
   

 

 كدهاي اخالقي
اي نگاران حرفه اصول اخالقي جامعه روزنامه  

 

دالت اي حقوق عامه، پيشروي عروشكنفكري عمومي در راستكه اي بر اين باورند  نگاران حرفه روزنامه جامعه
در جستجوي واقعيت و  آزاد،تضمين تبادل اطالعات  نگاران اخالقي براي روزنامه دموكراسي است.و اساس 

 عيب و نقص باشد. اخالقي و بي بايد نگار . عملكرد يك روزنامهانعكاس عادالنه و كامل مسايل و رخدادها است

اعالن نموده  نگاري اخالقي را به عنوان پايه و اساس روزنامهذيل چهار اصل  اي حرفه نگاران جامعه روزنامه
  .كند اي درخواست مي را از همه فعاالن رسانهاست و به كار بستن اين اصول 

  
  ماييدحقيقت را ابتدا كشف و سپس منتشر ن

و  )انعكاس(دهي آوري)، گزارش بايد در گردآوري(جمع اننگار باشد. روزنامه نگار اخالقي بياد دقيق و منصف امهروزن
  ها صادق و شجاع باشد. تفسير داده

  بايد: نگار شما به عنوان روزنامه
  .ن مطمعن باشيد و عات پيش از انتشار ااز صحت اطالمسووليت صحت كار خود را به عهده بگيرد

 درصورت امكان از منابع دست اول استفاده كنيد.

 عدم دقت در كار نيست. د كه سرعت و فرمت گزارش هيچگونه توجيهي براييبه خاطر داشته باش 

 دادنبيش از حد ساده جلوه  با كوتاه كردن خبر باعث .دهيدبراي مخاطب شرح  گزارش را زمينه و بافت 
 .نشويد

  بپردازيد.ها  رساني و اصالح داده آوري، به روز جمعدر سراسر چرخه عمر يك داستان خبري دايما به 

  زمان وعده دادن به كاري و پايبند بودن به وعده داده شده.محتاط بودن در 

  مردم براي اينكه بتوانند نسبت به قصد و نيت يك منبع يي كنيد. سااشنمنابع اطالعاتي را كامال
 اطالعاتي قضاوت كنند و اعتبار آن را بسنجند احتياج به اطالعات زيادي دارند.

 اش براي ارايه خبر مطمعن  پيش از آنكه نسبت به عدم افشاي هويت منبع خبري قول بدهيد، از انگيزه
كند و اطالعاتي  داريد كه خطر يا مجازاتي آنها را تهديد مي  هويت را براي منابعي نگه عدم افشاي شويد.



توان از منابع ديگري كسب كرد. به مخاطبين خود دليل ناشناس ماندن منبع را توضيح  دارند كه نمي
 دهيد.

 و به آنها فرصت  اند كه مورد انتقاد يا اتهام قرار گرفتهم يبه طور جدي به دنبال پوشش خبرهايي باش
 .اظهارنظر را بدهيد

 از روشهاي سنتي و  با استفاده نكهآ مگر آوري اطالعات به صورت محرمانه و پنهاني اجتناب كنيد از جمع
 دست يابيد.كه دنبال آن  اطالعات حياتي  باز نتوانيد به 

  صداي كساني را منعكس كنيد كه  باشند پاسخگو صاحبان قدرت و شجاعت بخواهيد كهي هوشياربا .
 شود. صدايشان در جامعه شنيده نمي

 ها مخالف شما باشد اگر ديدگاه ها حتي  پشتيباني از تبادل باز و مدني نظر. 
 كه مطمعن شويد . هميشه مدنظر داشته باشيد ناظران بر امور عمومي و دولت ظيفه خود را به عنوانو

 قرار دارد. عموم مردمدر دسترس  و شفاف  شود و گزارشهاي عمومي باز انجام مي امور عمومي

 و مناسب فراهم كنيد مقتضي، مرتبط در زماني را و اسناد دسترسي به منابع خبري. 
 بيان كنيد. به دنبال  گسترده و متنوع انسانها را سخت، ربياته داستانهاي مربط به تجبه طور شجاعان

 منابعي باشيد كه به ندرت صداي آنها شنيده شده است.

 مراقب تاثيرگذاري احتمالي اصول ارزشي و تجربه  نگاران بايد . روزنامهاجتناب كنيد از كليشه سازي
  هايشان باشند. گر و گزارش فردي خود بر نحوه گزارش

 لي از خبر مجزا و مشخص كنند.يادداشت و تحليل را به شك 

 ن دهد را تحريف نكنيد، اي هرگز به طور عمد اطالعات مربوط به  خبر يا بافتي كه خبر در آن روي مي
 .سازي را از عكس مستند جدا كنيد رشود و مشخصا تصوي شامل اطالعات بصري هم مي

 .از سرقت ادبي بپرهيزيد و هميشه به منابع ارجاع دهيد 

  
  ها به حداقل رساندن آسيب

  كنند رد ميهمكاران مانند انسانهايي قابل احترام برخومردم،  خبري، سوژهخالقي با منابع،ا اننگار روزنامه
 هاي بالقوه يا صدمات احتمالي آن برقرار  برابر آسيباطالعات در  دستيابي به تعادل ميان نياز مردم براي

 مورد نيست. . جستجو براي اخبار مجوزي براي خودسري و تداخل بيكنيد



 به كار بستن  .ني كه ممكن است به خاطر پوشش خبري متحمل ضرر و آسيب شوند باشيدمراقب كسا
تجربه  بيمنابع و موضوعاتي كه آزار جنسي يا نان، قربانيان حساسيت باال در مورد برخورد با مسايل جوا

 درنظر بگيريد. نحوه برخورد با موضوعاتو  اتخاذ رويكردهاي فرهنگي را در تفاوت هستند.

  قيد و شرط آنها نيست. توجيه اخالقي خوبي براي انتشار بيدسترسي قانوني به اطالعات دقت كنيد كه 

 آوردن  هاي دولتي مشهور و آنهايي كه خواستار به دست هدرنظر بگيريد كه افراد عادي در مقايسه به چهر
قدرت، نفوذ و توجه عمومي هستند؛ حق بيشتري براي حفظ اطالعات خصوصي خود دارند و تبعات 

 احتمالي انتشار اطالعات شخصي را درنظر بگيريد.

 پرهيز كنيد حتي اگر ديگران به آن جنايات و مسايل جنسي  در موردجزيي   هاي كنجكاوي از تجسس و
 .اصرار دارند

 تبعات توازن برقرار كنيد عادالنه و حق مردم براي دانستن به محاكمهدسترسي براي  متهم ميان حق .
 افشاي نام متهم قبل از اثبات جرم در دادگاه را درنظر داشته باشيد.

  پس از انتشار براي هميشه دردسترس خواهند بود، هر زمان كه الزم است اطالعات را به روز و اطالعات
 كامل كنيد.

 

  مستقل عمل كنيد
 نگاري اخالقي خدمت به مردم است. ترين وظيفه روزنامه باالترين و مهم

  ،ناپذير است آن را  چنانچه اين مساله اجتناب ، نيدادراكي جلوگيري كحقيقي يا  به شكل از تضاد منافع
 به وضوح اعالم كنيد.

  و ديگر  هاي سياسي از فعاليت، خودداري كنيد ويژه پول، سفر رايگان وهرنوع رفتار هدايا،از پذيرفتن
شود اجتناب  طرفي شما را به خطر بياندازد يا باعث تخريب اعتبار شما كه ممكن است بي هايي فعاليت
 .كنيد.

  درمورد منابعي كه در ازاي پول يا امتيازي خاص حاضر به در اختيارگذاشتن اطالعات هستند مختاط
اطالعاتي كه از منابع بيروني . داري كنيددبراي دسترسي به اخبار و اطالعات از پرداخت پول خو باشيد،

 ايد را مشخص كنيد. دست آورده به

 كه  هاي  يا ديگر گروه به رسانه شما ن ماليمورد پسند براي مبلغين، اعطا كنندگا از رفتار خاص و
اص در برقراي ارتباط با شما دارند اجتناب كنيد. در مقابل فشارهاي داخلي و خارجي به خ يمنافع



رداخت اي پ مطالبي كه بابت انتشار آنها هزينه ي بر نحوه پوشش خبري مقاومت كنيد.رمنظور تاثيرگذا
 د.شده است را كامال مشخص كني

 تفاوت قايل شويد و از تبليغات اجتناب كنيد. از پوشش خبرهايي كه در آنها مرز  اخبار از تبليغات ميان
 .وضوح مشخص نيست دوري كنيدميان اين دو موضوع به 

 

  باشيد و شفاف عمل كنيد پاسخگو
  پذيرش مسووليت در قبال كار خود و تشريح انگيزه خود براي مردم است.نگاري اخالقي به معناي  روزنامه
  نگاران بايد روزنامه
 شيوه كار گفتگوي مدني با عموم در مورد . بهتوضيح دهيد ه مخاطبانب را اخالقياي و فرآيندهها  گزينه 

 .بپردازيد نگاري، پوشش و محتواي اخبار روزنامه
 شود بالفاصله پاسخ دهيد مطرح مي طرفي شما ، شفافيت و بيدقت در خصوص كه به سواالتي. 
  انتشار اصالحيه يا توضيح مربوط به يك كنيد صالحدرنگ انها را ا بي و خود را اعتراف كنيد اشباهات .

 خبر را با دقت و به صورت شفاف انجام دهيد.

 را افشا كنيد، حتي اگر در سازمان شما رخ داده باشد. نگاري روزنامه فضاي رفتار غيراخالقي در  
 مطالبي كه رعايت آنها را  داري همانگونه كه از ديگران انتظار مطرح استانداردهاي و پيروي از رعايت .

  د.رداخت شده است را كامال مشخص كنياي پ بابت انتشار آنها هزينه


