد كرد ها در گزارش و پوششِ رويدادها در دوره پيرامونِ عملكرد رسانه
 
 

 المللي متنِ بين
ي يك متنِ حقوقِ بشرِ جهاني است كه از سه رويداد مهم مايه                هاي ميزِ گردها در برگيرنده      گيري  تبادل نظرها و نتيجه   

 .گيرد مي
 
 :، دبير كّلِ سازمانِ مللِ متحد هشدار داد1990در )  الف(

توانيم نسبت به اين حقيقت بي اعتنا باشيم در حالي كه دمكراسي شرطي الزم براي شناخت                       ما نمي  «
افزون بر اين،   .    گيري از آن حقوق به خودي خود كافي نيست           بنيادينِ حقوقِ بشر است، اما تضمينِ بهره       

دمكراسي راستينِ سياسي شانسي اندك براي بقاي خود دارد، و ثبات بدونِ عدالت اجتماعي بطورِ قطع                    
توانند به درستي به      استحكام بخشيدن به آن چنان عدالتي نيازمند ياري آناني است كه مي            .    گريزنده است 

  ».كنند حمايت آن برخيزند، گرچه در بسياري موارد، درست در پسِ باروري، به حالِ خود رهايش مي
  

 ...ورزد كه تأكيد مي) 1991 دسامبر 17 از 46/137: مورد(، مجمعِ عمومي سازمانِ ملل متحد 1991در )  ب(
ها در جهت حمايت از حقوق و          انتخابات ادواري و راستين عواملي الزم و ضروري براي پيگيري تالش             «

ي عملي، حقِ هر فرد شركت در دولت و كشورِ              ي تجربه     منافعِ دولت است و اينكه به عنوانِ يك مسأله          
باشد كه    هاي بنيادين مي    وري مؤّثر از تمامي ابعاد ديگر حقوقِ بشر و آزادي            خويش عاملي حياتي در بهره    

  ».گيرد حقوقِ سياسي، اقتصادي، مدني و فرهنگي را در بر مي
 
 ...اظهار داشت) 46/609/گزارش آ(، دبير كّلِ سازمانِ مللِ متحد 1990در )  پ(

انتخابات پايانِ كار نيست، بل گامي مهم و غالباً           .    كند  انتخابات به خودي خود دمكراسي را ايجاد نمي         «

ت 
وس

پي
 - آ7

امه
اد

 



98 

 

 ها پيوست

اصلي در مسيرِ دمكراتيك كردنِ جوامع و تحقّقِ بخشدن به حقِ شركت در حكومت كشورِ خويش به                       
متأسفانه پايانِ كار به    .    اي است كه در اسناد اصلي حقوقِ بشرِ جهاني به وضوح تشريح گرديده است                 گونه

تخليط انجاميده و فراموش شده است و آن اينكه دمكراسي پاي فراتر از صرف عملِ رأي دادنِ ادواري                       
 ».گيرد گذارد و تمامي روند شركت شهروندان در زندگي سياسي كشورشان را در بر مي مي

  
 ي كار  دايره
در هاي گروهي در ارتباط با انتخابات          گري بر رسانه     و مرجعِ مستّقلِ نظارت      منصفه  هيأّتي كارِ يك       دايره

المللي حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد در ارتباط با                در گويان، بايد، به هر صورت، از موازينِ ديدگاه بين                2001
ي زيرين از كتابِ راهنماي        گُزيده.    هاي گروهي، خصوصاً، نيز نگريسته شود         انتخابات،عموماً، و دسترسي به رسانه     

 از سوي   1991 كه در سالِ     »حقوقِ بشرِ و انتخابات   «هاي     در مسائلِ حقوقي و فنّي و جنبه        »حقوقِ بشر و انتخابات   «
 .مركزِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد در ژنو انتشار يافته است، اقتباس شده است

 
هاي گروهي از سوي نامزدهاي انتخاباتي و احزاب كانونِ مهمِ             تداركات براي دسترسي منصفانه به رسانه      «

ترين منبعِ اطالّعاتي    كند كه بزرگ اين مسأله به ويژه، در جايي نمود مي.  دهد قانونِ انتخاباتي را تشكيل مي 
اي براي حفاظت در قبالِ سانسورِ سياسي،          هاي گروهي بايد زمينه     مقررات رسانه .    تحت كنترلِ دول است   

 .  ي دولتي و دسترسي نابرابر در دورانِ مبارزات انتخاباتي فراهم آورد مزيت ناعادالنه
 

مثالً، ساعات پر (كند، بل ساعات پخش   دسترسي عادالنه نه تنها به اختصاصِ زمان و فضاي برابر تكيه مي«
را نيز مورد   )  ي آخر   ي اول درمقابلِ صفحه     مثالً، صفحه (و مكاِن تبليغات    )  بيننده در مقابلِ ساعات آخرِ شب     

هاي گروهي داللت بر مسؤليت آن دسته از افراد يا احزابي دارد كه                گيري از رسانه    بهره.    دهد  توجه قرار مي  
هاي   اي و خودداري از وعده      مثالً، سرشار از صداقت، حرفه    (  ها را     ها يا انتقاالت اطالّعات از طريقِ رسانه        پيام

 .  دهند ارائه مي) دروغين يا بر مبناي انتظارات كاذب
 
 يك مكانيزمِ ارزشمند در جهت تضمينِ پخشِ اخبارِ منصفانه و پر بار از مسؤليت در دورانِ انتخاباتي                       «

ريزي آموزشِ مدني و تخصيصِ       گري برانتشار اخبارِ سياسي، برنامه      وجود يك نهاد مستقّلي است كه  نظارت       
زمان براي احزابِ مختلف سياسي، و همچنين وصولِ شكايات و اقدام در بررسي نسبت به دسترسي عادالنه                 

ي نهادهاي    ي نماينده   اين اقدام ممكن است وسيله     .    هاي گروهي را بر عهده گيرد        و مسؤالنه به رسانه    
 .  اي انجام شدني باشد   ي رسانه موقتي، مديريت انتخابات، يا يك هيأت جداگانه

 
هاي   اي از سوي رسانه       ي مسؤالنه    تضمين در جهت پخش و انتشارِ مسائلِ مربوط به انتخابات به گونه               «

اين چنين  .    ها صورت پذيرد    تواند تا ميزاني بر اساسِ توافق پيرامونِ دستورالعمل رفتاري رسانه           گروهي، مي 
در مقايسه با عملِ     )  مثالً، خود ـ مقرراتي    (ها    هايي ممكن است به عنوانِ يك روشِ مقرّرات رسانه            آيين

ي سانسورِ غيرِ مجاز و مداخله در امرِ آزادي بيان و              قانونگذاري يا اقدامي از طرف دولت كه احتماالً مسأله         
 .  كشد، مرّجح به نظر آيد اطالّعات حقوقِ بشر را به ميان مي
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      ي اختيارات حوزه.  2
 

هاي   با اربابانِ رسانه  هاي گروهي در ارتباط با انتخابات         گري بر رسانه    ي و مرجعِ مستّقلِ نظارت      منصفه  هيأّت
هاي راديو و     ها و ايستگاه    ها و پوششِ خبري روزنامه       اي در بهبود كيفيت گزارش       گروهي و متخصصين، با هدف ويژه      

در كّل، كارِ اين هيأت     .     به همكاري برخواهد خاست    2001تلويزيوني طي دورانِ مبارزات انتخاباتي منتهي به انتخابات         
نتيجتاً، از  .    هايي پس از انتخابات نيز ياري رساند        بايد همچنين به روند گُزينش و نگهداشت معيارهاي وااليي در دوران          

ها و بهبود قابليت      طريِق تبادلِ دانش و تجربه طي مبارزات انتخاباتي، يك روند يادگيري كه مددي در افزايشِ مهارت                 
 .  ها خواهد بود، به ميان خواهد آمد متخصصينِ رسانه

 
 به عنوانِ كانونِ    هاي گروهي در ارتباط با انتخابات       گري بر رسانه    منصفه و مرجعِ مستّقلِ نظارت      هيأّتبه ويژه،   

هاي گروهي و رهنمودهاي      اي و متخصصيني كه از دستورالعمل رفتاري رسانه         هاي رسانه  مرجعي يارمند عملكرد سازمان 
 .  اين هيأت هيچگونه قدرت قانوني وحقوقي و غيره نخواهد داشت.  اند، خواهد بود همراه آن پشتيباني كرده

 
هايي كه از      بنابراين، نيروي اخالقي و پيوستگي اين هيأت از مباني ساختارِ دستورالعمل رفتاري همراه با شيوه                      

اين هيأت شكاياتي را كه از سوي افراد جامعه، نمايندگانِ معتبرِ            .    گيرد  رهنمودهاي آن برگزيده شده است، نشأت مي      
احزابِ سياسي يا نامزدهاي انتخاباتي، مقامات كميسيونِ انتخابات گويان يا نمايندگانِ ناظر بر انتخابات داخلي،                        

ي مبارزات انتخاباتي، اين      در اين راستا، طّي دوره     .    المللي مطرح گرديده است، دريافت خواهد كرد         اي يا بين    منطقه
 :هيأت

 
هاي راديو و تلويزيوني را به منظورِ پايبندي به معيارهاي تدوين شده، كه                هاي جرايد، ايستگاه    يافته.    الف

ها، و نفس و نيت دستورالعمل رفتاري و رهنمودهاي همراه آن انعكاس يافته است، مورد  تلويحاً نيز در واژه
 گري، بررسي و ارزيابي قرار خواهد داد؛ نظارت

 
هاي راديو و      ي رفتارِ جرايد، ايستگاه      ي نحوه   شكايات، رضايتمندي و ديگر مكاتبات در زمينه         .      ب

 .  هاي آشكاري در خور منتشر خواهد ساخت تلويزيوني را دريافت و بيانيه
 

ها، نوارهاي صوتي و تصويري يا ديگر مطالبِ          تمامي مطالبِ مرتبط از جمله مدارك، مقاالت، فيلم نامه.   پ
 .  در ارتباط با شكايات رسمي تسليم شده را براي مالحظات، كسب و گردآوري خواهد كرد

     

تمامي مطالبِ در ارتباط و ديگر اطالّعات را ــ در صالحديد اين هيأت ــ به منظورِ بررسي اينكه آيا                    .    ت
اين شكايات عدمِ پايبندي به دستورالعمل رفتاري يا رهنمودهاي همراه به وجود آورده است يا نه بر عهده          

 .      ي بخصوصي را موجه خواهد شمرد گيرد و در اين راستا پژوهشي پيرامونِ كُنشِ رسانه مي
 
اي مربوط و     اي كه مناسب به نظر رسد، از جمله مصاحبه با نمايندگانِ رسانه             تحقيقاتي را، با هر وسيله    .    د

 .  اي  كه رسماً تسليم گرديده است، به كار خواهد گرفت شاكي، نسبت به هر گونه شكواييه
 
ي   ها و نتايجِ در ارتباط با هرگونه تحقيقاتي را كه امكان دارد اين هيأت در پاسخ به شكواييه                       يافته.    ذ
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اي كه رسماً دستورالعمل رفتاري و           هاي رسانه   اي بر عهده گرفته است، به تمامي سازمان              ويژه
هاي اين هيأت    اند، ارسال دارد تا احتماالً اهميتي به ديدگاه رهنمودهاي همراه آن را مورد تأييد قرار داده 
 .  در ارتباط با انتشار و سخن پراكني داده شود

 
 
 تركيبِ هيأت .3

  
توسط هاي گروهي     گري بر رسانه    منصفه و مرجعِ مستّقلِ نظارت      هيأّتاينگونه پيشنهاد شده است كه عضويت در      

اند، مورد تأييد قرار      هاي گروهي و متخصصينِ امر كه دستورالعمل رفتاري و رهنمودهايِ همراه را پذيرفته               اربابانِ رسانه 
ي رسمي مبارزات انتخاباتي را از روزِ اعالمِ نمايندگي، و مثالً،              پيش بيني شده است كه اقدامات اين هيأت دوره        .    گيرد

 .  گيرد يك هفته در پسِ اعالمِ نتايجِ انتخابات در بر مي
 

رئيس بايد از مليت كارائيبي برخوردار      .    تركيبِ اين هيأت بايد از يك رئيسِ تمام وقت و دو عضوِ نيمه وقت تشكيل يابد    
نگارِ   تواند يك روزنامه    دومين عضو مي  .    اي داشته باشد    هاي راديو و تلويزيوني ملّي و منطقه        اي در خور از برنامه      و تجربه 

هاي نوشتاري بوده  و شخصِ سوم را نيز يك وكيلِ دعاويِ محلي                اي چشمگير در رسانه     محلي يا اهلِ كارائيب با تجربه     
 .  تشكيل دهد

 
 تداركات اداري 

اين هيأت بايد در يك دفترِ كارِ مناسبي كه به امكانات ضروري از جمله يك كامپيوترِ روي ميزي، چاپگر، تلفن، دورنگار                   
يك دستيار جهت انجامِ امورِ اداري، يك منشي با آگاهي كامل از واژه                .    و اينترنت مجهز است، جاي گيرد      )  فكس(

پردازي و نيز تنخواه گرداني براي ملزومات مورد نيازِ اداري، ترابري و پيشامدهاي احتمالي در اين منظور پيش بيني                      
 . شده است

 
 تداركات عملياتي

دسترسي فارغ از قيد و بند اين هيأت به يك امكانِ فنّي براي گوش دادن، تماشا كردن، ضبط و باز نواخت آن از                              
همچنين دسترسيِ اين هيأت به جدولِ زماني         .    هاي راديو و تلويزيوني گويان حائزِ اهميت است           هاي ايستگاه   داده

گري و    هاي راديو و تلويزيوني و نيز تعداد پرسنلِ اندكي با توانِ پيگيري، نظارت                 ي ايستگاه   هاي جاري و آينده     برنامه
ي مبارزات انتخاباتي ، نيز از اهميت         هاي گروهي بر اساسِ روندي متداوم در سراسرِ دوره          هاي رسانه   فهرست سازي داده  

 .  برخوردار است
 

هاي كميسيونِ انتخابات گويان براي اداره و اجرايِ انتخابات  سالِ                ي كّلي مسؤليت    بايد يادآور شد كه در محدوده      
هاي گروهي در     گري بر رسانه     منابعِ خود را براي مشاورِ نظارت      GECOM، برنامه همكاري مشترك وابسته به       2001

گري را بر عهده خواهند داشت،        افزون بر تدارك يك گروه فني كه وظايف در ارتباط با نظارت           .    دسترس قرار داده است   
هاي راديو و تلويزيون، ضبط صوت و ديگر تجهيزات فراهم آورده           امكاناتي را نيز در جهت كسبِ وسائلي همچون دستگاه 

 .  است
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 تداركات سازماني
گيري از منابعِ انساني و تجهيزات، پيشنهاد گرديده است كه كميسيونِ انتخابات گويان،                به منظورِ اجتناب از تكرارِ بهره     

هاي گروهي،    گري بر رسانه     و هيأّت منصفه و مرجعِ مستّقلِ نظارت        GECOMي همكاري مشترك وابسته به         برنامه
ي كارِ دقيق  براي گروه فنّي         هدف خود را در نيل به يك توافقِ رسمي پيرامونِ وجوه تفاهمي روشن و نيز تنظيمِ برنامه                

 .  گري متمركز سازند نظارت
 

اي با كيفيتي واال به كميسيون و هيأت تضمين            فنّي را در انجامِ خدمات حرفه        اين هدف بايد شفاّفيت و استقاللِ گروه      
هاي گروهي  گري بر رسانه در اين راستا، كارِ اين هيأت از منابعِ مالي كه از سوي اهدا كنندگانِ جامعه براي نظارت.  كند

هاي گروهي كه رسماً از دستورالعمل رفتاري         هاي رسانه   مضافاً، سازمان .    تخصيص داده شده است، تأمين خواهد گرديد      
 . اند، كارِ اين هيأت را مورد حمايت قرار خواهند داد و رهنمودها پشتيباني كرده
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 كميسيونِ انتخابات ماالوي
 هاي پوششِ خبري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري   نامه آيين

 
 هدف

و در موارد بخصوصي، به مطبوعات      )  به ويژه، كمپاني سخن پراكني ماالوي     (هاي الكترونيكي     ها به رسانه    نامه  اين آيين 
ها ضمانت بخشيدن به پوششِ خبري كامل و منصفانه، بدونِ سانسور، در جهت                نامه  هدف از اين آيين   .    شود  اطالق مي 

مبارزات انتخاباتي تمامي احزابِ سياسي به ثبت رسيده كه براي انتخابات پارلماني و رياست جمهوري نامنويسي                       
 .  گيرد باشد كه دورانِ مبارزات انتخاباتي تا پايانِ رأي گيري را در بر مي اند، مي كرده

 
هاي ضروري آموزشِ مدني در       هاي گروهي برنامه    ها همچنين تضمين اين نكته است كه رسانه          نامه  هدف از اين آيين   

.  هاي روند انتخاباتي و نسبت به حقوقِ انتخاباتي هر يك از شهروندان را فراهم خواهند آورد                   ارتباط با هر يك از جنبه     
 .     هاي غيرِ دولتي در نهاد دمكراسي نهفته است اينگونه حمايت براي سيستمِ انتخاباتي توسط رسانه

 
ها بر مبناي اختيارات تفويض شده به كميسيونِ انتخابات و نيز قانونِ انتخابات پارلماني و رياست جمهوري       نامه اين آيين 

 .   است1930
 

  پوششِ خبري1بخشِ 
 ي اطالّعاتي   آموزشِ انتخابات و برنامه2بخشِ 
 )مستقيم يا دسترسي آزاد(هاي سياسي حزبِ   پخشِ برنامه3بخشِ

  سنجشِ افكار4بخشِ 
 گري بر پوششِ خبري  نظارت5بخشِ

  روند شكايات   6بخشِ 
 
   اخبار و پوششِ امورِ جاري1

1.1  
اند كه    ملزم)  گردد  اين جريان در حالِ حاضر منحصراً به كمپاني سخن پراكني ماالوي اطالق مي                (هاي ملّي     رسانه

هاي مطبوعاتي تمامي     ها، اجتماعات و كنفرانس     ها، نشست   هايي منصفانه و متوازن از مبارزات انتخاباتي، سياست         گزارش
احزابِ به ثبت رسيده را طي دورانِ مبارزاتي فراهم آورند و در پسِ آن نيز خبرهاي روند انتخاباتي را تا اتمامِ رأي گيري 

 .انعكاس دهند
 

1.2 
ي   هاي ويژه   سازد كه در توافق با احزابِ سياسي، يك رشته برنامه            هاي گروهي را مكلّف مي      اين وظيفه همچنين رسانه   

هايي از طريقِ تلفن طراّحي كنند كه طي آن تمامي             انتخاباتي ــ مباحثات عمومي، مصاحبات با رهبرانِ احزاب و بحث          
ي ويرايشگري و برخورد      گيرند و همين موازنه     اي يكسان مورد برخورد قرار مي        احزابِ سياسي به ثبت رسيده به گونه       

 .  هاي خبري نيز منعكس شود ها و گزارش منصفانه، در بولتن
 

 : مباحثات به قرارِ زير سازماندهي خواهد شد1.3
اي با احزابِ قانوني را؛ دو جلسه در          كميسيونِ انتخابات و كمپاني سخن پراكني ماالوي يك رشته مباحثات شش جلسه           

،  در هر شهر برگزار        مزوزو، دو جلسه در ايلونگوي و دو جلسه در بالنتاير با هر هشت حزبِ معرّفي شده در هر برنامه                    
چهار حزب از هشت حزب شركت      )  نمايندگانِ(نگار و     ي بحث يك مسؤلِ جلسه، دو روزنامه        در هر جلسه  .    خواهد كرد 
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 .  خواهد جست
 

 .ها بعداً مشخّص خواهد شد تاريخِ نشست
 

 تن را در خود جاي      200هاي وروديه خواهد بود و محلِ تجمع          شركت در مجالسِ مباحثات در شهرها، بر مبناي برگه         
به هر يك از چهار حزبِ سياسي       .     برگه دريافت خواهند داشت    100هاي محلي، كليساها و مساجد        سازمان.  خواهد داد 

 .   برگه اعطا خواهد شد25شركت كننده در اين مباحثه، 
 

ها نسبت    پرسش.    نگارانِ شركت كننده در اين نشست مطرح خواهد شد      هاي مباحثات توسط شش تن از روزنامه  پرسش
ي مهمي كه ماالوي با آن         به هر بحثي متفاوت خواهد بود، اما هر سؤال ارزش و اهميتي يكسان در ارتباط با مسأله                   

 . روياروي است، قرار دارد
 

با توجه به نظرِ    .    نگاران پاسخ گويد    ي حزب يك دقيقه و نيم فرصت داده خواهد شد تا به پرسشِ روزنامه                 به هر نماينده  
ي حزبِ مخالف پاسخ      ي حزب سي ثانيه زمان داده خواهد شد تا به چالشِ مستقيِم نماينده                مسؤلِ جلسه، به نماينده   

 *گويد
 

اي نقض نشده است، مورد ويرايشگري       اين مباحثات، مادامي كه موازينِ دستورالعمل رفتاري از سوي هيچ شركت كننده 
 .  قرار نخواهد گرفت

 
  دقيقه 3  مسؤلِ جلسه   درآمد 

 
  دقيقه1   1نگار  روزنامه   1پرسشِ 

  دقيقه 6   چهار حزب    1پاسخِ 
  دقيقه 1    2نگارِ  روزنامه   2پرسِش 

  دقيقه6   چهار حزب     2پاسخِ 
  دقيقه1   1نگارِ  روزنامه   3پرسشِ 

  دقيقه6   چهار حزب    3پاسخِ 
  دقيقه1    2نگار  روزنامه   4پرسشِ 

  دقيقه6   چهار حزب    4پاسخِ 
  دقيقه1   1نگارِ  روزنامه   5پرسشِ 

  دقيقه6   چهار حزب    5پاسخِ 
 

  دقيقه8  چهار حزب    پاياني 
  دقيقه1  مسؤلِ جلسه   پاياني 

  دقيقه 47:  كّل     
 

 .  هر برنامه در پِس ضبط، دوبار در تعطيالت آخرِ هفته پخش خواهد شد
—————————————————————————— 

  *NDI    اند و بستگي به درجه      هاي مطلوب متنوع     طرح .  ي بخصوصي حمايت نخواهد كرد       هيچگاه از طرحِ مباحثه       ي معقولي نسبت به شرايط
كند، ممكن است آنجا كه شهروندان با احزاب و مواضعِ آنان              براي نمونه، يك دقيقه و نيم براي پاسخ گفتن، در آنچه اينجا نمود مي              .    ملّي دارند 

افزون بر اين،   .    در موارد ديگر، ممكن است زمانِ بيشتري را طلب كند         .    آشنايي دارند و آنجا كه سخنگوي احزاب متجرب و متبحرند، بسنده باشد           
 .   شود طرقِ مختلفي نيز در پذيرشِ ساختارِ طرحِ پرسشِ مطروحه يافت مي
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1.4 
ي   مسؤليت ويرايشگري در جهت نگهداشت و پخشِ متوازن و عادالنه توسط كمپاني سخن پراكني گويان بر عهده                      

ها را كه متعاقباً      روند شكواييه .  (در اين راستا، وي در مقابلِ كميسيونِ انتخابات مسؤل است         .   سرپرست اخبار خواهد بود 
 ). در بخشِ شش خواهد آمد، مالحظه كنيد

 
1.5 

هاي   سلسله برنامه .    هاي عادي اخبارِ آنان گزارش خواهد شد          در برنامه  MBCهاي مطبوعاتي احزاب توسط       كنفرانس
 اي كه در حالِ حاضر پخش گرديده است، خواهد شد؛   هاي ضبط شده ي برنامه ي انتخابات جانشينِ ادامه ويژه

 
 ) مراجعه كنيد3. 1به (مباحثات .  لف1 
 هايِ زده شده تلفن.  ب 

شود كه در آن رهبرانِ         و مصاحبات حضوري انجام مي      با نامزدهاي انتخاباتي خود    يك رشته ديدار     .    پ
 دقيقه، مطرح   30هاي خود را، هر يك به مدت          ي سياسي و برنامه     احزاب  فراخوانده خواهند شد تا فلسفه      

 .  سازند
 

1.6 
MBCهاي  ي منتهي به پايانِ رأي گيري را در تضمين به اينكه هيچ حزبي برنامه  بايد تمامِ مطالب براي پخش در دوره

ي   ي دسترسيِ مستقيمِ  احزابِ سياسي به سخن پراكني، پوششِ خبري ويژه                 جز در موارد شناخته شده     (عمومي  
 . گيرد، مد نظر قرار دهد ي منافعِ انتخاباتي خود به كار نمي در جهت اشاعه) هاي مخصوصِ انتخاباتي انتخابات يا برنامه

 
1.7  

هرگونه اظهاريه يا   .     به عنوانِ سخن پراكنان عمومي، نبايد عقايد سياسي خود را انتشار دهند                MBCكادرِ اداري   
 .  هايي بايد به وضوح روي اين مسأله تأكيد گذارد و براي جلوگيري از سونگري، آن را به دقّت با توازن همراه سازد تحليل

 
1.8  

 .  هاي سردبيري خود را از خبرها متمايز سازند ها نيز بايد نظرگاه در اين مقوله، روزنامه
 
 
 ي اطالّعاتي    آموزشِ انتخابات و برنامه2

2.1  
هاي آموزشي و     اند كه در سراسرِ مبارزات انتخاباتي و تا اتمامِ رأي گيري، برنامه              هاي در يد مالكيت عمومي ملزم       رسانه

 .  اطالّعاتي پيرامونِ روند انتخاباتي كه هدف از آن شركت حداكثرِ رأي دهندگانِ آگاه است، فراهم سازند
 

2.2 
هاي مثبتي در جهت مطلّع ساختنِ خوانندگانِ خويش نسبت           سازد كه گام    ها را مكلّف مي     اين وظيفه همچنين روزنامه   

 . هاي آموزشِ عمومي نهايت تالش را به كار بندند ي برنامه به حقوقِ انتخاباتي خود بر دارند و در عرضه
 

2.3  
ي   هاي اطالّعاتي و آموزشي از ايندست، چه پخش شود چه در روزنامه انتشار يابد نبايد در برگيرنده                      مطالب و برنامه  

 .  اندازِ انتخاباتي هر حزبِ شركت كننده در انتخابات است، باشد مسائلي كه هدفش ياري به چشم
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2.4  
 مورد گفت و گو قرار گيرد و        MBCهاي توليدي و      هايي بايد ميانِ شركت     تعداد، مدت و دفعات آن چنان سخن پراكني       

 .  ي خدمات با اهدافي كه توسط كميسيونِ انتخابات پيش بيني شده است، هماهنگي داشته باشد هميشه نتيجه
 
 
 )دسترسي آزاد/مستقيم(هاي سياسيِ حزب    پخشِ برنامه3

3.1 
اند كه براي هر حزبِ به ثبت رسيده يك رشته زمانِ پخشِ مناسب با وقت يكسان، به                      هاي سخن پراكني مكّلف     بنگاه

در اين اوقات هر حزبِ سياسي ممكن است         .)  به جدولِ زماني زير مراجعه كنيد     (دفعات، و حداكثر مدت فراهم سازند       
با توجه به   ( يا ديگران    MBCگزيند، رها از نظارت ويرايشگري     هاي از پيش ضبط شده را، به زباني كه خود بر مي  برنامه

 . ، پخش كند) تدوين شده است5گري كه به قرار زير،در بخشِ هاي نظارت شرايط و مكانيسم
 

3.2 
اين ساعات، .  هاي سياسي حزب با كميسيونِ انتخابات خواهد بود تصميم پيرامونِ مدت، ساعات مورد نظر و تكرارِ برنامه

 .  هاي برابر و مختلف، از جمله ساعات پر بيننده و شنونده را در روزِ پخشِ برنامه نيز شامل خواهد شد زمان
 

3.3 
گيري از    هر هفته، ساعاتي يكسان و رايگان، براي بهره        .    اي ضبط شوند    هايي بايد با معيارهاي حرفه      يك چنين برنامه  

 MBCاستوديوي توليد و ويرايشگري براي آن دسته از احزابي كه مايل به استفاده از اين امكانات هستند، در مركزِ                       
اند، ضبط    ي آنها در محل حضور يافته        ها زيرِ نظرِ نمايندگانِ منتخبِ احزاب كه براي تهيه            برنامه.    فراهم خواهد بود  

اين .     انجام گيرد  MBCاي خارج از      ها ممكن است در صورت تمايلِ احزاب در استوديوهاي حرفه            برنامه.    خواهد شد 
دارد كه ميزانِ       اين حق را براي خود محفوظ نگاه مي           MBC.  ي خود آن احزاب صورت خواهد گرفت         امر با هزينه  

اي بودنِ هر موردي را كه توسط حزبِ مورد نظر، جاي ديگري ضبط و به استوديو آورده شده است، مورد بررسي                        حرفه
 .   تطبيق نكند، ممكن است در برنامه منظور نگرددMBCاگر يك چنين موردي با معيارِ فنّي .  قرار دهد

 
3.4 

شوند،    ضبط مي  MBCهاي سياسي حزب كه در        يك عضو يا اعضاي كميسيونِ انتخابات در تمامي اوقات ضبط برنامه           
مند گرديده است، حضور خواهند       ي رفتاري يكسان بهره     به منظورِ اطمينانِ خاطر از اينكه حزبِ مربوط از منابع و شيوه           

اي كه قرار است پخش شود با اين روندها همخواني داشته      باشد برنامه نقشِ عضوِ كميسيون تضمين اين نكته مي.  داشت
ي ارائه شده توِسط يك حزب براي پخش با معيارهاي فنّي                اگر مطلب يا كّلِ برنامه     .    و پخشِ آن منعِ قانوني ندارد      

 .  مطابقت نكند، قابلِ قبول براي پخش نخواهد بود
 

3.5 
اي را كه از طولِ زمانِ مقرّر          هر برنامه  MBC.    ها نبايد از حداكثرِ طولِ زماني مورد توافق فراتر رود            يك چنين برنامه  
ي توليد معين شده براي اين        ي دوره     بايد فرصتي در محدوده     MBC.    ي پخش به آن نخواهد داد       تجاوز كند، اجازه  

 نبايد به هر دليل، خود در جهت قطعِ         MBC.    اي با حداكثرِ مدت مجاز قائل شود        حزبِ نسبت به ويرايش چنين برنامه     
يك چنين تصميمي تنها توسط حزبِ مربوط يا بر مبناي             .    ي سياسي يك حزبِ تصميمي اتخاذ كند          پخشِ برنامه 
كميسيون نيز يك چنين تصميمي را به مرحله اجرا در             .    تواند به عمل آيد      ي كميسيونِ انتخاباتي مي      دستورِ ويژه 

 .  ها را نقض كرده باشد نامه نخواهد آورد مگر آنكه اين برنامه، قانون يا آيين
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3.6 
هايي رها از كنترلِ ويرايشگري يا سانسور است مگر آنكه از سوي افراد خود احزاب صورت پذيرد، با                       يك چنين برنامه  

.  اين همه، بايد از تحريك بي نظمي عمومي، خشونت يا مخاصمه اجتناب ورزند و دستورالعمل رفتاري را رعايت كنند                    
 .  گردد ي يكسان اعمال مي ها نيز به گونه هاي سخن پراكني و روزنامه ها در مورد ايستگاه اين محدوديت

 
3.7  

هاي سياسي حزب كه در جدولِ زماني زير تدوين گرديده است، ممكن است به صالح ديد هر حزب به                         پخشِ برنامه 
تنها در مورد نامزدهاي مستقّلِ رياست       .    هاي نامزدي رياست جمهوري مورد استفاده قرار گيرد           عنوانِ پخشِ برنامه  

تصميم اين  .    هاي اين دسته از نامزدهاي انتخاباتي اختصاص داده خواهد شد           اي براي پخشِ برنامه       جمهوري، زمانِ ويژه  
 .  تخصيصِ زماني پسِ از پايانِ اعالمِ نامزدي رياست جمهوري توسط كميسيونِ انتخابات گرفته خواهد شد

3.8 
 .   نيستMBCي منتهي به پايانِ رأي گيري، مجاز به خريد زمانِ پخشِ برنامه در  هيچ حزبي طي دوره

 
3.9 

اي تا  هيچ برنامه.   مسترد گرددMBCهايي كه براي پخش آماده شده است، بايد در پايانِ جدولِ زماني توليد، به  برنامه
ي   به هر حال، چنانچه حزبي بر آن است كه از پخشِ برنامه           .    اتمامِ پخشِ نهايي آن نبايد در دسترسِ همگان قرار گيرد         

ي آتي    ي هفته   خود در طولِ هفته صرفنظر كند، ممكن است كه به اين كار دست يازد، اما، به اين حزب تا پخشِ برنامه                    
گردد بايد در      تهيه مي  MBCهايي كه خارج از       برنامه.    ي ديگري تعويض كند     اجازه داده نخواهد شد كه آن را با برنامه        

ي كميسيونِ انتخابات موظف در آن          تحويل گردد تا نماينده     MBCزماني كه به آن حزب تخصيص داده شده است به           
  نيز   MBCيك مسؤلِ فنّي    .      ي حزب، انطباق برنامه را با قانونِ انتخابات مورد تأييد قرار دهد             ساعت همراه با نماينده   

 .  حضور خواهد داشت تا اطمينان يابد كه برنامه با معيارِ فنّي الزم مطابقت دارد
 

3.10 
 بعد از ظهرِ پانزدهم      6كند، نبايد پس از ساعت         شركت مي   ي سياسي حزبِ كه در انتخابات هفدهم مي           هيچ برنامه 

 .  به روي آنتن رود1994 مي
 

، در زير تدوين شده است،       1.4هاي استفاده از سنجشِ افكار را كه در بخشِ             هاي سياسي حزب بايد محدوديت      برنامه
 .  رعايت كند
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 هاي سياسي حزب جدول بندي برنامه
 

اين .    * برنامه خواهد بود   12هايي كه در اختيارِ هر حزب طي هشت هفته قرار گرفته است،                  شمارِ يك چنين برنامه   
ي آتي تنظيم گرديده است، روي آنتن         ها در جلسات توليد هفتگي ضبط  و به دفعاتي كه در زيردر جريانِ هفته                 برنامه

 .  خواهد رفت
 

، موارد زير عرضه    1994 ــ شنبه چهاردهمِ مي      1994اي، يكشنبه بيستم مارچ       به هر حزب در يك زمانِ هشت هفته        
 خواهد شد

 
  روز در هفته   7/  بار در روز 5/  دقيقه 2/  برنامه 1  . 1ي  هفته
  روز در هفته    7/  بار در روز 5/  دقيقه 2/  برنامه 1  . 2ي  هفته
  روز در هفته    7/  بار در روز 5/  دقيقه 2/  برنامه 1  . 3ي  هفته
  روز در هفته    7/  بار در روز 5/  دقيقه 2/  برنامه 1  . 4ي  هفته
  روز در هفته 7/  بار در روز 3/  دقيقه 3/  برنامه 1  . 5ي  هفته

  روز در هفته 7/  بار در روز 3/  دقيقه 1/  برنامه 1  
  روز در هفته   7/  بار در روز 3/  دقيقه 3/  برنامه 1  . 6ي  هفته

  روز در هفته   7/  بار در روز 3/  دقيقه 1/  برنامه 1   
  روز در هفته7/  بار در روز 2/  دقيقه 4/  برنامه 1  . 7ي  هفته

  روز در هفته7/  بار در روز 4/  دقيقه 1/  برنامه 1   
  روز در هفته    7/  بار در روز 2/  دقيقه 4/  برنامه 1  . 8ي  هفته

  روز در هفته7/  بار در روز 4/  دقيقه 1/  برنامه 1  
 

  برنامه براي هر حزب12   جمع 
  دقيقه ضبط برنامه براي هرحزب26روي هم رفته جمعاً 

  دقيقه زمانِ رويِ آنتن براي هر حزب16 ساعت و 10
 ي روي آنتن براي هر حزب    برنامه308

 
 
   سنجشِ افكار 4

4.1  
اين نتايج تنها زماني    .      هاي گروهي مورد استفاده قرار گيرد       نتايجِ سنجشِ افكار بايد با نهايت دقّت توسط تمامي رسانه         

در هر موردي، تمامي    .    بايد پخش شود يا انتشار يابد كه به دليلي باور داشت از نقطه نظرِ آماري قابلِ اطمينان است                   
اطالّعات مربوط ، از جمله هويت سازمانِ مسؤلِ انجامِ سنجشِ افكار، حزب يا ديگر سازماني كه  اين امر را بر عهده                           

ها، محلِ اين سنجش، تاريخ و مرزِ لغزش بايد پخش            ي نمونه   ي آن را پرداخته است، روش شناسي، اندازه         داشته و هزينه 
 .  ها نيز انجام گيرد اين موارد بايد ازسوي روزنامه.  يا منتشر شود

—————————————————————————— 
  *NDI انتخاباتي نسبت          ز هيچگونه ترتيبِ خاصي براي پياما هاي مستقيم، رايگان يا با هزينه، براي دسترسي مستقيمِ حزب يا نامزد

 .كند هاي مستقيم به مردم پشتيباني نمي به ارسالِ پيام

ت 
وس

پي
7

 - ب
امه

اد
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4.2  
 ساعت پيش، و تا اتمامِ رأي گيري پخش يا           48ي مبارزات انتخاباتي، مثالً، طي مدت         سنجشِ افكار نبايد پس از دوره     

 .  منتشر شود
 
 گري بر پوششِ خبري انتخابات   نظارت5

5.1  
MBC ي   هاي در ارتباط با انتخابات، ازجمله برنامه هاي خبري و نوارهاي ديگر برنامه   بايد سوابقِ كاملي از تمامي بولتن

گري تنگاتنگ و بسيار دقيقي در تضمينِ توازن در           اين موارد سيستمِ نظارت   .    سياسي حزب را در آرشيو نگاهداري كند      
 .  كند سراسرِ مبارزات انتخاباتي منتهي به اتمامِ رأي گيري را پايه گذاري مي

 
5.2 

MBC          كميسيون و به                    بايد در هر زمانِ قابل قبول كلّيه ي چنين سوابق، اطالّعات و نوارها را بر مبناي درخواست
اند در    ها نيز موظف    روزنامه.    گري خويش در اختيارِ كميسيونِ انتخابات قرار دهد         منظورِ تحقّق بخشيدن به نقشِ نظارت     

 .  هاي پيشين فراهم آورند اي اين امكان را براي كميسيون، براي بررسيِ نسخه صورت وجود شكواييه
 
 ها   روند شكواييه6

6.1 
هر نامزد انتخاباتي يا حزبي شكايتي منطقي نسبت به رفتارِ غيرِ عادالنه يا پوششِ خبري در جريانِ مبارزات انتخاباتي                     

  يا سردبيرِ    MBCهر شاكي كه از سرپرست اخبار در        .    داشته باشد، بايد اين مسأله را كتباً به كميسيون گزارش دهد          
اين .    اي از آن را به كميسيونِ انتخابات ارسال كند                اي درخواست تصحيحِ اشتباهي دارد، بايد نسخه            روزنامه
  كنند، ، به اين شكايات پاسخي درخور خواهند داد، اما در همه              ها پيروي مي    نامه  اي كه از اين آيين      نگارانِ حرفه   روزنامه

 .  احوال، تمامي چنين شكاياتي را به كميسيونِ انتخابات ارسال خواهند داشت
 

6.2  
     آنجايي كه در موردMBC              تي،        يا روزنامه پاسخي مطلوب همچون تكذيب يا تصحيحِ يك چنين مسألهي قابلِ اهمي

ي بااهميت قرار گرفته و جا يا زمانِ مشابهي به آن              كند، اينگونه پاسخ در يك شرايط يكسان با مسأله          ضرورت پيدا مي  
 .  شود داده مي

6.3  
ها وجود    ي پوششِ خبري رسانه     در جايي كه اختالف حل نشده اي نسبت به يك شاكي در مورد برخورد غيرِ منصفانه                

 .  داشته باشد، حكميت نهايي با كميسيونِ انتخابات خواهد بود
 
 

 خانمِ مسوسا، قاضي ديوانِ عالي، رئيس
 

 كميسيونِ انتخابات ماالوي
   1994هشتمِ مارچ 
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 هاي گروهي ـ اسلواكي گري بر رسانه نمونه گزارشِ نظارت
 )MEMO’98ي  نامه همراه با اجازه(

 :ي پروژه هماهنگ كننده     آنا نوگووامجمعِ شهروندانِ هلسينكي، 
 مارِك مراكا

  آندريا  بارتوسيويچكانونِ حمايت از دمكراسي محلي، 
 

 گزارشي از پوشش خبري امورِ سياسي اسلواكي
 1998 جوالي 26 تا اخر 1998 جوالي 20: 2هفته 

 1998 جوالي 30انتشار در 
 

MEMO’98                      تالشي است مستقل و غيرِ حزبي كه توسط مجمع شهروندانِ هلسينكي و كانونِ حمايت از دمكراسي محلي براي  
 26و  25هاي گروهي نسبت به پوششِ خبري در ارتباط با انتخابات پارلماني اسلواكي كه در                  اي منظّم بر رسانه     گري، به گونه    نظارت

 حكايت از آن دارد كه نبايد از هيچيك از نامزدهاي              MEMO’98هاي    يافته.    شود، تشكيل گرديده است      سپتامبر برگزار مي  
  با تبعيت از يك روش شناسي قاطعانه و دقيق بر سرِ آن است اطالعاتي                MEMO’98.    انتخاباتي و يا حزبِ سياسي  حمايت كرد       

ي دمكراتيك    هاي شهروندان در يك جامعه      ي خواسته   ي خود نياز دارند و نيز الزمه        را كه مردمِ اسلواكي در راستاي انتخابِ آگاهانه       
 .  رود، فراهم سازد به شمار مي

گري بر اخبارِ دو ايستگاه مهمِ تلويزيوني و دو ايستگاه قابلِ اهميت راديويي و همچنين پس از نخستين                        در پسِ دو هفته نظارت    
ها منعكس     از اختالف وسيعي در نوعِ خبرهايي كه توسط ايستگاه          MEMO’98هاي    ي مهم، يافته     روزنامه 5گري بر   هفته نظارت 

.  كرد  ي موجوديت احزابِ معتبرِ سياسي ارائه گرديده بود، حكايت مي            ي عرضه     هاي چشمگيري كه در نحوه      شده بود و نيز تفاوت    
 در جريانِ انتخابات سپتامبر منتشر خواهد         MEMO’98هاي ادواري است كه        موارد زير، دومين گزارش از مجموعه گزارش        

 .ساخت
 
 

 نكات مهم
 

هايي را به دست داد كه روندهاي حاصله از نخستين هفته را مورد  گري بر راديو و تلويزيون يافته دومين هفته از نظارت
ي دوم    ي موضوعات مرتبط سياسي در هفته       به هر صورت، اختالفات در ميزانِ پوششِ خبري و ارائه         .    داد  تأييد قرار مي  
 .رسيد آورتر به نظر مي سخت شگفت

   
 به دولتSTV   ي        ي گذشته   ي سياسي دراخبارِ هفته     هاي برجسته   از زمانِ داده شده به گزارش     %  48 ◊

پوششِ احزابِ سياسي خارج از دولت ائتالفي حاكم،        .     اختصاص يافته بود    HzDSهم به   %  28.6شاغل و   
 .از خبرهاي در ارتباط را به دست آورده بودند% 13.3جمعاً 
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◊ STV          شاغل و احزابِ مؤتلفه ي منفي    ي حاكم، در پرتو مثبت و احزابِ مخالف به گونه             به ارائه تصويري از دولت
 .  هاي مخالف به كرّات سرباز زد ي ديدگاه   همچنين از عرضهSTV.  ادامه داد

 
.    اختصاص داد    HzDSاضافي را به    %  8.5از پوشِش خبري خود را به اقدامات دولت و          %  26.4تلويزيونِ ماركيزا    ◊

 .  از كلِ اخبارِ مهم را دريافت داشتند% 37 .6ي حاكم جمعاً  احزابِ خارج از مؤتلفه
 
ي منفي نشان داد و در مقابل پوششِ خبري مربوط به دولت را در                   را به گونه    HzDSتلويزيونِ ماركيزا عموماً     ◊

 SNSي احزابِ مخالف و نيز        هاي مثبت يا بي طرفانه      اين ايستگاه ديدگاه  .    قياس با اولي بسيار مثبت ارائه داشت      
 .  را مداوماً روي آنتن برد

 
ها   گري قرار گرفت، اسلونسكا ريپوپليكا در مقايسه با ديگر روزنامه             اي كه مورد نظارت     از ميانِ پنج روزنامه    ◊

 .   و دولت اختصاص داد HzDSاي مثبت به  بيشترين فضاي صفحات خود را به گونه
 

 
 تلويزيون

 
 كامالً متفاوت   STVنشينند رويدادهاي مهمِ سياسي را نسبت به تماشاگرانِ            شهروندان اسلواكي كه به ديدنِ تلويزيونِ ماركيزا مي       

ي حاكم را در       پوششِ خبري مربوط به دولت و احزابِ مؤتلفه         STV،  1998 جوالي   26ي منتهي به      طي هفته .    دارند  دريافت مي 
اي نمايان    گري به نحوِ  برجسته      ي اولِ نظارت    اين اختالف حتي در هفته    .    ي چشمگيري منعكس ساخت     قياس با ماركيزا به گونه    

به هرحال، .   منتشر ساختSOP و  SDK، SDL پيرامونِ STVهاي بسيار بيشتري در مقايسه با  در مقابل ماركيزا، گزارش.  بود
 . طرقي كه احزابِ معتبرِ سياسي و اقدامات دولت ارائه گرديد از ميزانِ پوششِ خبري مهمتر بود

  
◊ STV مكرراً دولت و HzDS  را در پرتوِ مثبت ارائه كرد در حالي كه SDK ، SDL و SOPي منفي يا بي طرف   را به گونه

 اكثرِ   HzDSي    ارائه.    طرف پوششِ داد    ماركيزا اخبار مربوط به دولت را به گونه اي مثبت، منفي و بي             .    به نمايش گذاشت  
.   اي عادي است      مسأله SOP و   SDK  ،SDL  ،SMKهاي مثبت ماركيزا نسبت به        ديدگاه.    اوقات به جاي مثبت، منفي بود     

 .  طرفانه به معرضِ نمايش گذاشت اي بي  را يا به صورت مثبت و يا به گونهSNSماركيزا همچنين 
 

كم در يك مورد،      ماركيزا دست .    ها همچنان ادامه يافت     هاي تلويزيوني تفاوت    ها در اين ايستگاه     در حفظ توازنِ در هر يك از گزارش       
 .  گزارشي را بي آنكه تمامي داستان را بازگو كند، آن را در جهت منافعِ خود منتشر ساخت

 
، اين  1998ي منتهي به نوزدهم جوالي          در هفته  MEMO’98هاي    ي يافته    ـ  ماركيزا طي عرضه      19:00  1998.  7.  23 ◊

پيشنهاد ما تنها اين بود كه      .    رفت  ها به شمار مي     ترين برنامه   ي خبري اين ايستگاه مثبت      ها را چنان ارائه كرد كه برنامه        داده
 .  سازد كه نيازمند بررسي بيشتري است هاي اوليه احتماالً روندي را آشكار مي يافته
 

2 
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هايي از    موارد زير نمونه  .  كند  هايي يك بعدي يا غير منصفانه، آن هم به كرّات پخش مي               گزارش STVرسد كه     اينگونه به نظر مي   
 :ي گذشته است هفته

 
ي   هاي گوناگونِ دولت اسلواكي در زمينه       هايي مربوط به موفقيت      ـ در يك رشته گزارش     19:30،  1998.  7.  26،  7.  24،  7.  22 ◊

هاي آماري را بدونِ استناد به          براي مدت دو هفته داده      STVهاي واگذار شده به بخشِ خصوصي،         هاي شركت   پرداخت بدهي 
 .ديگر عواملِ اقتصادي يا عقايد مخالف پخش كرده است

 
ي درخواستي در ارتباط با غيرِ خصوصي شدنِ           اي در ارائه      همِ خود را به پوششِ گسترده        STV ـ   19:30    1998.  7.  23 ◊

  در بيست و پنجم STV.   بوده است HzDSها ظاهراً ارتقاي  هدف از اين گزارش.  ها مصروف ساخته است اي از شركت پاره
 . هايي در همين زمينه بازگشت و بيست و ششمِ جوالي بارِ ديگر به گزارش

 
هاي دولت و كارشناسِ دولتي را         در مناطقِ شرقي اسلواكي، ديدگاه       در گزارشي پيرامون سيلSTV ـ 19:30  1998. 7.  24 ◊

ها و تفسيرهاي بيشتري پرداخت كه در اين راستا عقايد احزابِ ديگر                  آنگاه به پخشِ بريده فيلم     .     عنوان كرد  »صحيح«
 .  شد نادرست قلمداد مي

 
ي رانندگي، آقاي      در يك حادثه   SDKي    مديره   ـ در گزارشي در تحليلِ تصادف  ولف، معاونِ هيأت           19:30    1998.  7.  26 ◊

به آقاي ولف   .    اي بسيار منفي عرضه كرد و گزارش با بريده فيلمي از يك اتومبيلِ خُرده شده همراه گرديد                     ولف را به گونه   
 .  فرصتي داده نشد تا در اين زمينه اظهار نظري كند

 
ي   هايي، جناحِ مخالف به گونه       طي گزارش   ”Poznamka“،  )ها  ديدگاه  (“  ”Nazory ـ در بخشِ     1998.  7.  25،  7.  20 ◊

ها گردآوري كرده و تنها       هاي خود مطالبي را كه از ديگر ايستگاه            در راستاي اثبات نظرگاه      STV.    منفي نمايش داده شد   
 .  هاي منفي آنها را برگزيده بود، مورد بهره برداري قرار داد قسمت

 
 راديو

ي    به پوششِ خبري پيرامونِ دولت و مؤتلفه       Twist، راديو اسلواكي اندكي بيشتر از راديو         1998 جوالي   26ي منتهي به      در هفته 
توصيف راديو اسلواكي از    .     پخش كرد  SDL و   SDKي     به مراتب خبرهاي بيشتري در باره       Twistراديو  .    حاكم اختصاص داد  

 را هم از ديد مثبت و هم منفي          HzDS دولت و    Twistراديو  .     به جاي منفي اغلب با نگاهي مثبت همراه بود          HzDSدولت و   
شد روي آنتن     طرفانه تلّقي مي    گرانِ ما بي    هاي متعددي را كه به نظرِ نظارت        اين دو ايستگاه راديويي گزارش    .    مورد بررسي قرار داد   

ي مثبت تصوير گرديد و از طرف راديو اسلواكي تواماً به صورت مثبت و نيز                     اغلب به گونه    Twist از سوي راديو     SDK.    بردند
 .   منفي مورد توصيف قرار گرفت

هاي   گرانِ ما همچنين در موارد بخصوصي به اين نكته پي بردند كه راديو اسلواكي ظاهراً در صدد برآمده بود كه در پوشش                         نظارت
 .  هايي به نظرات مخالف نيز غفلت ورزيد خبري خود دولت را مورد عنايت بيشتري قرار دهد و در اختصاصِ فرصتي

 
او با  .    ي پارلمانِ كرواسي از اسلواكي روي آنتن برد           ـ راديو زورنال گزارشي پيرامونِ ديدارِ نماينده        12:00    1998.  7.  20 ◊

اين اطالعات چهار بار در همين گزارش تكرار گرديد .   در پارلمان ديداري داشت HzDSاعضاي دولت اسلواكي و نمايندگانِ 
 .  هاي خبري مهمِ همساني برخوردار بودند، اختصاص داد و پوششِ خبري فراواني به دولت در مقايسه با ديگران كه از گزارش
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ي اين حقيقت كه وضعيت اجتماعي در اسلواكي مسالمت آميز              ـ كالمان، معاونِ نخست وزير در باره        18:00    1998.  7.  22 ◊
 برخوردار است و اينكه الحاقِ اسلواكي در سازمانِ ناتو يك              هاي نسبتاً بهتري نسبت به اقليت       است، و مملكت ما از سياست     

 . هاي  مخالف در نظر گرفته نشد هيچگونه زماني براي ابرازِ نظرگاه.  رود، داد سخن داد موفقيت به شمار مي
 
 به بخشِ   Nafta Gbely ـ سرگي كوزاليك، معاونِ نخست وزير، دولت كارنوگورسكي را در واگذاري                18    1998.  7.  23 ◊

 . اطالعات فاقد توازن بود زيرا به ديگر احزاب فرصتي داده نشد تا عقايد خود را بيان كنند.  خصوصي مقصر قلمداد كرد
 
 ها روزنامه

 
MEMO’98     سلوِنزكا               گري بر پنج روزنامه      ي بيستمِ جوالي، نظارت            از آغازِ هفتهي مهم، از جمله نوِي كاز، پراودا، پراكا، و ا

ها حاكي است كه      گري بر اين روزنامه     هاي ما در نظارت     يافته.    هاي گروهي ما افزود     گري بر رسانه    ي نظارت   ريپابليكا را نيز به پروژه    
ها با تمامِ نيرو      اسلوِنزكا ريپابليكا جدا از ديگر روزنامه      .    اي منفي تصوير كنند      را به گونه    HzDSچهار روزنامه برآنند تا دولت و        

 .   دهد  را پيوسته مورد عنايت قرار مي HzDSگيرد و  طرف دولت را مي
 
.  باشد، اختصاص داده است      از فضاي خبري روزنامه را به دولت كه بيشترِ اوقات از نگاهي منفي برخوردار مي                  %  13پراودا   ◊

.   شده كه آن هم بيش از آنكه مثبت باشد، اكثراً با بينشي منفي همراه است                 HzDSاز خبرهاي مهمِ سياسي نصيبِ      %  29.5
SDK  12.7  %             پوششِ خبري را به خود اختصاص داد كه بيشترِ اوقات نيز مثبت بود    .ZRS    20.7  %   پوششِ خبري دريافت

 .  خبرهاي اندكي در مورد ديگر احزابِ انتشار يافت.  ي منفي به آنها نگريسته شده بود داشت كه اكثراً به ديده
 
كه بيشترينِ آنها منفي    %)  46.  4( منتشر ساختند     HzDSها خبرهاي بيشتري پيرامونِ       ي گذشته برخي از اين روزنامه       هفته ◊

. 6.    ها به  خبرهايي پيرامونِ دولت اختصاص يافته بود كه بيشترِ اوقات هم ديدي منفي داشت                   از فضاي روزنامه  %  20.    بود
 .  كرد طرفانه حكايت مي   شد كه پيوسته از توصيفي مثبت يا بيSDKنيز نصيبِ % 12

 
هاي خبري مرتبط را      از پوشش %  7.3دولت  .     را اكثرِ اوقات منفي به نمايش گذاشت        HzDSي نوِي كاز نيز دولت و         روزنامه ◊

طرفانه مورد پوششِ خبري        هم پيوسته مثبت يا بي      SDL و   SDK.     رسيد  HzDSهم به   %  48.2به خود اختصاص داد و      
% 16.4اين روزنامه همچنين    .    به دست آورد  %  3.6 هم   SDKاز فضاي خبرها را دريافت داشت و        %  SDK    13.    قرار گرفتند 

گرانِ ما   قرار داد كه تمامي آن به صورت دو صفحه مصاحبه كه به نظرِ نظارتSMKاز فضاي خبرهاي در ارتباط را در اختيارِ 
 .  رسيد، تهيه شده بود طرفانه به نظر مي بي

 
%  29  كالً     HzDS.    از پوششِ خبري خود را كه بيشترينِ آنها منفي بود، به دولت اختصاص داد                %  30.1ي پراكا     روزنامه ◊

ي پراكا در مورد  ها از سوي روزنامه گزارش.  داد ها پيوسته تصويري منفي به دست مي بخشِ اعظمِ اين گزارش.  دريافت داشت
SDK     طرفانه درجه بندي شد     ها مثبت يا بي     بيشترينِ اين گزارش  .    بود%  11.2  بالغ بر    .SDL   و SOP    پوششِ خبري  

 . بسيار كمتري دريافت داشتند، اما اين پوشش پيوسته مثبت بود
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از %  57.8كالً  .      اختصاص داد     HzDSهاي خبري خود را به         اسلوِنزكا ريپابليكا بيشتر از هر منبعِ خبري ديگر پوشش           ◊
% 14.7.    اي بهره گرفته شده بود      طرفانه  هاي مثبت يا بي        بود و در تمامي آنها نيز از جنبه         HzDSهاي مرتبط از آن       گزارش

ي احزابِ مخالف     كليه.    اي داشت   طرفانه  هم به به دولت تخصيص يافته بود كه باز هم بيشترين آنها ديدگاهي مثبت يا بي                  
در يك  (ها، جز در يك مورد منفي بود          هاي خبري مرتبط را به دست آوردند و تمامي اين گزارش            از پوشش %  21.7رويهمرفته  

 صفحه 8ي روزنامه،  هاي اين هفته  در يكي از شماره).  اي استفاده شده بود طرفانه  از ديدگاه بيSMKبندي در اشاره به  درجه
 .  پيوست اين روزنامه گرديده بود HzDSي  نامه از هفته

 
 استنتاج

 
اي كه    اي را در نحوه      هاي گسترده    تفاوت MEMO’98   هاي گروهي توسط         گري بر رسانه    ي نظارت   ها از دومين هفته      يافته

گري   دو هفته نظارت  .    دهد  بايد نشان مي    شوند و ميزانِ پوششي كه به مسائلِ سياسي اختصاص مي             موضوعات سياسي ارائه مي   
هاي ما    يافته.    كنند  اي يكسان رعايت نمي     اي لزوماً موازين توازن و انصاف را به گونه           ي نهادهاي رسانه    حكايت از آن دارد كه كليه     

.  هاي بخصوصي سر باز زد       ها در زمينه    هاي مخالف اسلواكي    ي ديدگاه    به كراّت از ارائه     STVهمچنين حاكي از آن است كه         
MEMO’98  پيوسته                    ها در سراسرِ دوره       يافته اي بوده    ي پيش از انتخابات را به منظورِ بررسي اينكه آيا اين مسأله يك روند

ي   اي از چهار هفته     هاي فشرده   گزارشِ بعدي ما دو هفته بعد از اين تاريخ انتشار خواهد يافت و حاوي يافته               .    گردآوري خواهد كرد  
 .  گري خواهد بود كاملِ نظارت

هاي مهمِ سياسي توسط هر يك از نهادهايي كه مورد             هاي پيوست، نمايشگرِ ميزانِ پوششِ خبري است كه به موجوديت            گرافيك
اي را    هاي اين نهادهاي رسانه     پيوست همچنين حاوي نمودارهايي است كه گرايش      .    اند اختصاص يافته است     گري قرار گرفته    نظارت
 .     كند اي مثبت يا منفي ارائه مي ها، به گونه ي اين موجوديت در ارائه
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 انتخابات پارلماني
 هاي گروهي تصوير گرديد اي كه در رسانه به گونه

 
 
 
 
 
 

 نشرِ سريع از
 انجمنِ بلغارستان براي انتخابات منصفانه و حقوقِ مدني

 
 
 
 
 
 

  1997 آوريل 19

 هاي گروهي ـ بلغارستان گري بر رسانه نمونه گزارشِ نظارت
 )BAFECRي  همراه با اجازه نامه(
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هاي انتخاباتي براي سي و هشتيمن  هاي گروهي در پوششِ خبري فعاليت گري رسانه نظارت
 1997/ 04/18  تا  03/24ي  مجمعِ ملّي طي دوره

 
% )16.   5(گري كه شمارش گرديد، دمكراتسيا  هاي نظارت هاي ملي در فعاليت  ميانِ روزنامه»واحدهاي اطالعات«بزرگترين سهمِ  

، % ) 8.   4( ، كانتيننت % ) 8.   5( ، نووينار % ) 11.   3( ، استاندارد نيوز % ) 12.   5(  چاسا 24، % ) 14.   9( ، دوما %) 15. 4(، و سپس تروود با  
 .  بود%) 5. 8(، و پاري %)6. 7(زميا 

 
 ــ يـعـنـي      2، پخشِ برنامه در كانالِ يك سه برابر بيشتر از آنتنِ            تلويزيونِ ملي بلغارستان  از واحدهاي اطالعات ثبت شده در       

 .   بود94 به 271
 

 .   ي هريستو بوتوف ثبت گرديد  در برنامه71ي هوريزون، و   واحد اطالعات در برنامه654راديو ملي بلغارستان در 
 
 

هاي گروهي را طي دورانِ        گري از رسانه    انجمن بلغارستان براي انتخابات منصفانه و حقوقِ مدني يك بررسي نظارت              
ها دسترسي متعادلِ رأي دهندگان به رقباي         هدف از اين تحقيق اين بود كه آيا رسانه        .    هاي انتخاباتي به عمل آورد      فعاليت

 كنند ؟ ها شرايطي را براي گزينشِ آگاهانه ايجاد مي دهند و همچنين آيا رسانه مؤتلف و احزاب را مورد ضمانت قرار مي
 

 چاسا ، ترود، استاندارد نيوز، كانتيننت،       24:  گرفت  ي ملي روزانه را با تيراژِ وسيعي در بر مي           گري هفت روزنامه    اين نظارت 
  تلويزيونِ   2كانالِ يك و آنتنِ     .    دمكراتسيا و دوما  :  هايي از دو نيروي اصلي سياسي         زميا، نووينار و پاري، همچنين روزنامه     

هاي هوريزون و هريستو بوتوف راديو ملي بلغارستان          ، برنامه )17:00پخشِ روزانه پس از ساعات      ((BNT)ملي بلغارستان   
(BNR) ) 20. 35 تا 18. 00، و از 15. 10 تا 12. 00؛ 11. 10 تا 06. 30روزانه از ساعت.(* 
 
شناس تهيه شده بود، توسط داوطلبانِ آموزش           ي يك گروه جامعه      گري بر مبناي يك روش شناسي كه وسيله           نظارت
 .   انجام گرفتBAFECRي  ي ويژه ديده

 
در مطبوعات، راديو و يا تلويزيون ثبت       **   واحد اطالعات2004، جمعاً )1997. 18. 04 ـ 24. 03(گري  ي نظارت طي دوره 

 .  به دست آمدBNTدر %) 9. 1 (365 و BNRدر %) 18. 1 (725در مطبوعات، %) 72. 8 (2912از كلِ آن، .  گرديد

نگاران   ي وجود ندارد و همچنين مناظراتي كه در آن نقشِ روزنامه            ي رسانه   بيانات پيشگفتاري و استنتاجي كه در آن هيچگونه مداخله        *  
   .  هاي الكترونيكي ملي مستثني گرديد گري رسانه شود، از نظارت به عنوانِ مسؤالنِ جلسات دقيقاً تنظيم مي

 
ي هم معنا با آن       ي نامِ يك نيروي سياسي يا يك واژه          اي است كه در برگيرنده       يك گزارش يا پخشِ برنامه     »واحد اطالعات «يك  **  
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 سيلِ اطالعات

 
ي منابعِ خبري     اي كه وسيله    عالقه

نسبت به مبارزانِ انتخاباتي مؤتلفه     
و احزاب ابراز گرديد در مطبوعات       

هاي الكترونيك ملي         و رسانه  
 .)2 و 1نمودارهاي (متفاوت بود 

 
ها   از تمامي گزارش  %  77.3جمعاً  

در مطبوعات نسبت به پنج نيروي      
بلوك :  پيشروي سياسي بود      

، (BBB)ي بلغارستان          پيشه
اتحاديه براي رستگاري ملي          

(ANS)          ،چپِ دمكراتيك ،
 UtDF،  %5، چپ دمكراتيك    BBB  5  .1  %  ،ANS  5  .2%،  %77.3از اين   .    ، و چپ ـ يورو    (UtDF)نيروهاي متحد دمكراتيك    

از نشريات به ديگر احزابِ به ثبت رسيده توجهي مبذول              %  5.6تنها  .    پوششِ خبري دريافت كردند    %  1، و چپ ـ يورو       7%
 .  داشتند
 

اين پژوهش همچنين نشريات را       
بر اساسِ تكيه بر اين يا آن نيروي        

.  ساخت  سياسي از هم متمايز مي     
هاي    تعداد معتنابهي از گزارش      

 و نوينار توجه     24خبري در چاسا  
ي پيشاهنگ    خود را بر يك مؤتلفه    

مطالبي .    يا حزب متمركز نكردند   
كه بر يك نيروي سياسي              

اي نداشتند در        بخصوصي تكيه  
دوما، دمكراتسيا و استاندارد نيوز       

مطالبي هم  .    عموميت يافته بود   
كه به بيش از يك نيروي سياسي        

 .  خورد ها به چشم مي اختصاص يافته بود، بيشتر در ديگر روزنامه
 

ها در كانالِ يك و       بيش از نيمي از پخشِ برنامه     .    هاي كيفيتي را به نمايش گذاشت  هاي گروهي الكترونيكي نيز تفاوت رفتارِ رسانه 
تصميمِ .    ي هورايزن به استثناي پنج موردي كه در باال به آن اشارت شد، به احزاب و ائتالفيون اختصاص داده شده بود                      در برنامه 

N 135 CEC ***هاي گروهي الكترونيكي را در اين سال تنظيم كرده بود دسترسي رسانه  . 

 تعداد نشريات پيرامونِ ائتالفيون و احزاب

 عنوان نشد

 ديگران
 چپِ ـ يورو

 UtDF 
 چپِ دمكراتيك

ANS 
BBB  

صد
در

 

 عنوان نشد

 ديگران
 چپِ ـ يورو

 UtDF 
 چپِ دمكراتيك

ANS 
BBB  

صد
در

 

 هاي الكترونيكي  تعداد پخشِ تلويزيوني راديويي در رسانه

 و به استناد آن BNR و BNTهاي گروهي پيرامونِ احزاب و ائتالفيون را در   شركت رسانهN 130 ،20/03/1997تصميمِ  ***  
BBB،ANS ،چپِ دمكراتيك ،UtDF و چپ ـ يورو از بلوك A و ديگر احزابِ به ثبت رسيده و ائتالفيونِ بلوك Bكند  را تعيين مي.  
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هاي مشخّصه  نسبت به          تفاوت
زمانِ پخشِ مطالب ميانِ راديو و        
تلويزيون  و همچنين بينِ              

هاي آنان مورد بررسي قرار        برنامه
در مورد كانالِ يك، بيش      .    گرفت

ها به مدت يك       از نيمي از برنامه    
شد در حالي كه       دقيقه ونيم مي   

 به يك   2ها در آنتنِ      پخشِ برنامه 
از %  25.  2.    رسيد  دقيقه هم نمي  

ها در كانالِ يك از زماني كه         پخش
CEC      مقرّر كرده بود، فراتر رفت   .

 به  2ها در آنتنِ      سهمِ پخشِ برنامه  
فقط :  ي چشمگيري پايين بود     گونه

9 .10 .% 
 

هايي كمتر از يك دقيقه در        گزارش
. BNR  7ي هورايزن از        برنامه

بود، در حالي كه بيش از         %  73
در %)  60.  5(نيمي از مطالب       

ي هريستو بوفوف بيش از         برنامه
كشيد   يك دقيقه و نيم به درازا مي      

 در تناقض    CECكه با تصميمِ      
ها پيرامونِ اين نيروهاي سياسي از زماني كه         ، با پخشِ برنامهANCي چپ ـ يورو و  هاي اصلي در مورد عرضه اين دلنگراني.   بود

ي قابلِ قبول نيز      ها در مورد چپِ دمكراتيك از محدوده        از پخشِ برنامه  %  75.  0.    رفت  در تمامي موارد تثبيت شده بود، فراتر مي       
 .گرفت پيشي مي

 
ترين مدت را وقف مطالبي كرده بودند كه فاقد نامي            گري قرار گرفتند، بيشترينِ فضا يا طوالني        هايي كه مورد نظارت     تمامي رسانه 

.  بردند  ي قابلِ توجهي سود مي      تنها نشريات در ارتباط با چپ ـ يورو از اندازه         ).    4 و   3نمودارهاي  (ازيك نيروي مهمِ سياسي بود      
ترين تعداد مطالب، همين نيروي سياسي بود كه مطبوعات را بر آن داشت تا سهمِ                 در مقايسه با احزابي در بلوك آ، به رغمِ اندك         

 .  به سزايي به آن اختصاص دهند

  احزاب/ميانگينِ فضاي نشريات پيرامونِ ائتالفيون

  هاي الكترونيكي راديويي در رسانه/هاي تلويزيوني ميانگينِ زمانِ پخشِ برنامه
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 ها پيوست

  
 ي نگرش به ائتالفيون و احزاب شيوه

 
               به رغمِ سنجشِ افكار كه طي جريانِ مبارزات

ي سياسي را هميشه مقدم          انتخاباتي يك مؤتلفه   
 توازني را   هاي الكترونيك ملي    رسانهشمارد،    مي

در ميانگينِ زمانِ پخشِ مطالب پيرامونِ احزابِ            
 .منفرد و مؤتلفه، در بلوك آ، رعايت كردند

 
هاي   رسانهدر مقايسه با انتخابات رياست جمهوري،       

تري را در      ي قوي   اينك شيوه الكترونيك ملي    
ي احزابِ منفرد و      امتناع از پيشنهاد مستقيم در ارائه     

 )6 و 5نمودارهاي . (دهند مؤتلفه از خود نشان مي
 

 و  BNTهاي غيرِ سونگرانه در        سهمِ پخشِ برنامه  
BNR    فراتر رفت    %  70 از)      استثنا تنها در مورد
عدمِ ).    بود%  53.  5ي هريستو بوتوف، با          برنامه

اي چشمگير    هاي مطبوعات به گونه     سونگري گزارش 
 )7نمودارِ %. (26. 8اندك بود؛ يعني 

 
UTDF    جهي مثبت      مطبوعات  دربه نحوِ قابلِ تو 

آراي .      به نمايش آمد و پسِ آن چپ ـ يورو بود            
 و چپ ـ يورو و چپِ            UTDFمثبت پيرامونِ    

ترين   بزرگ.     همه جانبه بود    BNRدمكراتيك در   
 پيرامونِ چپ   BNTسهمِ مطالبِ سونگرانه از سوي      

 .   بودUTDF وANCـ يورو و در تعاقبِ آن، 
 

 
 
 

 ي جهات مبارزات انتخاباتي درونمايه
 

هاي انتخاباتي مدعيانِ را در پي داشته باشد، روندي بس گسترده از                اين مبارزات انتخاباتي بيش از آنكه محتواي فعاليت        
با توجه به محتوا و مضمونِ پخشِ مبارزات انتخاباتي، تلويزيون          .  كرد  گيري مي   اظهارنظرها و فراوان مباحثاث رقباي سياسي را پي       

  همچنين مبحثBNR    .  ي مملكت، مسؤليت سياسي و قصور، و بازسازي اقتصادي تكيه كرده بود                بر توافقِ ملي براي آينده     
گري قرار    هايي كه مورد نظارت     با توجه به موضوعِ اصلي، روزنامه      .      جهت يابي سياست خارجي بلغارستان را مطرح كرده بود          

هاي سياسي، بزه     ي توافقِ ملي، زميا و تروود به مسؤليت           و نووينار به مسأله    24چسا  :  ها را مطرح ساختند     گرفتند، اين اولويت  
 .  ي پولِ رايج، دمكراتسيا، استاندارد نيوز و كانتيننت به تعاونِ اجتماعي و جهت يابي سياست خارجي كاري و هيأت مديره

احزاب بر اساسِ / پيرامونِ ائتالفيون BNRهاي  پخشِ برنامه
  نوعِ پيشنهادها

 فاقد پيشنهاد
 مثبت ــ منفي

 منفي
 مثبت

صد
در

 

احزاب بر اساسِ / پيرامونِ ائتالفيون BNTهاي  پخشِ برنامه
  نوعِ پيشنهادها

 فاقد پيشنهاد
 مثبت ــ منفي

 منفي
 مثبت

صد
در

 

  احزاب بر مبناي نوعِ پيشنهاد/نشريات پيرامونِ ائتالفيون

 فاقد پيشنهاد
 مثبت ــ منفي

 منفي
 مثبت
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مطالب ديـگـر كـه بـا           .     ي نخست دوما و زميا تقريباً نيمي به اين گزارش اختصاص داده شد              در ارتباط با صفحه آرايي، صفحه     
، % 93از مطالب، پاري    %   93 ـ   24در چسا :   خورد  مبارزات انتخاباتي همخواني داشت بيشتر در صفحات مياني روزنامه به چشم مي           

 %. 78و نوينار ـ % 85، استاندارد نيوز ـ %88، تروود ـ %89دمكراتسيا ـ 
 

ي پرداخت وجوه در درجِ مطالب نشاني از خود           اي را در پيش گرفتند كه در آن مسأله          هاي ملي و همچنين خصوصي شيوه       رسانه
ي تصويري مستقل و غيرِ تجاري، ادامه دادند و اينگونه وانمود ساخـتـنـد كـه در            هاي گروهي به اشاعه     رسانه.     برجاي نگذاشت 

درعمل، به هر حال، حقايقِ روابط مالي با احزاب و ائتالفيون را از ديد جامـعـه پـنـهـان                      .     دارند  خدمت منافعِ مردمي گام بر مي     
 . كردند

 
 هاي اساسي گيري نتيجه

 
•      جمهوري، رسانه   1996در مقايسه با انتخابات نوشتـاري خصـوصـي خـط مشـي                  رياست ملي و نشريات هاي الكترونيك

 در   BNTها در    ، گزارش1996.   11.   03. 10. 01در مقايسه با .   در پيش گرفتند1997متفاوتي را در انتخابات پارلماني  
 بار كاهش يافت، در حالي كه مطـالـب در     9 به تقريب BNR تقريباً چهار بار و در 1997.   17.   04ـ 24. 03ي ميانِ   دوره

 بـار،  1.   7 بار، تروود و استاندارد نيوز ـ 2. 4 ـ 24چسا. (مطبوعات، پيش از انتخابات پارلماني تقريباً به دو برابر فزوني يافت 
 ). بار1.5كانتيننت ـ 

 
ها در كانالِ يك سه بـار          گزارش.     ها در آنتنِ ملي توزيع گرديد       اي نامساوي ميانِ برنامه     هاي پارلماني به گونه     پوششِ رقابت  •

در عـمـل،     .      بار در هوريزونت در مقايسه با هريستو بوتوف به وقوع پـيـوسـت              9، و بيش از     2بيشتر از آنهايي كه در آنتنِ       
 .ي احزاب و ائتالفيون بر عهده گرفتند اي را در عرضه  و هريستو بوتوف، نقشِ وابسته2ي آنتنِ  برنامه

 
هاي الكترونيك ملي، بار ديگر به جايِ ميانجي، به ناقالن خبر            نگاران در رسانه    در جريانِ مبارزات انتخابات پارلماني، روزنامه      •

تالش براي حفظ بيطرفي نسبت به پـخـشِ مـطـالـب در                .     مبدل شدند و به جاي افراد صاحب نظر به گزارشگران صرف          
بيطرفي، به بهاي تنوع در ارتباط با نوع، محتوا و مضمـون و              .     نگاري لطمه زده است     هاي الكترونيك ملي، به روزنامه      رسانه

 .مانده است شيوه طرح اطالعات، همچنان به عنوانِ مبحث قابلِ اعتنايي برجاي 
 
پخشِ راديو و   / و حقايق پيرامونِ  وجوهي را كه به نشريات        .     كند  اين مبارزات انتخاباتي، كماكان روند منفي خود را طي مي          •

 .سازد تلويزيوني پرداخت شده است، پنهان مي
 
افراد  گروه ب حضورِ كوتاهي .  ي آگاه، اساساً در ارتباط با احزاب و ائتالفيون در گروه آ ياري رساندند ها به يك گُزينه رسانه •

هاي الكترونيك ملي تـجـلـي     ي آنها اساساً گاه به گاه و با خوانندگاني اندك در رسانه            در نشريات خصوصي داشتند و عرضه     
 .يافت مي
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 هاي گروهي ـ پرو گري بر رسانه نمونه گزارشِ نظارت
 )Transparenciaي  همراه با اجازه نامه(
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 هاي گروهي ـ توگو گري بر رسانه نمونه گزارشِ نظارت
 )RSFي  همراه با اجازه نامه(
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 ها پيوست

هاي   گري بر رسانه     اي براي نظارت     منابعِ برگزيده 
 گروهي در بافت انتخابات

 
 

: بريتانياي كبير .    هاي در حالِ گذار     رهنمودهايي براي پوششِ انتخابات در دمكراسي     .    كاليور، ساندرا و پاتريك مرلوئه    
 . 1994، 19ماده 

 
 .  1998، 19ماده : بريتانياي كبير.  گري رهنمودهاي عملي براي نظارت:  گزارشِ انتخابات

 
 .  1994ي ميان پارلماني،  اتحاديه: ژنو. الملل و كاربرد آن حقوقِ بين: انتخابات آزاد و منصفانه. گودوين، جيل، گاي اس

 
. پندها، پيشينه و اطالعات مرتبط در جهت ياري در پوششِ انتخابات پارلماني            :  كتابِ راهنما پيرامونِ گزارشِ انتخابات    

 . 1995، (SEHD)انجمنِ گسترشِ شرايط محيط زيست و انتخابات : بنگالدش
 

تهيه شده توسط انستيتوي    .    يك كتابِ راهنما  :  هاي گروهي و انتخابات     رسانه).  ويراستاران(النگ، ياشا و آندرو پالمر       
 . 1995تاسيز، : بلژيك. ها اروپا براي رسانه

 
واشنگتن، دي  .    درآمدي بر مسائلِ بنيادي   :  ها در مبارزات انتخاباتي     گري بر منصفانه بودنِ رسانه      نظارت.  مرلوئه، پاتريك 

 . NDI ،1995:  سي
 

 . 1992انستيتوي اَسپن، :  كوئينزتاون، مريلند. تلويزيون و انتخابات. ميكيويچ، اَلن و چارلز فايرستون
 

 . 1990ها،  انستيتوي اروپا براي رسانه. عواملِ خدمات پوششِ دمكراتيك: آزادي و كنترل. پراگنل، آنتوني
 

انستيتوي اروپا براي   .  15ي    ي رسانه شماره    رساله:  بافت سياسي پوشش  ).  ويراستاران(پراگنل، آنتوني و ايلديكو گرگلي      
 . ها رسانه

 
 . 1984ها،  انستيتوي اروپا براي رسانه: بريتانياي كبير. EECدسترسي به پخشِ سياسي در . كي. رابرت، جي

 
واشنگتن دي  .  هاي نوپا   نگار در جهت بهبود گزارش در دمكراسي        رهنمودهاي يك روزنامه  :  آزاد و منصفانه  .  شلينگر، ليسا 

 . 2001نگاران،  الملل براي روزنامه مركزِ بين.: سي
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 پيرامونِ مؤّلفين
 
 

او مديرِ بنياد دنياي بهتر سازمان ملل       .     به كار اشتغال دارد    NDIديرزماني است كه به سمت مشاور در        رابرت نوريس   
گرِ سياسي معرّف كانديداهايي براي تصدي        آقاي نوريس در دهسالِ گذشته به عنوان پژوهشگر و تحليل          .    متّحد است 

به خدمت  )  ماساچوست(ي كنگره     او پنج سال در كادرِ اداري بارني فرانك، نماينده          .    دوايرِ ملي و ايالتي بوده است      
 را در   NDIهاي     در يمن، اسلواكي سرگرم كار بوده و برنامه        NDIي    همچنين به عنوانِ نماينده   .    اشتغال داشته است  

هاي   گري بر رسانه     را در حمايت از سازمانِ نظارت      NDIهاي    آقاي نوريس تالش  .    اي از كشورها ياري رسانده است       پاره
.   اسلواكي تا دورانِ پس از انتخابات سرپرستي كرده است         1998  پيش از آغازِ انتخاباتMEMO’98       گروهي اسلواكي   

ي حمايت از انتخابات همكاري داشته        هاي گسترده   ها و تالش    گري بر رسانه     پيرامونِ نظارت  NDIي    او با چندين برنامه   
ي   ي توسعه   ها در گويان، از سوي برنامه        گري بر رسانه    افزون بر اين، به عنوانِ مشاوِر برجسته در امرِ نظارت           .    است

المللي اصالحات انتخابات كه يك سازمان غيرِ انتفاعي مستقر در لندن              سازمانِ ملل متحد و در اوگاندا، با خدمات بين         
ي حقوقِ كلمبوسِ دانشگاه       آقاي نوريس مدرك خود در حقوق را از دانشكده          .  است، به خدمت اشتغال داشته است      
 .  ي ليسانس را نيز در كالج هلي كراس به پايان رسانيد كاتوليك آمريكا دريافت داشت و دوره

 
هاي انتخاباتي    او برنامه .    ها در امورِ انتخابات و روندهاي انتخاباتي است            همكارِ ارشد و مديرِ برنامه      پاتريك مرلوئه 

NDI           ناوابسته      را در ارتباط با قانونِ اساسي و اصالحِ قانون، نظارت هاي حزبِ    ي حزبي داخلي، تالش     گري بر انتخابات
 90او سرپرستي بيش از     .    كند  المللي را نظارت مي     سياسي در تضمينِ يكپارچگي انتخابات و نظارت بر انتخابات بين          

ها را بر     گري بر رسانه    هاي نظارت    كشور، مشتمل بر معاضدت به پروژه      50هيأت اعزامي و گروهاي تعاوني را در بيش از          
او همراه با ساندرا كليور، كتابِ  رهنمودهايي براي پوششِ انتخابات در             .    عهده داشته و يا در آنها شركت جسته است         

ي   انتشار يافته به رشته   )  لندن(ي جهاني براي آزادي بيان        ، مبارزه 19هاي در حالِ گذار را كه از سوي ماده             دمكراسي
، تحت عنوانِ قانونِ مطبوعات و       19ي    او همچنين با خانم كوليور و آن نوتون از مجلّدات ماده            .    تحرير درآورده است  

ها را منتشر ساخته است كه هدف  هاي اروپا و ديگر دمكراسي اي از آزادي مطبوعات در دمكراسي پژوهشي مقايسه: عمل
آقاي .    ها معاونت به آنهايي است كه دلنگرانِ اصالحِ قانون و مبارزات براي آزادي بيان هستند                   از هر دوي اين كتاب     

، يكي از   Heller Ehrman White & McAuliffe به عنوان وكيلِ دعاوي با        NDIمرلوئه پيش از پيوستن به       
ي حقوقِ دانشگاه     او مدرك حقوقِ خود را از دانشكده       .    بزرگترين دفاترِ وكالت در سانفرانسيسكو به كار اشتغال داشت         

هاي سياست گذاري به انجام رساند        پنسلوانيا دريافت داشت و مطالعات مربوط به فوق ليسانس را در انستيتوي پژوهش            
 .   ي ليسانس را نيز در دانشگاه تمپل به پايان برد و دوره
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گري بر     پيرامونِ نظارت   NDIي    نشريات برگزيده 
 انتخابات

 
اين ).    1995(رهنمود جامع   :  هاي داخلي   گري بر انتخابات توسط سازمان        چگونگي نظارت  NDI  راهنماي

گري بر انتخابات     اي را بر چگونگي سازمان دادن به تالشي در جهت نظارت              كتابِ راهنما يك نظرِ اجماليِ همه جانبه       
مسائلِ :    كتاب مباحثي از اين دست را مورد بررسي قرار داده است              .    ي حزبي فراهم آورده است       داخلي ناوابسته 

ي ارتباطات براي گزارش كردن و            ريزي و سازماندهي، جذبِ نيرو، آموزش و موارد مربوط به ايجاد شبكه                  برنامه
گري پيش از انتخابات، روزِ انتخابات و دورانِ پس از آن و تأمالت پيرامونِ اينكه                 موضوعات گوناگوني در ارتباط با نظارت     

هاي غيرِ انتخاياتي     تواند به فعاليت    شود مي   گري حاصل مي    هاي نظارت   هايي كه در جريانِ تالش      چگونه سازمان و مهارت   
تواند توسط  گري طراّحي شده است، اما مي هاي مدني براي نظارت گرچه اين رهنمود از سوي سازمان.  نيز گسترش يابد

هاي آنان در تضمينِ يكپارچگي انتخابات و حفاظت از رأي آنها مورد استفاده                احزابِ سياسي نيز در برنامه ريزيِ تالش      
 .  قرار گيرد

 
 جهت ايجاد قوانينِ انتخابات و        NDIراهنماي  :  هاي قانوني براي انتخابات دمكراتيك       ارتقاي چارچوب 

هايي كه انتخابات      اين راهنما اهميت ايجاد چارچوپ       .    )2002(اظهارنظرهاي قانوني، توسط پاتريك مرلوئه      
هاي مدني و ديگران مهم است كه نقاط          چرا براي احزابِ سياسي، سازمان    .    كند  دهد، بررسي مي    دمكراتيك را اشاعه مي   

گذارند، ارزيابي كنند، اهميت ايجاد روند        قدرت و ضعف قوانينِ موجود و پيشنهادي را كه بر روندهاي انتخاباتي تأثير مي        
كند، به وجود آورند و احتماال رقباي سياسي نيز پيراموِن               باز و فراگيرِ سياسي را كه اينگونه قوانين را بررسي مي              

اين كتابِ راهنما مسائلي بنيادين     .    تواند نسبت به اين روند اعتماد كند         به توافق برسند و جامعه هم مي       »قوانينِ بازي «
توان    پرسش كه مي   300گيرد و بيش از       سازد كه به هنگامِ ارزيابي چارچوبِ قانوني مورد آزمايش قرار مي             را مطرح مي  

 پيرامونِ  NDIهايي از اظهارنظرهاي      المللي نسبت به همين موضوع و نمونه        مد نظر داشت، و همچنين منابعِ قانونِ بين       
 .  قانونِ انتخابات در اين كتاب مطرح شده است

 
هاي   گري براي احزاب و سازمان       در مورد نظارت   NDIراهنماي  :  ايجاد اعتماد در روند ثبت نامِ رأي دهندگان       

گري بر ثبت نام رأي دهندگان اين    كتابِ راهنماي نظارت).2001(كلين و پاتريك مرلوئه . مدني، توسط ريچارد ال
هاي آن، چرا براي احزابِ سياسي و           نقشِ ثبت نام رأي دهندگان و انواعِ اصلي سيستم           :    كند  موارد را بررسي مي    

هاي ويژه براي     ها را به كار گيرند و چرا تكنيك          گري بر اين سيستم     هاي مدني حائزِ اهميت است كه نظارت         سازمان
هاي رأي،    هاي رأي دهنده در پاي صندوق       ي اين ليست و فهرست      گريِ روندها در جهت گردآوري اسامي، تهيه        نظارت

 .  گيري از اهميت برخوردار است ها در روزِ رأي گيري از اين فهرست ها و بهره اصالحِ اشتباهات در ليست
 

ها و احزابِ سياسي، توسط فليسا         براي سازمان  NDIكتابِ راهنماي   :    شمارشِ سريعِ و نظارت بر انتخابات     
  اين كتابِ راهنما اهميت ايجاد نظارت منظمِ روندهاي حياتي روزِ انتخابات،        ).2002(استوك، نيل نويت و گلن كوان  

از جمله كيفيت رأي دادن، شمارشِ آرا و جدول بندي نتايجِ انتخابات، همچنين پيش بيني نتايج همراه با مرزهاي                        
كتاب همچنين مسائلِ   .    دهد  ي آماري قابلِ اعتماد را مورد توجه قرار مي             العاده اندك و باالترين درجه       لغزش فوق 

هاي رأي گيري     هاي ارتباطي، ايجاد نمونه اي از آمارِ تصادفي حوزه          ريزي و سازماني، جذبِ نيرو و آموزش، سيستم   برنامه
هاي شمارشِ سريع را مورد       هاي تحليلي و تأمالت در جهت انتشارِ يافته          جهت تحليلِ سريع و دقيق، ارزيابي تكنيك       

تواند به سهولت از سوي        هاي مدني طراّحي شده است، اما مي         اين كتابِ راهنما براي سازمان     .    دهد  پوشش قرار مي  
هاي   اند تعهدي در قبالِ يافته      هاي مدني كه مصمم     اين كتاب همچنين براي سازمان    .    گيري شود   احزابِ سياسي نيز بهره   

كتاب به عنوانِ يك راهنماي سازمان دهنده، مسائلِ بسياري را كه در كتابِ             .    انتخاباتي نداشته باشند، فراهم آمده است     
 .  دهد  تحت پوشش قرار گرفته بود، مورد بررسي قرار مي»جامع« NDI 1995راهنماي 

 
هايي كه عموماً انتخابات دمكراتيك و نيز روند            گزارش، مقاله و بيانيه در ارتباط با روش         300 بيش از    NDIافزون بر اين مطالب،     

 به  NDIبراي اطالعات بيشتر در اين زمينه و ديگر نشريات           .    بخشد، انتشار داده است     انتخاباتي در كشورهاي بخصوصي را ارتقا مي      
 .    مراجعه شود»انتخابات و و روندهاي سياسي/ المللي هاي بين برنامه« و »دسترسي به دمكراسي« www.ndi.orgگاه   وِب



 

انتخاباتي دمكراتيك انجام پذير نيست مگر آنكه رأي دهندگان از آزادي توأم با آگاهي گزينش در پاي                  
ي   هاي گروهي اطالعاتي را كه براي اكثرِ رأي دهندگان جنبه            رسانه.  هاي رأي برخوردار باشند     صندوق

هاي خويش در قبالِ        ها مسؤليت   بنابراين، ارزيابي اينكه آيا رسانه      .  آورند  حياتي دارد، فراهم مي     
 .  رسانند، حائزِ اهميت است كانديداهاي انتخاباتي و جامعه به انجام مي

 
تواند اين مسأله را روشن كند كه رقباي سياسي و جامعه در كل بايد به                    ها مي   گري بر رسانه    نظارت
.  ها، و نيز مسؤالنِ انتخابات و دولت كه مسؤلِ برپايي يك انتخابات واقعي هستند، اعتماد كنند                    رسانه

گري به هنگام، جهت اقدامات اصالحي مورد           تواند از طريقِ نظارت      ها مي   ها در رفتارِ رسانه      كوتاهي
ي رأي    هاي گروهي از قدرت خويش در تأثير بر گزينه             ي رسانه   سوء استفاده .    شناسايي قرار گيرد  

دهد   المللي اجازه مي    ي بين   ي مردم و جامعه     تواند مستند گردد كه از اين رهگذر به توده           دهندگان مي 
 .  اي به توصيف آورند ي شايسته ماهيت واقعي روند انتخاباتي را به گونه

 
كتاب .    گذارد  گري به نمايش مي     ي نظارت   اين كتابِ راهنما روندي گام به گام را در برپايي يك پروژه            

هاي   شناسي  گيري مبني بر راه اندازي پروژه، سازمان و طرحِ آن، و نيز روش                     تأمالّت در تصميم   
گري، تعهدات    هاي نظارت   هايي از فرم    ها نمونه   پيوست.    دهد  گري را تحت پوشش قرار مي         نظارت

الملل و نمونه      هاي رفتاري، شروط در ارتباط با حقوق بشرِ بين               ناوابستگي حزبي و دستورالعمل     
 .  دهد هاي گروهي را ارائه مي گري بر رسانه هايي از چندين اقدامات نظارت گزارش

 
 

اين كتابِ راهنما براي استفاده كساني طراحي شده است كه نسبت به آزادي بيان و يكپارچگي                        
ها در    گري و عواملي كه بر رسانه        ها براي اقدامِ نظارت     انتخابات دلنگرانند و آنان را در پرورشِ توانايي        

توانند براي كسبِ اطالعات      مند مي   خوانندگانِ عالقه .    رساند  افتد، ياري مي    هاي انتخاباتي مؤثّر مي     بافت
هاي داخلي انتخابات را        چگونه سازمان :  NDIگري به كتابِ راهنماي          بيشتر در مسائلِ نظارت     

 .       مراجعه كنندNDIرهنمود جامع و ديگر نشريات به : كنند گري مي نظارت
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ها چه ارتـبـاطـي بـا           رسانه
 انتخابات دمكراتيك دارند؟

 
 
 

هـا     گري بر رسانه    چرا نظارت 
 يك اقدامِ مهم است؟

 
 
 

 

 
گري بـر     شود نظارت   چگونه مي 

ها را سازماندهي كرد و        رسانه
هايي را بـه        شناسي   چه روش 

 كار گرفت؟ 
 
 
 

هاي مدنـي و       چگونه سازمان 
نـگـاران      ي روزنامـه    اتحاديه

ي    توانند رفتارِ شايسـتـه      مي
ها و يك فضاي انتخاباتي       رسانه

 منصفانه را ارتقا دهند؟ 


