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 سرنوشت تنها یوز ایران و فرزندش چه می شود؟
«ایران»، امید مردم ایران
کوهیار آفاق: «اداره محیط زیســت امیدوار اســت بتواند با حفظ توله ها (ســه توله 
به دنیا آمده از ایران) جمعیت یوزپلنگ را در شــرایط اســارت و ســپس در شــرایط 
نیمه اســارت افزایش دهد. نســل یوزپلنگ  آســیایی در حال انقراض است و این کار 
کمک بزرگی به حفظ ژن این گونه مهم است». این اظهارنظری بود که علی سالجقه، 
رئیس اداره محیط زیست، پس از اعالم خبر تولد سه توله یوزپلنگ از «ایران» یوز ماده 
ســایت مرکز تکثیر یوز ایرانی در توران واقع در ســمنان عنوان کرده بود. ایران همان 
یوزی اســت که در سال های اخیر به یکی از اصلی ترین امیدهای حیات  وحش کشور 
بدل شــده تا با به دنیاآوردن یوزهای دیگر به خطــر انقراض این گونه جانوری نادر و 
ایرانی پایان دهد. باالخره ۱۱ اردیبهشــت ســال جاری این اتفاق رخ داد و ســه توله 
ایران نه به شــکل طبیعی که از طریق جراحی ســزارین به دنیــا آمدند. طبق اخبار 
منتشرشده از سوی سازمان محیط  زیست ایران سه توله ماده به دنیا آورده بود که این 
موضوع هم خود به خبری خوب تبدیل شد؛ چراکه در شرایط خطر انقراض، همواره 
گونه هــای ماده اتفاق مبارک تری به حســاب می آیند. اما چند روز نگذشــت که خبر 

رسید در تشخیص جنسیت توله ها اشتباهی رخ داده و تمامی آنها نر هستند. اما این 
تنها خبر بد مرتبط با ایران و فرزندانش نبود، ۱۴ اردیبهشــت، بهرنگ اکرامی، پزشک 
مرکز تکثیر یوز آســیایی، از تلف شدن یکی از سه توله یوزپلنگ ایرانی، به دلیل ضعف 
و ناهنجــاری مادرزادی ریه خبر داد. به گفته او توله  تلف شــده از زمان تولد ضعیف 
بود و در چهار روز افزایش وزن نداشــت. او عنوان کرد که بعد از کالبدشکافی علت 

تلف شدن، ناهنجاری مادرزادی ریه سمت چپ و چسبندگی ریه تعیین شده است.
این خبر بد در حالی منتشــر شــد که ایران از زمان تولد توله هایش از شیردادن به 
آنها امتناع کرده بود؛ چرا که در زمان تولد آنها بوی انسان گرفته بودند. حاال و بعد از 
گذشت ۱۴ روز، یکی دیگر از توله های ایران نیز تلف شد. حسن اکبری، معاون محیط 
زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اعالم این خبر گفت: 
علت تلف شــدن این توله در دست بررسی اســت و نتیجه پس از کالبدگشایی اعالم 
خواهد شــد. به گفته او صبح روز گذشته دامپزشک تیمارگر توله یوزها متوجه تغییر 
در عادت دفع آنها می شــود که به فوریت موضوع توســط اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان سمنان، به دامپزشکان گروه بیماری های دفتر حیات وحش منعکس و 
با هماهنگی دامپزشک متخصص داخلی دام کوچک از دانشکده دامپزشکی سمنان 
به محل نگهداری یوزها منتقل شــده و پس از معاینه نســبت بــه درمان آن اقدام 

می کند.
اکبــری در ادامه عنوان کرد: پس از بررســی های انجام شــده، با نظر دامپزشــک 
متخصص، تصمیم بر این شــد که توله ها برای بررســی بیشــتر و نظارت دامپزشکی 
به یک بیمارســتان تخصصی دامپزشکی در تهران منتقل شــوند که متأسفانه یکی 
از توله هــا در مســیر انتقال به تهران تلف شــد. توله دوم به بیمارســتان تخصصی 

دامپزشکی منتقل شد و تحت نظارت های دامپزشکی قرار دارد.
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان گفت: تلف شدن توله یوز در 

دست بررسی است و علت دقیق آن پس از کالبدگشایی اعالم خواهد شد.
حاال ایــران مانده و تنها توله ای که نه فقط امیــد ادامه حیات یک گونه جانوری 

است، بلکه دل تمامی مردم ایران هم به حیات او بسته است.

پنجشنبه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۲

یـادداشت

 میراث فرهنگی؛ فلسفه اعتقادی و 
هویتی جامعه ایرانی

علیرضا عســکری چاوردی:* مبانی فرهنگ هر جامعه بر میراث 
معنوی و آثار تمدنی هر ســرزمین استوار است که آن را میراث 
فرهنگی می گویند. فرهنگ مجموعه ای از اعتقادات اســت که 
احساس هویت بشر را در جوامع مختلف به خود وابسته کرده 
است. انســان ها با هویت فرهنگی احســاس استقالل می کنند 
و بــرای تحقــق آرمان های اعتقــادی مبانی فرهنگــی خود را 
شــکل می دهند. محصول چند هزاره پویایی فرهنگی در مسیر 
اعتقادی یک جامعه آرمان های تاریخی هر ســرزمین را شــکل 
می دهد. این آرمان هــا مجموعه ای از روح فلســفی اعتقادی 
فرهنگــی هر جامعه هســتند که در آن هنر، فلســفه، مذهب، 
عرفان، شعر، ادبیات و... متولد می شود. این زایش های فرهنگی 
در بســتر تاریخی هر ســرزمین منجر به آفرینــش آثار تاریخی 
اعم از بناها و محوطه های باســتانی شــده است که امروزه در 
فهرســت میراث ملی و میراث جهانی به ثبت می رسند؛ یعنی 
ارزش هــا و آرمان هــای یک ملت به ثبت می رســد تــا از آنها 
حفاظت شــود، به روش علمــی کاوش شــوند و از عینیت به 
ذهنیت فرهنگی و علمی جامعه تبدیل شوند. جوهره و فلسفه 
وجودی آنها کشــف، درک و به عنوان پشتوانه های فرهنگی در 

تحقق آرمان های نسل معاصر جامعه به کار گرفته شوند.
در همین چارچوب، مبانی فرهنگی جامعه ایران نیز بر همین 
میراث تمدنی و معنوی اســتوار اســت، با این تفاوت که جامعه 
ایرانی نســبت به آثار تاریخی ســرزمین خود احســاس هویت و 
اعتقاد دارد. دلیل این احســاس هویت و اعتقاد ایرانیان نســبت 
به میراث فرهنگی در مبانی تمدنی ایران باستان و عصر اسالمی 
قابل درک اســت؛ زیرا تاریخ ایران متفاوت از تاریخ دیگر کشورها 
مغلوب نیست، بلکه ایرانیان همیشه مردمی هویت ساز بوده اند. 
در همــان چارچوب اعتقــادی و هویت فرهنگی عصر باســتان 
ظرفیت پذیرش مبانی دین اســالم را در فلســفه و هنر گسترش 
دادند و میراث عصر اسالمی را هویت دینی و اعتقادی خود قرار 
دادند. به  همین دلیل تاریخ ایران تاریخی ریشــه دار، هویت ســاز، 
منعطــف با مبانی علم و فرهنگ اســت و جامعــه امروز ایران 
میراث دار آرمان های نظام توحیدی است و نسبت به آثار تاریخی 

خود احساس هویت فرهنگی دارد.
*مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس

 لیــال اورنــد: منشــورهای اخالقــی روزنامه نگاران که توســط 
انجمن هــای حرفــه ای روزنامه نــگاران در کشــورهای مختلف 
تصویب و از ســوی شــورای مطبوعــات، نظارت می شــوند، به 
شــکل سنتی اعالمیه هایی هســتند که روزنامه نگاران باید با علم 
بــه آن، بهترین شــیوه های حرفــه ای و اســتانداردهای اخالقی 
را رعایــت کنند، بــه تعهدات مســئولیت اجتماعی خــود پایبند 
باشــند و پاســخ گویی عمومی را بپذیرند. این منشورها به عنوان 
معیــاری از رفتــار حرفــه ای بــرای خبرنگارانی در نظــر گرفته 
می شــود که درگیر جمع آوری، مخابره، انتشار، اظهارنظر در مورد 
تعهــدات  هســتند.  رویدادهــا  توصیــف  و  اخبار/ اطالعــات 
روزنامه نگاران به این منشــورها از مداخالت سیاسی در رسانه ها 
جلوگیری و در نتیجه به حفظ آزادی، اســتقالل، کثرت گرایی و در 
نهایت یک روزنامه نگاری باکیفیــت و اخالقی کمک می کند. این 
منشورها همواره نیازمند بازنگری و بازنویسی اند؛ چراکه تغییرات 
مــداوم در رســانه و روزنامه نــگاری پیچیدگی هــا و چالش های 

اخالقی جدیدی را همراه دارد.
مفهوم آزادی مطبوعات، نقطه شروع همه منشورهای اخالقی 
روزنامه نــگاران در جهان اســت. مفهــوم آزادی مطبوعات، اصل 
راهنما بــرای جوامع دموکراتیک اســت و طبق مــاده ۱۹ اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر، مجموعه ای از حقوق اساسی از جمله آزادی 
فکــر، آزادی عقیده، آزادی بیــان و آزادی دریافــت اطالعات را در 
بر می گیرد. بر ایــن مبنا، آزادی مطبوعات شــامل حمایت فعال از 
مجامع عمومی، دفاع در برابر مداخالت دولت در رسانه ها، مقابله 
با سانســور رســانه ها و حمایت نهادی از این حقوق اســت. بحث 
درباره چگونگی تضمین آزادی رســانه ها به بهترین شکل ممکن از 
دوران روشنگری در اروپا، اواسط قرن هفدهم میالدی، به طور جدی 

در جریان بوده است.
 مرزبندی بین آزادی مطبوعات و حفظ منافع کســانی که از این 
آزادی ممکن اســت متضرر شــوند از اصلی ترین مسائل در اخالق 
رســانه اســت. این مرز اساســا از دو طریق کنترل می شــود؛ قانون 

مطبوعات و منشور اخالقی روزنامه نگاران.
 قانون مطبوعات حداقل پیش نیاز برای اســتانداردهای اخالقی 
اســت؛ به این معنا که مانع از ترویج اخالق منفی می شــود. این در 
حالی  است که کدها/ منشور اخالقی، اخالق مثبت را ترویج می کند. 
بــه بیان بهتــر، درحالی که قانون فقط از اتفاقــات منفی جلوگیری 
می کند، منشــور اخالقــی می تواند به نتایج مثبت منجر شــود. در 
مــواردی که قوانین ناکافی و نامناســب اند و کدها با این قوانین در 
تضادند، تعهد روزنامه نگارانه باید اعمال شــود. توسعه و استقرار 
قواعد حرفه ای در منشــورهای اخالقی می تواند از محدودیت های 

قانونی احتمالی جلوگیری  کند.
 از دیگــر تفاوت های قانــون مطبوعات و منشــورهای اخالقی 
مطبوعــات این اســت کــه بی احترامی بــه هنجارهــای حقوقی 
مجازات هــای قانونــی و مــادی را بــه همــراه دارد، در حالی کــه 
بی احترامــی به هنجارهای اخالقی باید فقــط تحریم های اخالقی 
را به همراه داشــته باشــد. انتقاد عمومی از رفتار یک روزنامه نگار 
- توســط همتایان یا شــورای رســانه- رایج ترین مجــازات اخالقی 
بــرای تخلفات روزنامه نگاری اســت؛ در واقع یــک تحریم قوی با 
درنظرگرفتن اینکه شــهرت حرفه ای یک روزنامه نگار ارزشمندترین 

دارایی اوست.
 دقیق شــدن و پرداختن به این منشورهای اخالقی از آن جهت 
اهمیت دارد که هم به دست اندرکاران رسانه دستور کاری مبنی بر 
اصول حرفه ای و اخالقی ارائه می دهد و هم به مخاطبان رســانه 
حق و حقوقشــان را یادآوری می کنــد و در مجموع باعث باالرفتن 

سواد رسانه ای در جامعه می شود.
 نــروژ جزء نخســتین کشــورهایی اســت که منشــور اخالقی 
روزنامه نگاران را در ســال ۱۹۳۶ به شکلی موجز و مفید تدوین کرد 
و در اختیار روزنامه نگاران قرار داد. در طول نیم قرن اخیر این منشور 
بارها به روز شده است؛ آخرین بار در سال ۲۰۲۱. امروز نروژ از معدود 
کشــورهایی  اســت که هنجارهای منشــور اخالقی روزنامه نگاری 
آن اســتفاده روزنامه نگاران از اینترنــت [روزنامه نگاری دیجیتال] و 
رســانه های اجتماعی را نیز در بر می گیرد. در ادامه ترجمه منشور 

اخالقی روزنامه نگاران نروژ را با تیتر اعالمیه بیدارباش می خوانید:
 اعالمیه بیدارباش

هنجارهــای اخالقی برای مطبوعات (رســانه های چاپی، رادیو، 
تلویزیون و نشریات آنالین):

هــر ســردبیر و عضــو تحریریــه (کارمنــد در رســانه) وظیفه 
دارد هنجارهــا و تعهــدات اخالقــی مطبوعــات را بدانــد و آن را 
مبنای کســب وکار خود قــرار دهد. اخالق مطبوعــات، همه فرایند 
روزنامه نــگاری را در بــر می گیرد؛ از پژوهش و جمــع آوری تا ارائه 

مطالب.

۱. نقش اجتماعی مطبوعات
۱.۱. آزادی بیــان، آزادی اطالعــات و آزادی مطبوعــات عناصر 
اساسی دموکراسی اند. مطبوعات آزاد و مستقل از مهم ترین نهادها 

در جوامع دموکراتیک اند.
۱.۲. مطبوعات وظایف مهمــی در اطالعات، بحث و انتقادهای 
اجتماعــی دارند. مطبوعات همچنین وظیفــه ویژه ای در انعکاس 

عقاید مختلفی دارند که بیان می شود.
۱.۳. مطبوعــات بایــد از آزادی بیان، آزادی رســانه ها و آزادی 
دسترســی عموم به اطالعــات محافظت کننــد. نمی توان جلوی 
مطبوعات را در بازکردن بحث، انتشــار اطالعات و دسترسی آزاد به 
منابع گرفت. توافق نامه ها در مورد محدودکردن انتشــار اطالعات، 

نباید جلوی گزارش اخبار را بگیرد.
۱.۴. این حق مطبوعات اســت که به طور مســتقیم درباره آنچه 
در جامعه اتفاق می افتد، اطالع رســانی و نابســامانی ها را آشــکار 
کنند. این وظیفه مطبوعات است که دیدگاه های انتقادی ارائه دهند 
درباره اینکه چگونه رسانه ها باید نقش اجتماعی خود را ایفا کنند.

۱.۵. حفاظت از اشــخاص یــا گروه ها در برابر سوء اســتفاده یا 
بی توجهــی مقامات دولتی، مؤسســات، شــرکت های خصوصی و 

دیگران، وظیفه مطبوعات است.
۲. استقالل و اعتبار

۲.۱. یک ســردبیر وظیفه شــناس، مســئولیت فردی و کامل بر 
محتــوای رســانه دارد و درباره محتوای ســرمقاله، بودجه، ارائه و 
انتشــار، تصمیم نهایی را می گیرد. سردبیر باید آزادانه و غیروابسته 
عمــل کند در برابــر افراد یــا گروه هایی که به دالیــل ایدئولوژیک، 
مالی یا... می خواهند بر محتوای رســانه تأثیر بگذارند. سردبیر باید 
همچنیــن از تولید روزنامه نگاری آزاد و مســتقل توســط تحریریه 

محافظت کند.
۲.۲. سردبیر و کارکنان تحریریه باید از استقالل، صداقت و اعتبار 
خود محافظت کنند. دوری کن از نقش هــای دوگانه، موقعیت ها، 
مأموریت هــا یا ارتباطاتی که می تواند تضــاد منافع ایجاد کند یا به 

گمانه زنی درباره بی کیفیت بودن محتوای رسانه منجر شود.
۲.۳. در مورد مســائل اساســی که با درک مخاطب از محتوای 

روزنامه نگاری مرتبط است، شفافیت نشان بده!
۲.۴ کارکنــان تحریریه نباید از موقعیت خود سوءاســتفاده کنند 
برای به دســت آوردن منافع شــخصی، ازجمله دریافت پول، کاال یا 

خدماتی که ممکن است به عنوان رشوه به تحریریه پرداخت شود.
۲.۵. اعضای تحریریه نباید به انجام دادن کاری مجبور شوند که 

با اعتقادات آنها در تضاد است.
۲.۶. همــه تالش هایی را که برای از بین بردن فرق آشــکار بین 
تبلیغــات و محتوای مطالب صــورت می گیرد، رد کــن! همچنین 
تبلیغاتی را که هدفشــان تقلید یا سوءاســتفاده از تولیدات تحریریه 
اســت و در ضعیف شــدن اعتبار تحریریه و اســتقالل رســانه مؤثر 

هستند رد کن!
۲۰۷. پوشــش روزنامه نــگاری محصوالت، خدمــات، نام های 
تجــاری و منافع تجاری، از جمله منافع خود رســانه، باید با انگیزه 
روزنامه نگاری باشد و به عنوان تبلیغات ظاهر نشود. تمایز واضحی 
وجود دارد بین فعالیت های بازاریابی و کار تحریریه. هرگز به کسی 

قول نده تا روزنامه نگاری را به خدمت تبلیغات بگیری.
۲.۸. تبلیغــات پنهان بــا عملکرد صحیح مطبوعاتی ناســازگار 
اســت. منافع تجاری نباید بر فعالیت، محتوا یا ارائه روزنامه نگارانه  
تأثیــر بگذارد. اگــر از مطالب ســرمقاله حمایت مالی می شــود یا 
برنامــه ای دارای محصوالتی اســت، این باید برای عموم آشــکار 
باشــد. حمایت مالی همیشه باید به وضوح مشخص شود. حمایت 
مالی یا قراردادن محصوالت تجاری در اخبار و موضوعات جاری یا 
روزنامه نگاری با اســتفاده از کودکان، با عملکرد صحیح مطبوعات 
ناسازگار اســت. به عنوان یک قاعده کلی، هزینه های مستقیم برای 
فعالیت های روزنامه نگاری باید توســط خــود تحریریه ها پرداخت 
شــود. در موارد استثنائی، مردم باید به وضوح از آنچه توسط منابع 

خارجی تأمین مالی می شود آگاه شوند.
۲.۹. اعضــای تحریریه نباید از دیگرانــی به جز مدیران تحریریه، 

سفارش کار بگیرند.
۳. رفتار روزنامه نگاری و ارتباط با منابع

۳.۱. منبع اطالعات به عنوان یک قاعده کلی باید شناسایی شود 
مگــر در مواردی که با امنیت منبع یا با نظر شــخص ثالث در تضاد 
باشــد. همچنین منابع، حتی به صورت ناشــناس، نباید به شــکلی 

منفی معرفی شوند.
۳.۲. در انتخــاب منابــع، حســاس بــاش و صحــت اطالعات 
ارائه شــده را کنترل کن! در برابر اطالعات منابع ناشناس، اطالعات 
منابع انحصاری و اطالعاتی را که از ســوی منابع، فروخته می شود 

بسیار دقیق باش!

۳.۳. انجام دادن مصاحبه در یک موقعیت شفاف یا انتقال منابع 
و اطالعات آنها یک عملکرد مطبوعاتی خوب اســت. توافق درباره 
هرگونــه نقل قول باید پیش از گفت وگو انجام شــود و مواردی که 
روی آنها توافق می شود و مدت زمان نیز باید روشن باشند. سردبیری 

تعیین کننده چیزی  است که در نهایت منتشر می شود.
۳.۴. از منابع رســانه حفاظت کن! حفاظــت از منبع یک اصل 
اساسی در یک جامعه آزاد و پیش نیازی  است برای اینکه مطبوعات 
بتوانند وظایف اجتماعی خود را انجام دهند و بتوانند از دسترســی 

به اطالعات مهم مطمئن باشند.
۳.۵. نام منبع اطالعاتی که اظهارات را ارائه داده، فاش نکن اگر 

صراحتا درباره آن توافقی نشده است.
۳.۶. با درنظرگرفتن منابع و اســتقالل رسانه ها موادی که بنا بر 

قاعده اصلی نباید به شخص سوم داده شوند، منتشر نمی شود.
۳.۷. منابع باید به درســتی بازتاب داده شوند. مطبوعات موظف 
هســتند محتوای اظهارات مصاحبه شونده را بازتاب دهند نه بیشتر 

از آن  چیزی که مصاحبه شونده می گوید.
۳.۸. اگر با آوردن نقل قول ها موافقت شــده باشد در درجه اول 
باید اطمینان حاصل شود که منبع به درستی بازتاب داده شده است 
و خطاهای واقعی نیز تصحیح شــوند. هیچ کس به غیر از مقامات 

تحریریه نمی تواند در ویرایش و عرضه محتوا دخالت کند.
۳.۹. در پژوهش های روزنامه نگاری سنجیده پیش برو! هرگز از 
عواطف، احساســات، جهل یا عدم داوری مردم سوء استفاده نشود. 
به یاد داشــته باش مردمی که در شــوک یا اندوه هستند از دیگران 

آسیب پذیرترند.
۳.۱۰. دوربیــن مخفی/ میکروفن یا هویت جعلی ممکن اســت 
فقط در شــرایط خاص قابل استفاده باشد. این وضعیت باید روشی 
باشد برای تنها راه ممکن در کشف موارد ضروری و پراهمیت برای 

جامعه.
۳.۱۱. مطبوعــات به عنــوان یــک قاعــده، مبلغی بــه منابع یا 
مصاحبه شــوندگان – ارائه دهندگان اطالعــات - پرداخت نمی کنند. 
به کارگیــری طرح های پرداخــت برای وسوســه کردن مردم، بدون 
علت موجــه، هجوم بردن به حریم خصوصی دیگران یا فاش کردن 
اطالعات حساس شــخصی، با عملکرد صحیح مطبوعات ناسازگار 

است.
۴. قوانین انتشار

۴.۱. در محتوا و ارائه مطالب به بی طرفی و اندیشــه ورزی توجه 
کن!

۴.۲. روشن کن که کدام اطالعات و کدام تفسیر است.
۴.۳. همیشه به شخصیت و هویت یک شخص، حریم خصوصی، 
نژاد، ملیت و اعتقادات او احترام بگذار. هرگز به جنبه های شخصی 

و حقوقی توجه نشان نده، اگر نامربوط و غیرضروری هستند.
۴.۴. مطمئن شــو که تیترهــا، مقدمه ها و لیدها خــارج از متن 
مربوطه نیســت. آشــکار کردن منابع، زمانی که اطالعات از ســایر 

رسانه ها نقل می شود، در رفتار مطبوعات خوب و سنجیده است.
۴.۵. به طور ویژه از پیش فرض ها در ابعاد یک جنایت یا گزارش 
یک دادگاه جلوگیری کن! روشــن کن که پرسش درباره جرم، درباره 
کســانی که تحت ســوءظن قرار دارند، تنها زمانی می تواند مطرح 
شــود که حکم قطعی صادر شده باشد. گزارش کردن نتیجه نهایی 
مذاکرات دادگاه که زودتر منتشر شده است، بخشی از رفتار صحیح 

مطبوعات است.
۴.۶. همیشــه در نظــر بگیر که چگونگی گــزارش یک حادثه یا 
جنایت ممکن اســت بر قربانیان یا خویشاوندان نزدیک اثر بگذارد. 
قربانیان یا افراد مفقود را معرفی نکن؛ مگر اینکه خویشاوند پیش تر 
مطلع شده باشد. نســبت به مردمی که در اندوه یا در شوک به سر 

می برند، مالحظه نشان بده!
۴.۷. در اســتفاده از نام ها، تصاویر یا ســایر مشــخصات هویتی 
اشخاص در اشــاره به منازعات یا موضوعات قابل مجازات محتاط 
باش! در بخش هــای مقدماتی یک تحقیق باید احتیاط ویژه اعمال 

شــود، وقتی گزارش درباره یک متخلف جوان اســت و مواردی که 
ممکن اســت بی جهت یک شخص سوم را درگیر کند. تعیین هویت 
باید بر اطالعات قانونی متکی باشــد. به عنوان مثال شناسایی کسی 
که حمله او به افراد بی دفاع قریب الوقوع و حتمی است یا ارتکاب 
جرم، جدی و مکرر است یا زمانی که آشکار کردن هویت یا موقعیت 
اجتماعی از اتهام ناموجه به یــک بی گناه جلوگیری می کند، اعالم 

هویت ممکن است قانونی باشد.
۴.۸. هنگامی  که در گزارش پای کودکان در میان اســت، در یک 
ســلوک مطبوعاتی صحیح، باید پیامدهای تمرکز رسانه بر کودکان، 
به دقت در نظر گرفته شود. این به زمانی مربوط است که قیم یا پدر 
و مادر برای افشای موضوع به توافق رسیده اند. به عنوان یک قاعده 
کلی در گزارش های مربوط به اختالفــات خانوادگی یا پرونده های 
تحت نظر مســئوالن ناظــر بر کودک یا دادگاه، هویــت کودک نباید 

فاش شود.
۴.۹. هنــگام گزارش یک خودکشــی یا اقدام به یک خودکشــی 
محتاط باش! از گزارش کردن مواردی که جامعه نیازی به اطالعات 
آن ندارد، اجتناب کن! از شــرح روش ها یا مسائل دیگری که ممکن 

است به تحریک بیشتر عمل خودکشی بینجامد، اجتناب کن.
۴.۱۰. هنگام اســتفاده از تصاویر مراقب باش که متن با محتوای 

عکس متفاوت نباشد.
۴.۱۱. از اعتبــار عکس روزنامه نــگاری محافظت کن! عکس ها 
به عنوان اســناد و مدارک، نباید باعث ایجاد یک احساس ناصحیح 
شــوند. عکس های دست کاری شــده تنها زمانی می توانند پذیرفته 

شوند که مونتاژ بودن آن مشخص باشد.
۴.۱۲. استفاده از تصاویر نیز باید با همان دقت و احتیاطی انجام 

شود که یک گزارش مکتوب یا شفاهی آماده می شود.
۴.۱۳. اطالعات غلط باید تصحیح شود و در اسرع وقت بابت آن 

عذرخواهی انجام گیرد.
۴.۱۴. کسانی که در معرض اتهامات قوی قرار گرفته اند، باید در 
حــد امکان، فرصت هم زمان پاســخ گویی درمورد اطالعات واقعی 
را داشــته باشند. مناظره، انتقاد یا انتشــار خبر نباید از سوی یکی از 
طرفین که به شرکت در بحث و مناظره تمایل ندارد، با مانع مواجه 

شود.
۴.۱۵. کسانی که در معرض حمله بوده اند، باید در اولین فرصت 
شانس پاسخ گویی داشته باشــند، مگر اینکه حمله و انتقاد به طور 
مداوم مطرح باشــد. هر پاسخ باید در طول مدت معقول، مرتبط با 
موضوع و در شکل شایسته ای ارائه شود. فرصت پاسخ می تواند رد 
شــود اگر طرف متضرر، بدون دلیل روشن، پیشنهاد ارائه یک پاسخ 
هم زمان در همان شــماره را رد کرده باشد. پاسخ ها و مشارکت در 

بحث نباید در توضیح سرمقاله با جدل همراه شود.
۴.۱۶. هنگامی کــه نســخه های دیجیتال را به محتوای رســانه 
پیوند می دهی، هوشیار باش؛ چراکه لینک ها می تواند تو را به دیگر 
رســانه های الکترونیکی ببرد که با منشــور اخالقی منطبق نیستند. 
دقت کن که لینک های ســایر رســانه ها یا نشــریات به طور واضح 
مشخص شده باشد. اطالع رسانی به مخاطبان درباره نحوه انتشار و 
اســتفاده مطلب از اطالعات اینترنت، یک رفتار مطبوعاتی سنجیده 

در نظر گرفته می شود.
۴.۱۷. اگــر ویراســتاران ترجیــح می دهنــد کــه تبادل نظرهای 
ثبت شده در رسانه های اجتماعی را ویرایش نکنند، این موضوع باید 
به شــیوه ای واضح به کسانی که به آن دسترسی دارند، اعالم شود. 
اعضای تحریریــه در پاک کردن فوری چیزی که با منشــور اخالقی 

مطابقت ندارد، مسئولیت ویژه دارند.
کلمات و تصاویر ســالح هایی قدرتمندند. از آنها سوءاســتفاده 

نکن!
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مقاله «کدهای اخالقی رفتار در روزنامه نگاری» اثر جی. فیدالگو 

و همکاران

اعالمیه  بیدارباش
اصول مشی حرفه ای روزنامه نگاری با نگاهی به منشور اخالقی روزنامه نگاران نروژی

توضیحات پزشکی قانونی 
درباره فوت مادران باردار  در  ازنا

محمدرضا فارسی نژاد، مدیر کل پزشــکی قانونی لرستان، با 
اشاره به آخرین خبرها از مرگ مادر باردار ازنایی گفت: پزشکی 
قانونی در حال بررســی این موضوع اســت و بــه زودی علت 
فوت را اعــالم می کند. هرگونه مرگ مادر باردار در هر نقطه ای 
از استان لرســتان رخ دهد، کار کالبدشکافی آن در مرکز استان 

انجام می شود.
او با بیان اینکه موارد قبلی مرگ مادران باردار در شهرستان 
ازنا از ســوی پزشــکی قانونی تعیین علت فوت شده اند، عنوان 
کرد: همچنین به موازات این امر، قصور پزشــکی نیز از ســوی 

نظام پزشکی در حال بررسی است.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با تأکید بر اینکه پرونده خانم 
«اسدالهی» که حدود هشت روز پیش فوت شد از سوی پزشکی 
قانونی در حال بررسی اســت، ادامه داد: این امر تحت بررسی 
است و هنوز علت دقیق فوت مشخص نشده و به محض اینکه 

مشخص شود ما آن را به مرجع قضائی اعالم خواهیم کرد.
فارســی نژاد با بیان اینکه پزشــکی قانونی فقط علت فوت 
را اعــالم می کنــد و اصال به موضوع قصور پزشــکی ورود پیدا 
نمی کند، بیان کرد: به خاطر حساسیت موضوع این پرونده ها به 

غیر از نظام پزشکی، در سازمان ما نیز بررسی شده است.
او گفت: در نهایت مراجع قضائی گویا پرونده ها را برای نظام 
پزشکی ارســال کرده اند تا تعیین قصور شوند. آن چیزی که در 
حیطه کار ماســت که همان تعیین علت فوت بوده، انجام شده 
است. نمونه های پرونده خانم «اســدالهی» نیز که در روزهای 
اخیر فوت کرده اند، برای کارهای تشخیصی بیشتر ارسال شده تا 

علت دقیق فوت بررسی و مشخص شود.
مدیر کل پزشکی قانونی لرستان افزود: بعد از اینکه ما علت 
فوت را به مرجع قضائی ارســال می کنیم، اگــر مرجع قضائی 
دوباره پرونده را برای بررســی قصور در کمیسیون تخصصی به 
ما برگشت دهد، انجام می دهیم. ممکن است مستقیم به نظام 
پزشــکی ارجاع دهد و آنجا پرونده را بررســی کنند. علت فوت 
موارد قبلی مادران باردار چون از ســوی طرفین مورد اعتراض 

قرار گرفته، همچنان در حال بررسی است.

دریـچه


