روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﯿﮏ ﻟﯿﻨﭻ و دﯾﺘﺮﯾﺶ ﻓﯿﺸﺮ

ن ﻣﺎ را ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
درآﻣﺪ :آﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،از دل اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر ،ﺟﻬﺎ ِ
ص ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ؟
ب ﺣﻮزهی ﺳﻼﻣﺖ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮ ِ
ت ﻣﺤﺒﻮ ِ
ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﺻﻔﺤﺎ ِ
دو ﯾﺎدداﺷﺖ ز ﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ
ﺟﯿﮏ ﻟﯿﻨﭻ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدﺑﯿﺮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﮕﺮان -درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻧﺤﻮهی ﮔﺰارش ﺧﻮد -ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﺗﺎ وا ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﻪ دور از
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ارج ﻧﻬﻨﺪ.
ا ﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ از ﺻﻠﺢ اﺳﺖ،
دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺧﺒﺎر ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪی اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن اﺳﺖ .ادﻋﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻓﻘﻂ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ
را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« ،اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻪای از ﮐﻞِّ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ را ﺣ ّﺪ و ﻣﺮزی
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪی ﻓﺮاواﻧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،آن دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد و آب ﺑﺮود ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﻮد .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺣﮑﻢ »دروازهﺑﺎﻧﺎﻧﯽ« را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از واﻗﻌﯿﺖ
را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدی ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻋﻤﻮم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺑﻘﯿﻪ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺗﮑﻪﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ،ﻧﻮﻋﯽ از ﯾﮏ ﻗﻤﺎش ،ﯾﺎ
اﻧﻮاﻋﯽ از ﯾﮏ ﻗﻤﺎش اﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ از ﻣﯿﺎن »ﺗﻮدهی ﻣﺮدم« و روﯾﺪاد را ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﺒﺮدی دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﻔﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﺳﺘﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻫﻤﻪﮐﺲ« ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽای اراﺋﻪ داد ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢﻫﺎ ،ﯾﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻋﺮف ﺻﻨﻌﺖ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ.
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ ــ دﺳﺘﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺻﺪر آن ﻗﺮار دارد ــ ﺧﻮ ْد ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب و
ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ» .ﺗﻘﺼﯿﺮ« ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در رأس ﻗﺪرت ﻗﺮار دارد :او در رأس
ﻗﺪرت »اﺳﺖ« ،ﻫﻤﯿﻦ» .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدن« ،ﯾﺎ ﻋﺎدت ﻣﺄﻟﻮف روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣ ّﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن )اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن( رﺳﻤﯽ »-ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺨﺒﮕﺎن« -ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ را واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
درﺑﺎرهی روﯾﺪاد و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺑﻤﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺟﺎی ﭼﻮن و
ﭼﺮا ﻧﺪارد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﺑﻤﺐ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارﻗﺎم ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ و زﺧﻤﯽﻫﺎ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺐﮔﺬاران
ﭼﺮا دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ زدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی از اﻣﻮر آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻖ
آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ دوﺳﻮﯾﮕﯽ ﻧﺒﺮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﻮدم ،ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
و روش اﺳﺖ» :از ﻃﺮﻓﯽ....از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ...در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻓﻘﻂ زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«» .ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن« و
»ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮف ﻫﺮ دو ﻃﺮف« ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻞ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﻧﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻦ در اﻣﺎن ﻣﯽدارد.

ی ﺟﻨﮓ و ﭘﺎدزﻫﺮِ آن
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ِ
ﭘﺲ ،دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻮاری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺮار و ﻣﺪارﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻞ ﻣﻌﻨﺎی آنﻫﺎ
اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ »روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺟﻨﮓ« ﻧﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای آن اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﻧﺨﺴﺖ دوﺳﻮﯾﮕﯽ ﻧﺒﺮد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ا ﮔﺮ ﺳﺘﯿﺰه را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃﻨﺎبﮐﺸﯽ ﺑﯿﻦ دو رﻗﯿﺐ
ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در رواﺑﻂ آنﻫﺎ -ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ -ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر واﺣﺪی ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻃﻨﺎبﮐﺸﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻂ ﺗﺎزه در اﺑﻌﺎد ﺳﺘﯿﺰهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ در
ح ﺑﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎن ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮ ْ
ﺑﺎﺧﺘﻦ ﮔﺰارش ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﮕﯿﺰهای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺷﺪت

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ آن را داغ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰهای ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در آن ﺑﺎ »ﺧﺸﻮﻧﺖ رﺟﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﯿﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ« -و اﻏﻠﺐ »ﺷ ّﺪ ِ
ت ﻋﻤﻞ« ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از زﻣﯿﻨﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪاش ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ا ﮔﺮ اَﻋﻤﺎ ِ
واﮐﻨﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ اﯾﻦﻗﺪر اﻧﺪک اﺳﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ -ا ﮔﺮ ﻋﻠﻞ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﺑﺮای »ﺣﻞ ﮐﺮدن« وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﮔﺰارش
ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻌﻘﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل» ،ﺗﺮور ﯾﺴﻢ« را ﭼﯿﺰی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن »ﺟﻨﮓ« ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ.
ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺰارش درﺑﺎرهی ﻋﻠﻞ ز ﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ
در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﯽ درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ درﮔﯿﺮ آنﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺎﻓﯿﻪ را ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ و ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺷﻮر و ﺷﻮق از ﺑﻬﺮ ﺻﻠﺢ ،ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﻫﻤﻮاره از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ،اﻫﺮﻣﯽ در دﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺴﺖ ،و آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦِ »ﻣﺸﺮوع« ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ دﻻﯾﻞ،
ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮ ِ
ی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻠﯽ در اﻏﻠﺐ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آﺷﮑﺎر دﻓﺎع از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ ،در ﻣﻘﺎم ﺗﺮﻓﻨﺪی درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺧﺒﺮی ﺑﺮای دادن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ:
 ﺳﺎﺑﻘﻪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺘﯿﺰه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،ﻋﻠﻞ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ )و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از دو ﺟﻬﺖ(ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
 ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻤﻪی اﺣﺰاب رﻗﯿﺐ ،از ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺠﺎل ﻃﺮح ﺷﺪن ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻓﮑﺎر و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻧﺰاع ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺻﻠﺢ و ﭘﺎﺳﺪاری از ﺻﻠﺢ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؛ دروغﻫﺎ ،ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺼﺮان را از ﻫﺮ ﻃﺮف در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺗﻌﺪﯾﺎﺗﯽ راﮐﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و رﻧﺠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
 -ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺻﻠﺢ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

واﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺼﻮر
ی ﺻﻠﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻊﮔﺮاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻓﺎداری ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻢا ﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،ﻓﺎرغ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ِ
ن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪون ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﺳﺎﺑﻘﻪ و زﻣﯿﻨﻪی آن ﺑﺪﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ ،ز ﯾﺮا ﻫﺮ
ﺗﺼﻮر ﻣﺎ از آن .ﮔﺰارش ﮐﺮد ِ
ﺳﺘﯿﺰهای در ﮐُﻨ ِﻪ ﺧﻮد راﺑﻄﻪی اﺣﺰاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری را ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدن در اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ درﺑﺎرهی آنﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ِ
ی ﺻﻠﺢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ رواﯾﺖ درﺳﺖ واﺣﺪی از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺮ
ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺎ دﻧﯿﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎمﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎ و
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﺧﺒﺎر -ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و آنﻫﺎ را در ﮐﺪﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪهای ﺟﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن
ﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ
ﺑﺴﻂ داده و در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ .ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻋﻤ ِ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه ،ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ،
ز ﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﭼﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ را »ﻣﺮدی ﺷﺮﯾﺮ« ﺟﺎ ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﯾﺎ »ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ« را »ﺗﻬﺪﯾﺪ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻣﻨﺸﻮری را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﻞ واﻗﻌﯿﺖ ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﭘﺴﯿﻦ ﻫﺮ دو ،از ﻣﯿﺎن آن ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﻏﻠﺐ ﻃﻌﻤﻪی آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ز ﯾﺮا ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ در
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ )و ﻧﮑﺘﻪﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎ(ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﻤﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﮔﻮﯾﻨﺪهی ﺧﺒﺮ ﭘﺮآوازهی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،واﻟﺘﺮ ﮐﺮاﻧﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺳﭙَﻨﺞ« .ا ﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪ
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﯽ ﺳﯽ ﺑﯽ اس را ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪﮐﻼم ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ رﺳﻢ ﺳﺮای ِ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »رﺳﻢ ﺳﺮای ﺳﭙﻨﺞ« ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ در ﯾﻎ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ ﭼﮑﯿﺪهی ﻧﻈﺮﯾﻪی درﯾﺎﻓﺖ )ﻣﺨﺎﻃﺐ( اﺳﺖ .ﻣﻦ در
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدم را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ رﺟﻮع ﻧﮑﺮدم ،ز ﯾﺮا ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﻏﻠﺐ ﻟﺒﺎس ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺗﻮی ژﺳﺖ و ﭘُﺰاﻧﺪ )ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از آنﻫﺎ َﮔﺰَک ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ( و از ﮐَﻠّﻪی ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﯾﮏ ﺧﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﯾﺮ و ﺑﺎﻻی اﻟﻔﺎظ
ور ﻣﯽروﻧﺪ )ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ( .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺟﺎ دارد در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻦﮔﻮﯾﻪی ﻣﻌﺮوﻓﯽ را از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ زﯾﺮک و ﺧﻼق ،ﮔِﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﻦ ،ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ» :ﻗﺒﻮل ﻗﺮار و ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﺼﻮّری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی واﻗﻌﯽ ،واﻗﻌﯿﺖ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ی ﺻﻠﺢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریای ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ِ
ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺧُﺐ ﻓﻘﻂ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪه

ن ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،و
اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ روﺷﯽ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ِ
ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎ ،در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﺳ ِ
ﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺒﺮﻫﺎ در ﻣﯽرود و در آن
ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و در ﻓﮑﺮ راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺟﺎزه
ی ﺻﻠﺢ آن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺳﺮﻧﺦﻫﺎ و
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ِ
اﯾﻤﺎواﺷﺎرهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎ از ﭘﺲ آن ﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ،
ﮐﻼف ﻣﻌﺎﻧﯽ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮرات ﺧﺎرﺟﯽای را ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران واﻗﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ ،و آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﺧﯿﺮاً ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﯽ ﮐﻞِّ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺰارشﻫﺎ ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ را از ﺧﻮد
ارز ﯾﺎﺑ ِ
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﺪ و
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﮐﺮدن در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در روزﻧﺎﻣﻪی ﻣﻬﻢ آن ﮐﺸﻮر ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ دﯾﻠﯽ اﯾﻨﮑﻮاﯾﺮر (Philippine Daily
) ،Inquirerاز اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ« را از ﺧﺎرج وارد ﮐﻨﺪ و آن را در ﻣﻮرد ﺷﻮرﺷﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد.
ﺖ ) (Independentﻟﻨﺪن ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ در
روزﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧ ِ
ﺣﻮزهی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ا ﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ
ﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺮﯾﻨﻪی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ِ

ﯾﺎدداﺷﺖ دوم
دﯾﺘﺮﯾﺶ ﻓﯿﺸﺮ
اﻏﻠﺐ از ﺟﺎن ﮔﺎﻟﺘﻮﻧﮓ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ،ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺰﺗﺰﯾﻦ ﻧﺤﻮ
ﻣﻤﮑﻦ ،ﻋﺒﺎرت از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﻼوهی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮان ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن(:
»دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ ،و راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺪام اﻧﺪ؟«
ا ﮔﺮ از ﺟﻮرج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟« ،او ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ» ،آن ﻧﺒﺮد ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮ و
ﺷﺮ اﺳﺖ«» .آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟« »ﻧﻪ« .راهﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ »در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﺮ!« »آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ

دﻫﯿﺪ؟« »ﻧﻪ« .ا ﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎر از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪی او را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ِﻗﺴِﺮ
در ﺑﺮود .ﺑﺎﯾﺪ روی ﺑﻮش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﻣﺎ »روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرانِ ﺑﯿﻤﺎری« داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮدار و ﺗﻠﻔﺎت
آن را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ درﺑﺎرهی درﻣﺎنﻫﺎ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ
اﻣﺮوزه »روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺳﻼﻣﺖ« دارﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎب درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،و ﺳﺒﮏﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺻﻠﺢ« ﻧﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرهی ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرهی ﻋﻠﻞ آن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن،
و راهﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺻﻠﺢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ -ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦﻫﺎ را از
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺻﻠﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮان ﺻﻠﺢ درﺑﺎرهی اﯾﺪهﻫﺎیﺷﺎن
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺒﺮدی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ .ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﻧﺪ ،و ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﮔﺰارشﮔﺮی درﺑﺎرهی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺻﻠﺢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺸﻨﻪی ﺻﻠﺢ اﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ«.
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ﺟﯿﮏ ﻟﯿﻨﭻ اﺳﺘﺎدﯾﺎر و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ و ﺳﺘﯿﺰ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮای
ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪی اﺳﮑﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرهی
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺻﻠﺢ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺘﺮﯾﺶ ﻓﯿﺸﺮ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ر ﯾﺎﺿﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮن و دﮐﺘﺮای ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ .او در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ر ﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ ﺗﺪر ﯾﺲ ﮐﺮده و از ﻣﺸﺎوران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.

