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 ما ایحرفهمعیارهای راهنمای  –ایران اینترنشنال 

 

 مقدمه

 همهای ، و بخش مهمی از تعهد حرفهدهدمی شرح را اینترنشنال ایران خبرنگاری درکار های و شیوه اصول راهنما، این

ها و کنندگان در برنامهشرکت گذاران، مدیران، کارمندان،سرمایه از اعم - کنندمی همکاری این شبکه با کهاست  کسانی

 فیتکی با محتواییتولید در همکاران شبکه و قراردادی. هدف از گردآوری و انتشار آن، کمک به  مستقل تولیدکنندگان 

 داشته باشند. مای از که مخاطبین شبکه با اصول و معیارهای کار ما آشنا شوند و بدانند که چه انتظاراین وهم است، باال

ها اعتماد کار کنیم. این ارزش و دقت معیارهای باالترین صادق باشیم و با طرف ومستقل، بیما متعهدیم که درکارمان 

کنند. شبکه ایران اینترنشنال هم به این ارزشهآی جهانی ها متعهدند و عمل میبه آن پیشرو هایرسانه همهو  جهانی است

عمل  برای ما مالک کارند. شبکه ها و تولیداتبرنامه همهدر وبه هم مرتبطند  این أصول و معیارهاکامل دارد. همه  تعهد

 . ی داردحیات اهمیتان ما مخاطب اعتمادکسب  و، و اخالقی شبکه ایران اینترنشنال ایحرفه انسجام برای اصول اینبه 

 جهان راسراسر  و ایراندر  زبانان فارسی مهم برای نظرات و اخبار که است ایچندرسانه ایشبکه اینترنشنال ایران

 .کندمنعکس می بدون انحصار و استثنا ،را اجتماعی و سیاسی هایدیدگاهترین طیف ممکن از وسیع، و دهدمی پوشش

 طرفانه، عینی و متوازن است. متعهد به کار بی و شودمی تأمین خصوصی بخش سرمایه با اینترنشنال ایران

 

 مشورتو یاحرفه مسئولیت -۱

 انخبرنگار) گانکنندتهیه ترتیب، شامل به - استبرنامه سازان  گروه  ر عهدهب اینترنشنال ایران درای حرفه مسئولیت

. شبکه یسئر اجرایی، و ارشد، سردبیران ای(، دبیرانچندرسانه ارشد خبرنگاران) ارشد کنندگانای(، تهیهچندرسانه

 . است شبکه یسئر با شودتولید و منتشر میدر ایران اینترنشنال همه آنچه  نهایی مسئولیت

 اعم) دارند دخالتگیری درباره محتوای شبکه تصمیم و مطلبو انتخاب  تولید ، دراینترنشنال ایران در که کسانی همه

 هاآن به ورا بدانند  ما ایحرفه اصول اندموظف( کنندمی همکاری ما با کهمستقلی  سازانبرنامه و شبکه کارمندان از

 . باشند متعهد

همکاران  قرارداد در که است تعهداتی ازیکی  است، بلکه ایحرفه کار اساسی لوازم از فقط نه اصول این با آشنایی

 . است گروه اعضای یک یک وظیفه آن با کامل آشنایی بنابراین و شده تصریحشبکه 

 نقض حرمتافترا،  به قوانیِن مربوط خصوص ، بههارسانهکار  قوانین با که اندموظف ما همکاراناین،  بر عالوه

 . باشند آشنا خوبی به (رایتکپی)نشر اطالعات، حق حفظخصوصی،  ، حریمدادگاه
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به مقدور  حد تادرباره انتخاب محتوا  تصمیم، اینترنشنال ایران در

و  مهارت ،تجربهرود  و از آنان انتظار می ،کار دارندتراز بقیه با مطلب سر و شود که نزدیکسازانی واگذار میبرنامه

 تولید و منتشر شود. محتوایی چه بگیرند تصمیم درایت آن را داشته باشند که 

 همکاران با را خودی هاتصمیم جریان کاردراغلب  دارند نقش آن در که کسانی همه و است گروهی کاری برنامه تولید

 مشورت خود ارشد همکاران دارید، حتماً با تردیدیاگر  ،و در هر موردی وقت هر. گذارندمی میان در خود مدیرانِ  و

 دسترس باشند.  درای حاضر و برای همفکری و راهنمایی شما در مورد هر مسئله اندموظف ارشد شبکه بیراند .کنید

 اام. مشورت کنندبا دیگران زم است الباید بتوانند تشخیص بدهند که در چه مواردی  ها نکاتی بدیهی است، و همهاین

 ود باش سازمسأله دنتوامیها دشوارتر از معمول است یا مواردی هم ممکن است پیش آید که قضاوت و تصمیم درباره آن

گونه ایندیگر،  عبارت به. است الزامی همفکری و مشورتموارد،  این درد. شبکه تاثیر درازمدت بگذار کاردر  یا

 بیشتر دقتی با و باالتر سطحی در الزم هایتصمیم تا اده شودد ارجاع ارشد مدیرانسردبیران و  بهموارد باید به موقع 

 .شود گرفته

 یارشدسردبیر  یا کندمی نظارت شما کار مستقیماً بر که مدیری با اول وهله در را موضوع باید موارد، شما این در 

 یا مدیر به را موضوعباشد،  الزم نیز، اگر او بگذارید، تا میان در کارها را بر عهده دارد که در بخش شما مسئولیت

 بررسی باالتری سطوح در باشد، طبیعتاً باید انگیزتربحث و دشوارتر موضوع چه هر. دهد ارجاع خود ارشد سردبیر

یکی از همکاران رتبه  به را موضوع باید، در بخش شما سر کار نباشددر موقع الزم ی ارشد سردبیر اگراحیانا . )شود

 از یک هردر نقش و رتبه این افراد، . دهید ارجاع سردبیر روز یا ،ارشد سازبرنامه/ ارخبرنگ مثال ،باالتر از خودتان

 ممکن است متفاوت باشد غیره و ، آنالینریزی، برنامهو پخش ، تولیدگروه خبرگیری از شبکه، اعممختلف  هایبخش

که بخش آمده مشخصا درباره مواردی است در این دهد. نکاتی که را شرح میکار ما  اصلی ضوابطبیشتر این راهنما 

  که کنیممی تکرارو . کند که با چه کسی باید مشورت کنید، و تصریح میاست الزامی سردبیران یا و مدیران با مشورت

  است، و در قراردادتان هم تصریح شده است. یالزامسردبیران /ارجاع این موارد به مدیران

 برسد.  شبکه رییس ه تاییدب بایداصول مندرج در این راهنما باشد  زدن دور کاری که مستلزم هر ●

  

، یا تاس آن در ییافتراتوهین یا  رسدبه نظرتان می اگر ، یادداری تردیدفیلمی  اصالت یا گزارشی دقتدر  اگر ●

 .نیدک مشورت خود بخش ارشد سردبیر با ، بایدخالف عرف و اخالق اجتماعی استمطلبی بر  کنیدفکر میاگر 

  

 یا و( خودکشی وخودآزاری زدن،  خشونت، دار مثل) باشد داشته دلخراش شدت به اویرتصمطلبی که  هر ●

 . منتشرشود ارشد سردبیراجازه  بدوننباید باشد،  داشته رکیک و تند شدت به زبانی

 

 بخش اجرایی سردبیر با کنید، باید دعوت برنامه مهمان عنوان به را جنجالی به شدت ایچهره خواهیدمی اگر ●

 . کنید هماهنگ رخب

 

 هب باید هاآنبه  پاسخگویی برای فرصتیدادن  ها، بدونسازمان یا افراد علیه اتهاماتی پخش برایتصمیمی  هر ●

 . شود ارجاع ارشد سردبیر

 

mailto:info@iranintl.com
http://www.iranintl.com/


 
 
 
 
 
 

 
 
IRAN INTERNATIONAL, Building 11, Chiswick Park, LONDON,  W4 5YS 
Tel: +44 203 911 300         info@iranintl.com          www.iranintl.com 
1 
 

 

 

کسانی که صدا یا تصویرشان ضبط  موافقت بدونیا پخش آن ، تصویر یا صدا مخفیانه ضبط برای طرحی هر ●

 . شود هماهنگ رخب بخش اجراییسردبیر  با باید ،است شده

 

 اب بایدهای ما برای شرکت در برنامه اندشده تروریستی عملیات مرتکب که هاییسازمان یا اشخاص از دعوت ●

 اشد. ب شبکه رییستایید 

 

محاصره و اشغال  یا گیری، هواپیماربایی، وربایی، گروگانآدم کسانی که مرتکب صدای ضبط یا فیلم تهیه ●

  اشد. ب شبکه رییس اییدت با باید اندشده

 

 .باشد خبر بخش اجرایی سردبیرتایید  با بایدهای خطرناک مناطق ناامن یا پروژه در کار برایی طرح هر ●

 

تایید  با باید های دیگرکشور به قانونی غیر ورود یا و ویزا مقررات زدن دور برای پیشنهادی و طرح هر ●

 .باشدخبر بخش اجرایی سردبیر

 

  دقت و درستی – ۲

پیروی از برای  اصل این. است ما شبکه اعتبار اصلی عناصر از حقیقت کامل و درست گزارش و کشف در دقت

را  موضوعیهای )فکت( واقعیت کهآن از پیش توانیممثال، نمی برای. ددار حیاتیاهمیت  نیز ما یادیگر اصول حرفه

 ربمستند و  بایدکنیم همه آنچه ما در این شبکه تولید و منتشر میحرفی بزنیم.  طرفیبی و انصافدرباره آن با کنیم،  پیدا

به صریح  راست و باید دانیمنمیرا  آنچه. شود بیان دقیق و شفاف زبانی به و باشد مطمئن شواهد و منابع اساس

 . کنیم پرهیز اساسبی هایزنیگمانه از و ،دانیمبگوییم که نمیمخاطب 

  نظر با واقعیت )فکت( تفاوت ●

 عیت واقعیت واق. شویم قائل تفاوتکامال  نظر و واقعیت که میان است این دقیق و خبرنگارِی مسئوالنه در اساسی اصل

معموالً  نظر اما. کرد اثباتآن است، منبع  یکس چه کهاین از فارغعینی،  هایروش با را آن توانمعموالً می و است

 خالف مخالف، بر و متضاد نظرات که چرا کرد رد یا اثبات را آن توانکه نمی است داوریارزش نوعی اساس بر

 . باشند درست و معتبر اندازه یک به( همیشه نه البته) توانندواقعیات، می

ها را ارزیابی کنیم. آندرستی  وکی باشیم مت واقعیات چیز، به هر از همیشه، پیش که است اینما  مهم در کار اصل

 یهایافته بهگاه ممکن است بنابراین،  و باشد عینی امکان حد تا باید هاآن ارائه و واقعیات به دستیابی برای ما روش

 . شود منجر نیز ایغیرمنتظره

  آزماییراستی ●

 آزماییراستی و بسنجیم اول دست منابع با اطالعاتی را که داریم ،است ممکن که وقت هر و جا هر کنیم سعی باید

مستقیماً  یا اند داشته خالتد موضوع مستقیماً در کهکسانی و از  کنیم رجوع اصلی هاینوشته و اسناد به یعنی. کنیم

 بپرسیم.  اند بوده آن شاهد
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 باید، تا که معنا این به. است جزئیات به دقیق توجه نیازمنداطالعِ درست 

 یدبا حتی و گاهی کنیم، و ارزیابی بازبینی ،است شده عموماً پذیرفته که را ی اطالع حتی را، هر اطالعیممکن،  جای

 به ایم؛ کرده منتقل دقیق و درست را هاآنهای و گفته مشاهدات که شویم مطمئن تا برگردیم اولیه منابع به دوباره

 باشد. بردهزیر سوال اظهاراتشان را  دیگر منبعیاگر  خصوص

منتشر کنیم اما نادرست باشد ارزشی  سریعاگر اطالعی را . از اطالع سریع است ترمهم همیشه اطالع درست و دقیق

 ندارد.

  زمینهپیش ●

 اگرموضوع هم بسیار مهم است.  زمینهپیش توضیح نیست، بلکه واقعیات کشفاطالع درست و دقیق فقط منوط به 

کار تولید و انتخاب  از اساسی بخشی. دباش کنندهگمراه و نادقیق است ، ممکندشو ارائهزمینه آن موضوعی بدون پیش

طلب مو دقیق است که بتواند برای درک درست  موضوع زمینهاز پیش کلیدی عناصرو توضیح ین یتعدر واقع،  ،محتوا

 به مخاطب کمک کند.

را که  مهمی اطالعات و جزییاتفوری، خبرهای  یا و چندالیه و پیچیده موضوعات پوشش دربسیار اهمیت دارد که 

 دانیم روشن و صریح به مخاطب بگوییم.  نمی

 . است محور-حقیقت و اعتمادقابل و دقیق خبرنگاری در حیاتی عنصری ،اطالعات موجز و شفاف ارائه

 زنده پخش ●

ارزیابی و  که کند، چرا ایجاد اطالعات صحیح و دقیق ارائه برای هاییچالش و دشواری ممکن است زنده پخش

کردیم، پخش  ینادرست اطالعات اگردشوار است. در این موارد معموال رسد ازمایی اطالعاتی که به سرعت میراستی

 .کنیم تصحیح اولین فرصت در باید

 اشتباهات تصحیح ●

به اشتباه مطلبی  اگر .کنیم تصحیح را آن و اذعان خود اشتباه به زود و صریح شدیم، باید مرتکب فاحشی اشتباه اگر

آن  جایگزینرا  درستاطالع  و دهیم توضیح را ماناشتباهپخش کنیم که غیرمنصفانه باشد و منجر به شکایتی شود باید 

 و اعتبار به صدمه ،اهانتمنجر به  ما اشتباه اگر خصوص به ،کنیم عذرخواهی بزرگی اشتباهبابت هر  بایدو . کنیم

  .باشد شده گروهی یا فرد آزردگی یا آبرو، و

 ناشناس  منابع ●

بسیار مراقب باشیم، و به هر حال فقط در موارد استثنایی که دلیل  باید نیست مشخص شاناهویت که منابعیدر استفاده از 

 توانیممینام مطلقا به این معنا نیست که استفاده از منابع بی. منتشر کنیماطالعی منابع ناشناس از بسیار موجهی داریم 

 دتأکی بماند، برای محفوظ منبع هویت بناست اگر. در مطلب خود بگنجانیم اساسبی اتهاماتی یا اعتماد غیرقابل اطالعاتی

 را هویتش کهآن بدون ه دهیمممکن را در معرفی او ارائ توصیفِ ترین نزدیک باید کنیماطالعی که نقل می اعتبار بر

 . کنیم فاش

 پاسخگویی حق ●

 . بدهیم پاسخگوییو فرصت  حقها کنیم. باید به آن دقت بسیار باید نهادها یا اشخاص علیه اتهام نشر در

 مستقل از شبکه سازانبرنامه ●
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 بکهش برای اینترنشنال ایران از مستقلسازان برنامهچه آنهر دقت کنیم که باید

 .باشد اعتماد قابل و دقیقدرست و د، شومی تولید شبکه داخل در که هاییبرنامه اندازه به کنندمیتولید یا اجرا 

 عتبرم و شده شناخته متخصصی اگرکنیم از لوازم اساسی دقت در کار ماست. ناد به منبعِ اطالع یا نظری که پخش میتسا

به دقت و  یمتوان، معموالً میواقعیت، نه نظر( عنوان به)یا توضیحی داد  اطالعپیچیده،  و تخصصی موضوعی درباره

، واحد هاییواقعیت دربارهحتی  ،نیز متخصصان اتنظرگاهی  که کنیم فراموش نباید ولی حرف او استناد کنیم. درستیِ 

 عینی هایواقعیت به جای را خود نظرات گاهی نیز کارشناسان ترینباتجربه حتی و باشد متضاد و متفاوت ممکن است

 . دهندمی ارائه

 انکاربر تولیدی یامحتو ●

 هایشبکهدرکه  متن، صدا، تصویر و سایر اَشکال رسانه جمله از ،(UGC) انکاربر تولیدی یامحتواز  استفاده در

کاربران است. و هر گاه اطالعی را  دِ تولی که بگویید مشخصمنبع آن را ذکر کنید و  باید همیشه ،شودمی تولید اجتماعی

قیق مطمئن شوید درست و دتا  دباید به دقت آن را ارزیابی کنی بریدبه کار میاند در خبر یا گزارشی که کاربران فرستاده

 است.

 :نکات اصلی خالصه

 . آورید دست به عینی شواهد اصلی، و اول، اسناد دست منابع از امکان حد تا را مطالب ●

 

 . کنید ارزیابی چندین بار ایداوری کردهدرستی اطالعاتی را که جمعدقت و  ●

 

 روشن عرضه شود. ویق دق وباشد  اعتماد قابلو شواهد  منابعباید مستند و مبتنی بر  همه مطالب ●

 

 .کنند با دقت ارزیابی کنیدان مستقل در شبکه مطرح میسازرا که مهمانان شبکه و برنامه ییهااتهام و ادعاها ●

 

 .کنید بررسی را مدرکی و سند نوع هر درستی و اعتبار ●

 

 .باشید صادق و شفاف دانیدنمی چهآن درباره ●

 

 .کنید پرهیز اساسبی هایزنیگمانه از ●

 

 به منبع آن استناد کنید. کرد تأیید را هاآن صحت تواننمی که اطالعاتی سایر و ادعاها، اتهامات مورد در ●

 

 .نکنید گمراه را خود مخاطب آگاهانه هرگز ●

 

 .کنید ارزیابی را عینی ناشاهد هایگفته صحت ●

 

 دقت کنید.  بسیار بی نام و نشان منابع از استفاده در ●
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 آن عمنب و کنید ارزیابی را انکاربر تولیدی یامحتو اعتبار و صحت ●

 . کنید ذکر مشخص را

 

 . کنید ذکر را خود اطالعات منابع ●

 

 حق و امکان پاسخگویی بدهید. شده مطرح شانعلیه ادعاهایی و اتهاماتدر شبکه  که هاییسازمان یا افرادبه  ●

 

 .کنید تصحیح را هاآنزود  و اذعان خود فاحش اشتباهات به ●

 

 . کنیدو اطالع درست را جایگزین آن  تصحیح را آن ، زوددادید نادرستی اطالع زنده پخش هنگام اگر ●

 

 درگم نشود.سر ومخاطب طلب کمک کندم فهم بدهید تا بهها را درست توضیح موضوع زمینهپیش ●

 

 طرفیبی -۳

و  ،ندتسو اطالعات م واقعیات بر مبتنی طرفخبرنگارِی بی. است اینترنشنال ایرانبنیادی  معیارهای از یکی طرفیبی

 یتبلیغاتکار  از را خبرنگاری که است طرفیبی همین واقع در است. سیاسی و شخصی های داوریپیش پرهیز ازِ 

 . کندمی متمایز

 سادهالبته عمل به این اصل . مختلف هایدیدگاه از طیفی و ارائه نکردن داریجانب یعنی طرفیساده، بی بسیار زبانی به

 وکنیم. خاص خود قضاوت می نظرات با مانپیراموناتفاقات  موردبینی خاص خود را داریم و در جهان ما همه. نیست

 عینی و طرفبنابراین، خبرنگارِی بی. کند مصرف یا و تولیدخود  شخصی عقایداز  برام  مطلبی  نتواند کسهیچ شاید

 ای درست.های و استفاده از روشحرفهتمرین و مهارت مبتنی بر  ،بلکه کاری است تجربینیست،  دقیقه ازعلوم

بر  در نیز را مفهوم چهار این همه اما. نیست کیی انصاف تِ رعای جهت نداشتن و یا  اب، توازن یاو  عینیت با طرفیبی

 . گیردمی

 داوریپیش ها، بدوندیدگاه تکثر ●

 تفاوتیه معنای بیبها نیست. در جدل نگرفتن ی نوعی تعادل ریاضی بین دو دیدگاه مخالف یا جهتمعنا به طرفیبی

داوری در جهت یا خالف از پیشیعنی صرفاً  طرفیبیاثرهم نیست. رنگ و بیدرباره أصول اخالقی و یا تولید محتوای بی

 طیف به دادن امکان و یی که داریم، هافرضپیش همه گرفتن چالش به یعنی طرفیبیجهت خاصی پرهیز کردن. 

 . کنیمدر مطالبی که تولید می متنوع عقاید ازوسیعی 

 هایگروه همه و تجارب و نظرات انواع همه شود؛ بلکهنمی محدود فرهنگی و سیاسی تنوعِ  صرفاً به نیز یداعق تنوعو 

سکوالر،  و غنی، مذهبی و روستایی، فقیر و جوان، شهری و مرد، پیر و زن از اعم - گیرددر بر می نیزرا  اجتماعی

 . غیره نکرده، وتحصیل و کردهتحصیل

  طرفبی قضاوت ●
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دهد درباره موضوعی اطالعات و شواهدی که در دسترس داریم امکان می اگر

دهد می امکانبه ما  طرفیعکس، بی به. بازدارد قضاوت از را ما که ندارد لزومی و نباید طرفیبی داوری کنیم،

ای باشیم و روایت ما از از نزدیک شاهد و ناظر واقعه که کندمی ایجابگاهی  خوب  خبرنگاریِ  کنیم. قضاوت تردرست

بیاصل بنیادی  .کنیم قضاوت اشدربارهو یا با دیدن دقایق و جزئیات ماجرایی  ،ِمالک و مرجع باشدبرای دیگران آن، 

یق و دق و، باشدو ارزیابی شواهد  ماجرا جزئیات دقیق بررسیو مبتنی بر  منصفانه مانقضاوت که است این طرفی

 ایم.قضاوت رسیدهنشان دهیم که چگونه از این شواهد به این روشن 

 در که است این نیازمند. است صداقت و دقتو ،  دقیق شواهد به استنادفکری،  استقالل نیازمند طرفخبرنگارِی بی

 بسنجیم، و را لفتمخمهم و  هایاستدالل داریم، همه نگه را انصاف جانب تعصب باشیم وبی اطالعات و شواهد بررسی

 .کنیم ارائه را هاآن تعصب و داوریپیش بدون

  توازن رعایت ●

 نیست معنی این لزوماً به موضوع یک به طرفانهبی برخورد است، ولی طرفیبی اصلی عناصر از یکی توازن رعایت

 فرصتی و فضا حتما ،هاو دیدگاه نظرات همههر نظری را حتما همراه با نظر مخالف آن عرضه کنیم، و یا به  باید که

 داشته ییا بیشتر کمتر فضای و توجه ارزش ِ ،دیگر بعضی با مقایسه در نظرات از بعضی است ممکن. بدهیم یکسان

 اهمیت و ارزش درباره قضاوت که است این مهم بسیار نکته. کندمی تعیین موجود دالیل و شواهد را این باشند، و

 باقی مخالف هایدیدگاهطرح  برای امکانهمیشه و  باشد منصفانه ، ومتوازن معقول،سنجیده،  باید مختلف هایدیدگاه

 . بماند

جالجن و بزرک مسایل به ویژه در پوشش ولیکنیم رعایت شود. مطالبی که تولید و پخش می همه در باید طرفیبی اصل

 است.حیاتی آن اهمیت  غیرهو  مالی ی،، علمی، فرهنگی، اخالقی، مذهبیسیاس برانگیز

شود  منعکس در شبکه و نظرات مهم هادیدگاه از وسیعی طیف پردازیم، بایدمی حساسحث مهم و ابم گونه این به وقتی

 ایخدشه نظر اظهار خودداری یک طرف ماجرا از بگذاریم نبایدو . کنیم جداکامال  عینیاز خبر و واقعیات  را نظر و

 .  کند وارددر گزارش ما 

  زمان طول در طرفیبی ●

 مناسبزمانِی  بازه بنابراین، باید. شود حاصل زمان طول در است ممکن الیه چند و پیچیده باحثم مورد در طرفیبی

 . گرفت نظر دردر یک بحث  مختلف هایدیدگاه بر تأمل برای را

مطلب  یک در را توازن باید در برخی موارد. کنیم ارائه مختلفی هایشکل به توانیممی را مختلف هایدیدگاه و هانگاه

 همه پوشش است فوری، ممکن اخبار بعضی مورد درمثال خبری در یک برنامه اخبار.  . ردک رعایت یا برنامه خاص

زمانِی  بازه درنه در یک خبر یا یک برنامه اخبار، بلکه  ،طرفیبی حصول شاید ببرد، و زمانمهم  نظرات و ابعاد

 ، مثال چندین برنامه متوالی ممکن باشدترطوالنی

باید کاری گیرند، می شکل تریطوالنی زمانی بازه درکه  انتخاباتی کارزارهای یا جنگ پوشش اتفاقات بزرگ، مثلدر 

 معینی زمانی بازه در دقت بارا  همه مطالب باید. شوند منعکس مهم در طول زمان نظرات و هادیدگاه همهکنیم که 

 است شده رعایت آن در طرفیبی اصل که شد مطمئن تاکرد  بررسی

  همکاران دیگر و خبرنگاران شخصی نظرات ●
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 گزارشگران، چهره و مجریان خصوص ما، به کنندگانتهیه و خبرنگاران

. رنددا ما طرفیبی مورد در آنان قضاوتنظر مخاطبین درباره ما و  بر مهمی تأثیر ، وشوندمی محسوبشبکه  بیرونی

 از ونشانی رد بتوانند مخاطبان نبایددهند، می پوشش را جنجالی  موضوعات و سیاسی مهم اتفاقات ما خبرنگاران وقتی

 .ببینند هاگزارش الیالبه دررا  آنان شخصی نظرات

 دانشگاه، مفسران، خبرنگاران، محققان، نمایندگان استادان مانند)های ما در برنامهکنندکان شرکت دیگر و کارشناسان

 هک کنیم فرض نباید، و کنندرا رعایت نمی توازناصل  کنند لزومادر نظراتی که ابراز می( غیره خیریه، و هایسازمان

 و کنیم بررسی های شبکه راکنندگان در برنامهشرکتنظرات  مرتبالزم است . است داوریپیش از خالی هاآن نظرات

 شود.طرفی و توازن رعایت میمراقب باشیم که اصل بی

دهد، از چه ای شرکت کرده است و نظری میبرای مخاطبان شبکه معلوم نباشد کسی که در برنامهممکن است  گاهی

مدافع نظر خاصی است یا در موضوع  که مثال بدهیم، شاید الزم شود توضیحکند.  در این موارد موضعی صحبت می

در برنامه ظاهر  کهآن از پیش باید، ای چه نظراتی دارددانیم شرکت کنندهنمی اگرمورد بحث ما درگیری خاصی دارد. 

 . کنیم وجو پرس او ازشود 

 دقت و صراحتبا باید کنند های دیگر شبکه شرکت میکسانی را که در مصاحبه ها یا برنامهی جنجال و انگیزبحث نظرات

 ابراز برایما درست پاسخ بدهند. و  سؤاالت به تا بدهیم تفرص و امکان آنان به باید حال درعین ولی .به چالش بگیریم

 . کنیم فراهم مناسب فرصت و امکانباید  دارند قرار اقلیت درهم که  هاییدیدگاه

 ،نژادی مسایل ، مذهب، سیاست در - را مانمخاطبان رایج باورهای و خود هایفرضپیش تا باشیم حاضر باید همیشه

 هاییدیدگاه بهشاید الزم شود  گاهی. زیر سوال ببریم – دیگری حوزه هر یا زیست، پزشکی، و علم، تکنولوژی، محیط

 برآشفتهرا  مانمخاطب از بسیاری است ممکن و اندعموم باور خالف بر که دهیم پوشش را موضوعاتی و بپردازیم

 . کرد مشورت سردبیری تیم ارشد اعضای از یکی با مواردی، باید چنین در. کند

  منصفانه چالش ●

 چالش به باید نیز را هاآن مخالفین ، بلکهاندقدرتصاحب  یا و حکومت در که را کسانی فقط نه های شبکه،برنامهدر 

 های مختلفکنند، و دیدگاهیا سیاستی را تبلیغ می هایی که نظریجمعیتافراد و اپوزیسیون،  هایگروه اعم از – بکشیم

 . خودمانمخاطبیِن  نظرات و هادیدگاه جمله ازدیگر، 

 زبان کاربرد ●

 مثل)خطرناک  وقایع یا جنگ گزارش در .است سنجیده و دقیق زبانی از استفاده طرفیبی اصلی عناصر از یکی

 منابع مسئوالنه، و و کامل ماندقیق، گزارش مانزبان که است مهمبسیار طبیعی(،  بالیای و تروریستی حمالت

 عبارات و هابرچسب از و کنیم توصیف مشخص و دقیقآنچه پیش آمده را  توانیممیتا  باید. باشد شفاف ماناطالعاتی

 را هاآنیکسان عادالنه و  کنیم، بایدمی استفاده« تروریسم» و« تروریست» هایواژه از اگر. یمپرهیزب ایکلیشه و کلی

 . خورد خواهد لطمه واال اعتبار ما به کار درست و بی غرض  بریم،ب کار به

 حتماً باید. باشیم محتاط و دقیق کنندهشرکت افراد تعداد ذکر در باید مشابه اتفاقات و هاپیماییراهدر پوشش تظاهرات و 

. کنیم را گزارش هااین تفاوت حتماً باید دادند، متفاوتی بسیار ارقام مختلف منابع اگر و کنیم ذکر را خود اطالعات منابع

 . بگوییم شفافیت با دانیم، ، و همینطور، هر چه را نمیدانیممیر چه را ه باید

 اشخاص بازنمایی ●
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تنها در  افراد سن نژاد، و و جنسی، معلولیت، قوم هایگرایششاره به ا

با  کهمثالً این -دامن بزنیم باید را نساخته های پیشداوری. باشد مربوط بحث موضوع مستقیماً به کهصورتی موجه است 

از اقلیتی قومی یا مذهبی است فقط در مباحث را که ، یا کسی کنیم، آنها گفتگو  در رابطه با معلول بودن تنها معلول افراد

 شرکت بدهیم. قوم و مذهب مربوط به 

 شخصی نظراتهای حاوی برنامه ●

 هاسازمان و هاافراد، گروه از وسیعی طیف هاآن در که کندتولید  یختلفم هایبرنامه ل ممکن استاینترنشنا ایران

یا ، دفاع کندی خاص از دیدگاه بشر حقوق فعال مثالً، یک. کنند ابراز را خود جنجالیگاه  و شخصی باورهای و نظرات

 هااین همه. بردب سؤال زیررا  تاریخی رویداد یک از تعبیر رایج تاریخدانی یا هد، وبد توضیح را اینظریه دانشمندی

 یتاجاافتاده، نظر و آشنا مسایلی درباره وقتی خصوص کند، به کمک جمعی مباحثه و عمومی فهم ارتقای به تواندمی

 . شود مطرح خالق و تازه

موضوعی حساس و  به اگربه روشنی برای مخاطب مشخص شود. و  باید است شخصی ظراتنعمدتا بیان  لبی کهمط

هم  های مخالفدیدگاه و نَقل کند،منصفانه را ، نظرات دیگر باشدکه اطالعات آن درست  دقت کنیمباید انگیز پراخته بحث

 در شبکه داشته باشند.امکان و فرصتی مشابه 

 نظرسنجی ●

 که است مهم بسیار. باشیم دقیقمحتاط و  خود مخاطبان از گیریرأیدر  ها، ونامهها، پرسشنظرسنجی انتخاب در باید

 باید ما مخاطبانها را گزارش کنیم. با زبان دقیق و توضیحات روشن نتیجه آن، و بسنجیمرا درست ها  آمارگیری شیوه

 . کنند اعتماد هاآن ما از گزارش وما  هایپژوهش بهبتوانند 

 :طرفیبی مورد در عملی نکات مهم خالصه

 . است بحث مورد موضوعدرباره  اصلِی  هایدیدگاه همه آگاهی از طرفیبیأساس  ●

 

 کنیم رعایت شود. مطالبی که تولید و پخش میموضوعات و  همه درباید  طرفیبی اصل ●

 

را از  ه مهمیدیدگا هیچطول زمان  در کهطوری به ،باشد هادیدگاه تکثر و تنوع های ما باید منعکس کنندهرنامهب ●

 .قلم نیاندازیم یا به آن بیش از اندازه توجه نکنیم

 

 و هادیدگاه اجتماعی، هایأنواع گروه ، بلکهنیست یفرهنگ و یسیاس هایمحدود به زمینه و تکثر تنوعمفهوم  ●

  گیرد.میرا نیز در بر های مختلفربهتج

    

 هامجموعه متعادلی از دیدگاه باید دهیم، بلکهب ترجیح دیگر نظری به ناحق به را نظریهای شبکه در برنامه نباید ●

 های آن است.استداللهی بسته به وزن دیدگااعتبار هر  ارائه کنیم که در آن

 

 .نکنید تحریف را دیدگاهی هیچ ●

 

 . است اینترنشنال ایران نظر که نکنید القا را تصور این دیدگاهی هیچ مورد در ●
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 هایبرنامه در که را کسانی همچنینو  خودمان هایفرض و نظرات ●

 .بگذارید بینزیرذره کنندشرکت می ما

 

 .بکشید چالش به را رایج باورهایاطالعی را محرز نگیرید، و  هیچ ●

 

 .بنویسید و حرف بزنید که نه تهییج کند ونه تحقیر دقیق و شفاف زبانیبه  ●

  

 . ندارند که را کسانی هم و بکشید چالش به دارند قدرت که را کسانی هم ●

 

 . کنید وسیع های شبکه رادر برنامه نظرات و افراد طیف ●

 

 . نشود تحریف یواقعیت و نظرهیچ  که مراقب باشید ●

 

 ارتباطی شخصی با موضوع برنامه دارد، کند دیدگاهی خاص یا های شبکه شرکت میاگر کسی که در برنامه ●

 شفاف و روشن به مخاطب اطالع بدهید. 

 

 در برنامه ها  را خود شخصی نظرات گزارشگران، نباید و مجریانوپژه  ما، به کنندگانتهیه و خبرنگاران ●

 . کنند منعکس

 

 

  آزاردهنده یامحتو - ۴

حال،  عین در ولی. دهیم نشان را واقعیاتش همه و کنیم منعکس هست که طورهمان را جهان که است این ما تالش

حاوی مطالبی باشد که ممکن است های ما گاهی برنامهعمومی نیز باشیم.  مردم و عرف  هایحساسیتمتوجه  همیشه باید

تحقیر،  و توهین، و عذاب خشونتسکس، رکیک،  زبان مثالً،موهن یا آزاردهنده است.  ما مخاطبان از هاییبرای گروه

 آگهی بدهیم.به مخاطب پیش، و داشته باشیم مشخصیمحکم ای دلیل حرفه بایدمطالب  گونهبرای پخش این. وغیره

 نیازاریم. بیهوده داریم مخاطبان خود را هم  وظیفه در عین حالولی ، ه باشیمداشت چالشی هایبرنامه یمما مجاز

 دارد.  مشورت و بحث به نیاز، تصمیمی بگیریم آن خالفبر چه اساسی  و تعیین کنیم را جرای عرفطورچه کهاین

هم رعایت حق مردم به آزادی  عمومی باشد، و فرهنگ به احترام مسئولیتِ داوری ما در این موارد باید هم با توجه به 

  ات.اطالعدسترسی آزاد به  بیان و

 اغلب ،آزاردهنده ن وخش جذاب، و گاه  قوی و تصاویر. است اینترنشنال ایرانمهمترین عناصر کار  از اخبار گزارش

ا به ر هاآن زمانی تنها و باشیم محتاط دلخراش تصاویر از استفاده در بایداما . است اخبار پوشش کار از ی حیاتیبخش

  تصاویر و مداربسته هایدوربینفیلِم  درباره اصل این. باشد الزم موضوع دقیق و درست فهم برای که کار ببریم

چه  تصاویر اینپرسید  بایدهمیشه . است صادق شودهمرسان می اجتماعی هایشبکه درکه به وفور  های دستی نیزتلفن

  کنندبه محتوای مطلب اضافه می ارزشی
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 استفاده دررا محترم بدارند.  انسان کرامت ما هایبرنامه که است مهم بسیار

باید مستند،  هایبرنامه و اخبار در خصوص، بهاندکننده تحقیر آور وو ترس، و تهاجمی خشنیش از حد ب مطالبی که  از

 . باشیممراقب  و محتاطبسیار 

 . باشد آزاردهنده تواندمی گزارش تصاویر یا موضوع که دهیمب هشدار مخاطب به ،گزارش پخش از پیش باید

 

 انصاف - ۵

در  کنندگانشرکت و مان، همکارانمخاطبان - شود رعایت همهدر مورد  انصافهای شبکه در برنامه کهکنیم  سعی باید

و  احترام اساس بر ما هایبرنامه یامحتوباید . پردازیممی هاآن به مانامطالب در کهکسانی  همه نیز ، وهابرنامه

 . کنیم پرهیز هاسازمان یا افراد اب مغرضانه و نامنصفانه برخورد از باشد، وی داورپیش و تعصب صداقت، و دور از

 نامهبرای حضور در بر که باشیم مطمئن باید. کنیم رفتار احترام و صداقت با های شبکهدر برنامه کنندگانشرکت با باید

 شانبرای درستدر برنامه داشته باشند،  است قرار که را سهمی نیز وآن،  موضوعبرنامه، نوع  باید اند.کردهموافقت 

 دیگریکسان  چه کنیم مشخص باید. دخواهد ش پخش زنده شود یامیضبط  برنامه آیا کهاین جمله بدهیم؛ از توضیح

ای که تولید و پخش برنامه و. شود داده پوشش است قرار هادیدگاه از طیفی چه و کنند شرکت برنامه در است قرار

 . کند منعکس منصفانهکنندگان را همه شرکت نظرات باید شودمی

 رد باید کنیم،ای به او مییا اشاره بریم،به کار میای برنامه در را کسی تصویر یا صدای او توافقاطالع و  بدون اگر

 رعایت کنیم.حق او را به حریم خصوصی مقدور،  حد تا، و باشیممنصف و  دقیق او نظرات بازنمایی و انعکاس

نای ، مگربدهیم پاسخو فرصت  حقها به آن بایدمعموال ، کنیممطرح می سازمانی یا فرد علیه اتهاماتیها اگر در برنامه

 دلیل موجهی خالف آن داشته باشیم. که

مواقعی،  در کنند، هرچند بیان را خود نظرات یا بدهند پاسخ هاسؤال به بدهیم که کافی فرصت شوندگانمصاحبهبه  باید

 حرفشان را قطع کند.  استناگزیر  کنندهمصاحبه

دهیم توضیح ب یاایم در برنامه شرکت کند اما حاضر نشده است، واز کسی خواسته که بگوییم مخاطبان به است الزم گاهی

 ایمچگونه نظر مخالف را در برنامه کنجاندهکه 

 

  عمومی مجامع در حضور و اجتماعی هایشبکه - ۶

 بیشتری حساسیت ر عین حالو د اهمیتما برای کار خبری شبکه  روز به روز اجتماعی هایشبکه در فردی ماحضور 

برای انتشار در را مطلبی  نظری یا اگر که است اینبه همکاران  ما توصیه ترینعملی شاید و ترینساده .کندپیدا می

جاز و  اینترنشنال ایران   . منتشر نکنیدهم آن را در شبکه های اجتماعی بینید، نمی مناسبم 

 

 در که ما ایحرفه اصول تمام به کنند، و استفاده مسئولیت با اجتماعی هایشبکه ازباید  اینترنشنال ایران خبرنگاران

 هایشبکه در مطالبی که مسئولیت. بمانند پایبند( غیره طرفی، انصاف، ودقت، بی و صحت یعنی) است آمده راهنما این
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 درو باید مراقب باشند است؛  هاخوِد آن عهده به کنندمی منتشر اجتماعی

 باشند. طرفبیجهان،  نقاط دیگر در، چه در منطقه و یا ایران در سیاسی، چه هایحرکت و مناقشات

 

 کهاین شرط کنند، به منتشر اجتماعی هایشبکه در را دیگران و خود نظرات توانندمی اینترنشنال ایران خبرنگاران

 خبرنگاری مثال . «ستنی شبکه لزوماً نظرات من نظرات» هبگویند ک ، و حتمانگذارند پا زیر را شبکه قواعد و اصول

 یا ، ونظر بدهدخود  صفحه در اقلیمیالمللی بین هایپیماناثر  دربارهتواند می است، زیستمحیطکه کارش پوشش مسایل 

 در توانیدنمیکه  را آنچه که است این کلی اصل باشد. فوتبالهای  تیم طرفدار یکی ازتواند شبکه می ورزشی گزارشگر

 . مستقل فرد یک عنوان به ، حتینگویید هم اجتماعی هایشبکه ، دربگویید اینترنشنال ایرانهای برنامه

 

 هایفضا به اغلب گوییدمیدر اینترنت  (closed forums) «بسته هایجمع»در  آنچه نکنید فراموش ضمن، در

 . کندمی قدصأصول در مورد همه أنواع شبکه ها  و قواعداین دلیل،  همین به کند، ومی پیدا درزهم  ترعمومی

 

جایزه،  اهدای ها، مراسممیزگردها، سخنرانی در ، مثالاینترنشنال ایران از نمایندگی به عمومی مجامع در حضور هرگونه

 . شود هماهنگ تانمستقیم مدیر با پیش از باید

 

 :اجتماعی هایشبکه از صحیح استفاده درباره نکته چند

 

 .و پرخاش نکنید نبرید کار به رکیک زبان ●

  

 .تان را تضعیف و کم ارزش کند همکاران کارمطلبی منتشر نکنید که  ●

  

 .اطالع بدهید خبر اتاق به کنید منتشر اجتماعی هایشبکه در کهآن از پیشرا  فوری اخبار ●

 

 . باشد اینترنشنال ایران مطالب و هابرنامه یامحتو ناقض که نکنید منتشر اجتماعی هایشبکه در مطلبی ●

 

 را( شخصی موضوعات و آتی های، برنامهمالی اطالعات جمله از) اینترنشنال ایران خصوصی اطالعات ●

 .نظر ندهید هاآن درباره یا نکنید منتشر

 

 .کنید پرهیز اجتماعی هایشبکه در جدل از ●

 

 باشد، ولو شما قبول و تأیید معنای به تواندمی اجتماعی هایشبکه دراز دیگران  مطلبی کردن همخوان یا منتشر ●

 . باشید نداشته منظوری چنین خودتان کهاین

 

 ت، واذی و خصوصی، تبعیض، آزار افترا، حریم به مربوط قوانین به خصوص بگذارید، به احترام قوانین به ●

 . رایتکپی
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 اینترنشنال ایران سایت از مطالب حذف - ۷
·          

خاص، مثالً  مواردی در مانند، مگرمی سایت روی دائمی طور به کنیممی منتشر اینترنشنال ایران سایت در که مطالبی

 یند، ببآسیب بدهیم کسی احتمال  د، یاشو نقض فاحشی شکل به ای ماحرفه اصول یا اجبار قانونی داشته باشیم،اگر 

 . بیافتد خطر به کسی امنیت یا

 

 در .کنیماصالح  ، نه حذف، بلکهرا ماناشتباه، و کنیم اذعان فافروشن و ش کردیم، باید منتشر نادرستی اطالعات اگر

 ممکن است ، با تحوالت تازه در ماجرا، زمان مرور به است، ولی درست انتشار زمان در مطلبی یا موارد، خبر بعضی

 باید هبلک رد،ک حذف را مطلب نباید نیز موارد این همه در باشد.تازه گمراه کننده  بدون توضیحِ یا وشود،  نادقیق و کهنه

 آن را توضیح بدهیم. مناسب زمینهپیش و نیم،ک روزبه و تصحیح را آن

 

 موارد، باید گونه این در. باشد نداشته وجود آن تصحیح برای راهی هیچ که کنیم حذف را مطلبیشود می زمانی تنها

 . دهیم توضیح خود مخاطب به را دقیق و شفاف آن کردن جایگزین یا دالیِل حذف

 

 

 رایتخصوصی، کپی دادگاه، حریم نقض حرمتافترا، : قانون - ۸

 
 وانینق این ازآگاهی درستی  باید ما بنابراین، خبرنگاران است، و بریتانیا قوانین مشمول اینترنشنال ایران در ما کار

آنچه در آینجا . رایتکپی خصوصی، و ، حریمدادگاه نقض حرمتافترا،  به قوانیِن مربوط خصوص باشند، به داشته

 .قوانین است این اصلی نکات از مختصر شرحی تنهاآمده، 

 همتت یا افترا 

کسی را در معرض  که ادعایی» یا و باشد« خردمندنزد افراد  کسی اعتبار و آبرو به زدنلطمه»تواند می افترا تعریف

 و مطالب جمله کنیم، ازمی پخش و تولیددر شبکه  که یمطالب تصمیم درباره«. بگذارددیگران  توهین نفرت، تمسخر، و

 مسئولخود ما باشد، هم  افترا حاوی که صورتی در بنابراین است، و ما خود بادر نهایت  برنامه، هایمهمان نظرات

 . بودخواهیم 

 اثباتن )یعنی بتوا حقیقتتوان تکیه کرد: بیان به چند استدالل می، تلقی شودافترا  از مطلبی که ممکن است« دفاع»در 

 اساس برای که ابراز شده عقیدهیعنی ) صادقانه عقیدهاظهار؛ کامال حقیقت دارد( رسدبه نظر می افترارد ادعایی که ک

 . عمومی صلحتم (؛ وباشد داشته باور آن به صادقانه عمیقاً و کسی که آن را ابراز کردهو باشد واقعیت

 ارشد مسئول برسد. سردبیرتایید  هب باید در آن باشد افترا احتمال که خبری یا مطلب هر پوشش

 خصوصی حریم 

 حریم به نیز دیگران که باشد داشته انتظار و کند محافظت خود خصوصی حریم از دارد حق کس قانون، هر طبق

بستگی دارد عمدتاً  کنیممی پخش یا ضبط افراد خصوصی زندگی از کهآنچه ما مجازیم . بگذارند احترام او خصوصی

 .ما گزارش ماهیتو  ،کند، آنچه خبرسازشان میهاآن عمومی و وجهه اعتبار به
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 زندگی وارد افراد توافق بدون که داریم اجازه نه و توانیممی نهما  

معموال باید  موارد گونه این در .دلیل بسیار محکمی داشته باشیمدر مواردی استثنایی که  شویم، مگر شانخصوصی

ا حفظ حریم آن ه، و این مصلحت بر است عمومی مصلحت به افراد این خصوصی زندگی به ورود که دهیم نشانبتوانیم 

 تأیید به باید او از محرمانه برداریفیلم یا و کسی خصوصی حریم نقض برای تصمیمی درهرحال هر. اولویت دارد

     . برسد شبکه رییس

کامال محفوظ ( هاآن هایعکس جمله از) شانخانوادگی اطالعات و افراد نشانِی خصوصی که باشیم مراقببسیار  باید

 بماند. 

 دادگاه نقض حرمت 

ای عادالنه را مخدوش کند. تواند محاکمهاست که می هاییگزارش انتشار از گیریپیش برای دادگاه نقض حرمت قانون

 از ییک با دادگاه برگزاری از پیش کهیا مثال دیگر اینکه متهم گناهکار است.  منصفه هیأتذهن  با ایجاد شبهه در مثال

 . کنیم مصاحبه انشاهد

کنیم،  تهیه گزارش دادگاه از جازیممطبق قانون ما تعیین نکرده باشد، جریان محاکمه  گزارش برای محدودیتیدادگاه  اگر

 امارسد، می نظر به سرراست و ساده، کار ایننقل کنیم.  منصفانه و دقیق گذردآنچه را در دادگاه می کهاین بر مشروط

 بسیار باید همیشه قضایی هایروند گزارش در دلیل همین به ، ودارد که باید رعایت شود ایپیچیده مقررات و جزئیات

 .  باشیم محتاط

 :هادادگاه کردن جریان گزارش در اساسی نکات از بعضی

یا اعتراف او ، گذشته او هایمحکومیت بهگزارشی که  مثالً گناه است. یا بی مجرمندهید که القا کند متهم  گزارشی ●

 اشاره کند. او صفات بد از شواهدیبه جرائم دیگر، یا به 

 . نکنید انتقادمحاکمه  روند یا متهم، و دادگاه، دادستان، وکیل رییس از ●

 . نکنید بینیپیش را محاکمه نتیجه ●

 . کند فاش را منصفه هیأت اعضای هویت که اطالعی منتشر نکنید ●

 . نکنید مصاحبه احتمالی یا ورسمی  شاهد هیچ است، با جریان در پرونده تا وقتی ●

 

 رایتکپی 

می تکثیر و تولید هاآن مجوز بدون آثارشان که شده تنظیم هاییشرکت یا افراد حقوق از حفاظت برای رایتکپی قانون

 . دهدمی انحصاری ، حقهای استفاده از آثاری که تولید شدههمه جنبه مورد در رایتکپی صاحب به قانون این. شود

 این .کنند استفاده اثری از قانون نقض بدون تا دهدمی اجازه دیگر منابع خاص، به بسیار مواردی در رایتکپی قانون

 فیلم نقد یا روز اتفاقات گزارش در توانمی قانون این از. است مشهور( fair dealing« )منصفانه استفاده» به کار

 توجه مثالً، باید. پخش کنیم توانیممی خواستیم که را ویدئویی هر که نیست معنا اینبه  ولی. کرد استفاده آنأمثال  و

رایِت کپی قانونکسانی که در  با  باید بنابراین، همیشه. دشونمی عکاسانکار  شامل« منصفانه استفاده» اجازه که داشت

 تخصص دارند مشورت کرد.
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 در خاتمه  – ۹

و دارند؛  سلیم عقل و تجربه در ریشه کههایی است کارشیوه و أصول از ایمجموعه شرح دادیم،این راهنما  در آنچه

 را ما کار ابعاد همه وجه هیچ به اما، پردازندمی دقیقی و جزئی قواعد این اصول به. نیستند انتزاعی و نظری مفاهیمی

 . دنشونمی محسوبهم  ما خبرنگاران ایحرفه هایتوانایی و تجربه برای جایگزینیو د؛ ندهنمی پوشش

درستی : است ثابتهمیشه بدون استثنا،  هاآن بنیادی اصول اما، داشته باشند یبسیار استثناهایاین رهنمودها ممکن است 

 ما خبرنگارانای حرفه رفتاربرای دستیابی به این أصول، و . داوریپیش تعصب و از هیزپر انصاف، دقت، وو شرافت، 

 به اندازه هر یک از این رهنمودها ارزش و اهمیت دارد. آناناخالقِی  هایارزش و

های تصمیم کمکی خواهند بود که رهنمودها این، و اتکا کنید خود سلیم عقلبه  ای وبه شرافت حرفه کهاینحرف آخر

 درست بگیرید.

 

 

 

 ایران اینترنشنال 

 لندن

 ۲۰۱۸فوریه 
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