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 رخبدنیای جدید مقدمه: 

 نگارروزنامه ٣٣بیش از  ،ینگمیانبه طور ساالنه ان است. نگارروزنامهخطرناک برای مکانی  روز افزونجهان به طور 

صدها نفر از هر ساله . رسندنمیسزای اعمال خود به آن مورد  ٩ قاتالن   ،مورد ٠٣از هر و ، دنرسمی قتلبه 

یا مکالمات تلفنی  قرار گرفتهان تحت تعقیب بسیاری از آن. گیرندمیتهدید یا آزار و اذیت قرار حمله،  موردان نگارروزنامه

، برخی از دارندقرار  ی زندانهامیلهپشت  هر مقطع زمانیدر  نگارروزنامه ٠٥٣بیش از . شودمیشنود  هاو اینترنتی آن

کار در طول ان نگارروزنامه. اطالعی در دست نیست نگارروزنامه ٣٥حداقل از محل نگهداری. اندنشده تفهیم اتهامآنها 

یا مرگ، از آزار جنسی کودکان گرفته تا حمالت تروریستی رنج مربوط به ی هاداستانپوشش دادن  خود، هنگام یاهحرف

 . شوندمیروبرو اضطراب روحی علیه غیرنظامیان، با 

جهان رویدادهای در حال وقوع پیگیری امکان  تنهانه دیجیتال  آوریفناست.  کوچکتر شدهان نیز نگارروزنامهبرای جهان 

ی هاشخصیت به افراد امکان دنبال کردن روزنامه نگاران خاص و رسانه های خاص را نیز میدهد.بلکه را فراهم کرده 

 دانندمیبلکه به خوبی  ،انددریافتهبه درستی را  یاذهان عمومروی تاثیر اطالعات بر تنها  در سراسر دنیا نهو فاسد خشن 

بی روند در برخی کشورها، آنان به شمار آید. ی هافعالیتتهدیدی جدی برای  تواندمی خاصی ان  نگارزنامهروکار گونه که چ

 فعاالنو  خبرنگارانبین  تفاوتهایشدن  مخدوشسبب  یاینترنتخبری ی هارسانهو تلویزیون، رادیو، در  گراییحزب ۀسابق

در . است گذاشتهی اهحرف ییا ناظرانو  طرفبی به عنوان افرادی اننگارروزنامه فشار بیشتری روی تشخیصو شده 

به وجود آمده  المللیبینمناطق جنگی و چه در کوچک آرام  هایشهرچه در  ،مطبوعاتبرای  ترهخصمانمحیط یک ، نتیجه

 گر باشند. یکدیمراقب خود و  یباید بیش از هر زمان دیگر ،جای دنیا ران در هنگارروزنامهاست. 

خط مقدم بیشتری در  آزاد   باعث شده تا گزارشگران  اتاق خبر ثابت پرسنل کاهش است.  یافتهغییر تخبری نیز  ۀشرایط حرف

نشت نفت در اقیانوس تا اعتراضات سیاسی، ی محلی، هابزرگراهدر گرفته تا تصادفات  در کشورهای خارجیاز سونامی 

دارای یا پاره وقت  آزاد خبرنگاران  ی از این ربسیاچه  اگر. دهندگزارش را یافته سازمان جنایاتتا ی مسلحانه هادرگیری

 ۀتهی یتممکن است مسئول، ی شانقراردادنوع استخدام هستند اما به دلیل بزرگ ای هرسانه درمطبوعاتی  سوابق کاری

با  یاهر ردهدر  1ان شهروندنگارروزنامه ،به احتمال زیاد. باشد شانخودبا تجهیزات، بیمه، و مراقبت  ،مقدمات کار

ی هاشبکهبرای  و آموزش حمایتکمبود یا  نبوددر ، بدون دریافت  پولآنها . کنندمیه نرم جدست و پن مشابهیی هاچالش

تصمیم  خودان نگارروزنامه ،بیش از هر زمان دیگر ه. امروزکنندمیخبررسانی هستند در حال تحول  ی کهجدید ایرسانه

به تنهایی کار تا حد زیادی  پوشش دهند. به عبارت دیگر، آنهای هایه رویکردچاز طریق و را  ییهاداستانچه  گیرندمی

 . کنندمی

این  ینمخاطب. میپردازد ،آگاه باشنداز آن ان باید در دنیای جدید و در حال تغییر نگارروزنامه آنچه جزئیاتبه این راهنما 

برای راهنما  ۀاین دفترچ هستند.ی اهحرف ربیاتتجمختلف سطوح در  المللیبینان محلی و نگارروزنامهراهنما 

 ،داده شرحعمومی را های آمادگیکاری خود در هر جای دنیا ی هاتماموریانجام اولین  ۀآماد و ان تازه کارنگارروزنامه

 ۀهم رای، و بنمودهی عرضه اهتازاطالعات  اندگشتهازبمیدان کار مجربی که دوباره به  اننگارروزنامهرای ب

 خطردیجیتال و ارزیابی  یمنیامانند  ایدر مورد مسائل پیچیدهی را یهاتوصیهی اهحرفرده مختلف ر ان در هنگارروزنامه

 .دهدمیارائه 

  

                                                 

1 Citizen journalistsکنند. )توضیحات از مترجم است.(اخبار ایفاء میآوری، گزارش، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطالعات و . شهروندان عادی که نقش فعالی را در فرایند جمع 

http://www.cpj.org/killed/murdered.php
http://www.cpj.org/killed/murdered.php
http://www.cpj.org/imprisoned/2011.php
http://www.cpj.org/reports/2008/02/journalists-missing.php
http://www.cpj.org/reports/2008/02/journalists-missing.php
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 اولیهآمادگی  .١

نوع با این حال، بدون توجه به ند. اهمختلف خبررسانی نکرد روی سکوهایگوناگون  نگارروزنامهاین همه  زمانی هیچدر 

از  ،داخلیپوشش خارجی تا خبرنگاری ،  تخصصیموضوعات  گریگزارشگرفته تا  از تحقیقات ــــ ینگارروزنامهفعالیت 

 شروع کار است. ۀنقطکامل آمادگی داشتن  ــــ عکاس خبرنگاریتا وبالگ نویسی 

، تاریخ، زمینه. کنید خود تحقیقتخصصی  موضوعدر مورد ماموریت و با دقت 

قرار مطالعه مورد ی مختلف هادیدگاه برداشت ازبا را  روندهاو  ،متغیرها ،هاشخصیت

رجوع  یداخلی نگارروزنامهو خارجی  خبرنگاریقسمت زیر در  یهابخشبه ). دهید

آشنا شوید. تان تحت پوششو اصطالحات هر گروه  ،فرهنگ، آداب و رسومبا ( .کنید

یک پایه. آشنایی با اصطالحات و عبارات ویژه ی زبان بسیار مفید است، به هاتمهار

دقیق  احتمالیی هابرنامهمختلف تهیه کنید. ی هادیدگاهبا بالقوه خبری  از منابع فهرست

مسیرهای خروجی و افراد قابل به شناسایی که در آن ، برای مواقع اضطراری تنظیم کنید

ات کار خود مطلع ـو جزیی هابرنامه، مکانی از موقعیت اآنها را مرتبی که اعتماد

( .کنید رجوعارزیابی خطر و واکنش در برابر آن  ٢فصل به ). پرداخته باشید ،سازیدمی

واکسیناسیون مناسب و همچنین درمانی اخذ بیمه شامل مقدماتی ارزشمند ی هامگادیگر 

ی پزشکی و واکسیناسیون هاتپوشش بیمه و مراقبمربوط به ی هابخشکه در  طورهمان)

 ٣فصل توضیح داده شده در ) ارتباطاتاطالعات و امنیت (، درک است توضیح داده شده

 طورهمان) در صورت درگیری مناسب و تجهیزاتآموزش دریافت و  ،امنیت اطالعات(

 .باشدمی (است درگیری مسلحانه شرح داده شده ٤که در فصل 

 

 یخارجخبرنگاری 

گزارشات  ضروری است.مسافرت به آنجا از در مورد کشور خارجی پیش  قات وسیع و جامعیتحقبرای ایمن ماندن، انجام 

سایر و  جهانی سازمان بهداشت ی و بهداشتی  تفراسم یهاتوصیه، متنوع حاوی نظرات مختلف، منابع دانشگاهی یخبر

منابع دولتی و وضعیت حقوق بشر و آزادی مطبوعات از  مربوط به یهاشگزارو ،  جانبهچندسازمانهای یا ادارات دولتی 

درباره مسافرتی اطالعات ضروری عمومی ی راهنمای هادفترچهمطالعه کنید. ه دقت بررسی و غیر دولتی را ب

 اننگارروزنامهبا  ،باره ویژه برای نخستین ، بکانمیک سفر به  زاپیش . دهندمیارائه را خصوصیات و فرهنگ کشورها 

 همکاران مورد اعتماداز طرف  مرتبط با شرایطی هاتوصیه کارگیریبهمشورت کنید. مکان  آن در خصوص تجربهدارای 

خاصی محل با یا  ایدخود بی تجربهدر حرفه ار حیاتی است. اگر یبسماموریت و ارزیابی خطرات یک  ریزیمهبرنادر 

برای مدتی آنها را در حین انجام کار در صورت امکان ربه خود بخواهید که جید از همکاران با تتوانمیناآشنا هستید، 

 همراهی کنید.

و نشان دادن کارهای روزمره توانایی انجام به منظور بومی ی هازبان پایهبرای یادگیری اصطالحات را خود تالش تمام 

را یاد . مسیرهای خروج از محل دنشوامنیت شما باعث افزایش  ندنتوامیموضوع دو این چرا که ، گیریدبه کار احترام 

یک  ییدانشگاه آمریکاخارجی  خبرنگاریشبکه جو کنید. وقابل دسترس پرسوضعیت مراکز پزشکی و در مورد گرفته 

 .کندمیکه به آمادگی شما کمک دارد  فختلمنابع ماز  فهرست

تماس با سردبیران،  نقاط، عزیمتپیش از . آماده کنیدارزیابی امنیتی یک  پیش از انجام یک ماموریت بالقوه خطرناک همیشه

اعضای بدانند که چگونه به باید  کارمیدان در شما مخاطبین کنید. به طور روشن مشخص اقوام یا دوستان را و همکاران، 

دسترسی  ۀنحواز شما باید اعضای خانواده و سردبیران  ؛بالعکس طورهمینشما دسترسی پیدا کنند و خانواده و سردبیران 

و  ،وسایل ارتباطیوضعیت نوع ، مورد نظر محل اقامتدر مورد پیش  از. آگاهی داشته باشندمحلی شما مخاطبین  هبیافتن 

ارتباط  نقطۀ مبداءدر افراد واهید با سردبیران و خمیچگونه که تصمیم بگیرید کنید.  تحقیقبودن خود  احتمال تحت نظارت

در کنار  واهید از نام مستعارخمیو آیا  ــــ ، چت یا ایمیلیاینترنت مکالمۀ تلفنی، ثابتن فاز طریق خط تل ــــ برقرار کنید

امنیت اطالعات مراجعه  ٣استفاده کنید. )به فصل الکترونیکی  اتارتباطامن یل اوسسایر یا ، انواع رمزگذاری، سیستم کد

. کنید ریزیمهیا برناتهیه را ، رانندگان و مترجمان محلیکنندگان هماهنگبه مربوط خاص ی هابرنامه عزیمتکنید.( قبل از 

فرهنگ را بشناسید و 
محیط اطراف نسبت به 

 . باخود هوشیار باشید
کادر پشتیبانی  و همکاران

. خود مسافرت کنید
جمعیت نزدیک حاشیه 
و راه خروجی قرار گرفته 

 را به خاطر داشته باشید.

http://www.foreigncorrespondence.org/?q=node/4
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. با همکاران خود مشورت کنیددر این مورد  او حتم ،به خرج دهیدبسیار دقت و تالش  یمحل یپشتیبان کادرصالحیت در 

. را انتخاب کنید یاد قابل اعتماد و مطلعافررت دارد که وضر ،اهد بودآنان خودر دست  غالبا شماایمنی  مسئلۀ چون

 زم را انجام دهند.تمهیدات الو  هاتماسرفتن پیش از ید با ،دارندنظامی  یهانبا یگای که قصد همراهی اننگارروزنامه

همراهی شما را  تاناولیهمحل اقامت کرده و تا در فرودگاه مالقات شما را فردی که است  عاقالنه ،کشورهادر بسیاری از 

 دور جنایتکارانناامن و مسیرهای ناآشنایی مانند داشته و از خطرات را محیط گاهی از وسیله شما فرصت آ بدین. نماید

قابل دسترس به تمایل شما به هتل یا اقامتگاه تا حدودی بستگی  انتخابکنید. تعیین ل برا از قخود محل اقامت خواهید بود. 

احتمال آگاه شدن عموم از محل اما باالست مشتریان امنیت تامین سطح  غالبا در هتل های بزرگ دارد.عموم بودن یا نبودن 

 در کشورهای سرکوبگر ر چنده ،دارند سیمبیاینترنت خدماتی مانند ی بزرگ هاهتل نیز وجود دارد. همچنینشما اقامت 

کمتری قرار سترسی معرض ددر یا اقامتگاه خصوصی شما را  ترکوچکانتخاب هتل وجود دارد. ارتباطات کنترل امکان 

امنیت سطح دارای معموال ی هایهچنین اقامتگاهر چند . باعث افزایش توانایی شما در انجام یک ماموریت خواهد شدداده و 

پرهیز افراد از این طریق وجود دارد د روودارند و امکان یی که بالکن یا پنجره هاقاتامنیت ندارند. از ا یا اصالبوده پایینی 

 باشید.به خاطر داشته راری طکنید. همیشه راه خروجی را برای مواقع اض

 ۴)توضیحات فصل . اقدام شودبدن زره مانند  ییا تجهیزاتتوصیه شده امنیتی آموزش از ماموریت باید نسبت به کسب پیش 

ی اصلی هاهویزی باید در بستجداروهای تجهانی بهداشت سازمان ۀ ( طبق توصیرا مطالعه کنید. مسلحانهدرگیری 

پزشک تماس )همراه با اطالعات ی اهداروهای اضافممکن است بخواهید شوند.  حملدر ساک یا چمدان همراه دار برچسب

دسترسی داشته باشید. دارو به  تاندستیسرقت رفتن ساک به قرار دهید تا در صورت گم شدن یا دیگری خود( را در چمدان 

در بایستی میلی لیتر  ۵۸از سه اونس یا یشتر ظروف مایعات بکه  کندمیامنیتی حکم بازرسی مقررات  هاهدر بیشتر فرودگا

هر ، یخونگروه نوع رسمی حاوی و مدارک  المللیبینکارت واکسیناسیون یک همچنین باید . تحویلی قرار بگیرندچمدان 

 گریگزارشدر اطراف محل  مورد دسترسیهمراه داشته باشید. خدمات پزشکی به پزشکی دیگر وضعیت  یا آلرژینوع 

 . را شناسایی کنید عمومیو پزشکان  ،هاه، درمانگاهانبیمارستاشامل موقعیت مکانی خود 

 فعال اننگارروزنامههیه شوند. ت ی مخصوص آب و هوای بدهاسجمله لبا ازی مناسب هاسلبااز سفر  پیشبایستی همچنین 

رنگ قابل تمایز با و لباس شان به رنگ خاکی یا تیره باشد برای عدم جلب توجه از فاصله دور باید خارجی  هایکشوردر 

هر  .باشد میمورد استفاده نیروهای یگان نظااستتار  رنگهای سبز نظامی یای هاگرننیروهای پلیس یا مورد استفاده آبی 

باید کفش مناسب، کوله پشتی  کندمیرا با پای پیاده در حال حرکت یک داستان  به پوشش دادن بینیپیشکه ی نگارروزنامه

در بپوشید تا جا بیفتد. وسایلی که آن را خواب راحت داشته باشد. اگر کفشتان نو است چند روز قبل از سفر کیسه و  ،محکم

، ، چراغ قوهباتریشامل  تواندمیچنین اقالمی ، بسته بندی کنیدرا  شودمیبه آسانی یافت نکشورهای کمتر پیشرفته 

کرم قارچ انگشتان و اولیه، داروی ضد عفونی،  یهاکمککوچک  جعبهیک ، نخ دندان، نوار بهداشتی یادداشت، هایدفترچه

فهرست  الفپیوست وسایل به از  لیست جامعیک . )برای باشد مخصوص مخفی کردن پولل اییا وس هاکیسههمچنین و پا 

. فدراسیون دشته باشنداان باید اطمینان حاصل کنند که به پول نقد دالر یا یورو دسترسی نگارروزنامه مراجعه کنید.(نیازها 

مقداری پول با  رسمیشناسایی به ظاهر کارت تعدادی حاوی  کیف پول ساختگییک همراه داشتن ان نگارروزنامه المللیبین

 در امان بماند. شانواقعیکیف سرقت در صورت تا  کندمیرا پیشنهاد 

شش ماه اعتبار و صفحات سفید کافی برای دارای شما باید حداقل  ۀگذرنامو ویزاهای مورد نیاز باید معتبر باشند. گذرنامه 

در برخی کشورها  .اخذ کنیدرانندگی  المللیبین ۀنامگواهیاز یک سازمان معتبر مایل باشید ممکن است مهر ویزا باشد. 

ممکن است در و ت قانونی از کشورتان، ضروری اس نامهگواهییک در کنار داشتن ، المللیبین ۀنامگواهیداشتن یک 

 .گیردبصورت  ترراحتاتومبیل کردن اجاره  نقاطبرخی 

 یاخلدی نگارروزنامه

داخلی با ان نگارروزنامهی مواجه هستند، اهی لجستیکی و امنیتی قابل توجهاچالشان خارجی با نگارروزنامهکه  در حالی

 ٠٩٩٢ از سال ،اننگارروزنامهمیته حمایت از تحقیقات کطبق روبرو هستند. جدی بیشتری  بیانآزادی عدم و جانی تهدیدات 

اخبار محلی در دادن در حال پوشش ان نگارروزنامههای کاری به میرومرگاز  موردنه  ،موردده از هر تا کنون 

ان زندانی در سراسر دنیا نگارروزنامه درصد ٩٥بیشتر از  بر اساس همین تحقیقات، .تعلق داردکشورهای خود 

 ریزیمهو برنامل اـکآمادگی داشتن نیاز به محلی هستند.  و سردبیران نویسانوبالگ ،ان عکاسنگارروزنامه، خبرنگاران

 است. ترحیاتیبه ویژه محلی خبرنگاران برای  ایمنی

http://www.who.int/ith/en/
http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://www.cpj.org/killed/
http://www.cpj.org/imprisoned/2011.php
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همکاران مجرب خود ممکن است از ، برای شما جدید است ویژه ماموریتیک نوع یا  ،تخصصی موضوعحرفه،  اگر

که بخواهید  اجازه. از همکاران با تجربه قرار گیریدبالقوه آنها  تراتحت نظ کنید یا از آنها بخواهید کهدرخواست مشاوره 

با ارزش دست عملی ی هاسدرشما به یکسری  ،کهنه کاریک با نظارت  کنید؛را همراهی نها هنگام کار آبرای مدتی 

، عمومیدسترسی به اطالعات قوانین حاکم بر جمله از تحقیق کنید،  جاریمطبوعات باید در مورد همه قوانین . خواهید یافت

مطالب ی امحتوبر روی  سرکوبگرکشورهای که بسیاری از  ییهاتخصوصی، تهمت و افترا، و محدودی ملکدسترسی به 

یک اقدام ضد دولت ی مخالف هاگروهخبری دادن پوشش صرفا  اتیوپی ماننددر کشورهایی رای نمونه، ب. کنندمیتحمیل 

دهها  ه،سال مه. هکندمیحزب کمونیست انتقاد کنند را زندانی یا دولت مرکزی گانی که از نویسند چینآید. به شمار میدولتی 

در تصمیم بگیرید که عامدانه . حتی اگر شوندمیاتهامات ضد دولتی زندانی ه دلیل چنین در سراسر جهان ب نگارروزنامه

چنین ای که میتواند متوجه هبالقو و پیامدهای هاتیدمحدواز  ستیبای ،فراتر بگذارید حد قانونخود پا را از  یهاشگزار

 آگاه باشید. شود اقدامی

 و ،جنایتسیاست، فساد، که موضوعات  یخبرنگاران تخصصکه  دهدمینشان ان نگارروزنامهمیته حمایت از تحقیقات ک

 موضوعیک اگر . هستندیا زندانی شدن قرار گرفتن  حملهمورد  در معرض خطرات  به ویژه  ،دهندمیپوشش را  اختالفات

را شناسایی کلیدی ی هاشخصیت ؛وقت بگذاریدموضوع امنیتی آن پیامدهای درک باید برای  ،دهیدمیرا پوشش  تخصصی

فرا  وآمیزخشونتابزارهای قانونی یا مجرای که از قرمز طوط گذشتن از خو پیامدهای پی ببرید؛ ی آنها هاهانگیزبه و کرده 

یک  ابناآشنا  اننگارروزنامهدر اختیار ه سازی آمادکافی برای باید زمان سردبیران  .کنید درکرا  شودمیاعمال قانونی 

و اصطالحات  هاهشیوو فراگیری  ،مجربمنابع، مصاحبه با همکاران مالقات با د تا آنها فرصت نبگذار تخصصی موضوع

 جنایت ٥فصل به ). نیاز دارد اجرای قانونمراحل  فهمبه  یجنای موضوعیک به ویژه، . داشته باشندرا به موضوع  مربوط

ی بسیار هاتماموریمورد موضوع جنایی و سایر در کنید.( نگاه  اغتشاشاتو  داخلیمسائل  ٦یافته و فصل سازمانو فساد 

ارزیابی خطر و واکنش در برابر آن  ٢)به فصل انجام دهید.  ییک ارزیابی امنیتخود با مشورت سردبیران ، باید ناکخطر

 (مراجعه کنید.

باید درک ، داریدرا  المللیبین یا یداخل ۀبرای یک رسان یماموریت انجامقصد  آزاد نگارروزنامهیک به عنوان اگر شما 

از شما در صورت روبرو شدن با خطر حمایت  درذیربط خبری  سازمانتوانایی و تمایل میزان بالقوه و  اتروشنی از خطر

قابل امنیتی افراد از ، دوین نماییدتیک ارزیابی امنیتی خطرناک  ۀلقوباماموریت یک شروع پیش از همیشه  داشته باشید.را 

ارزیابی خطر و واکنش در  ٢)به فصل . ترتیب دهید خبر دادن از خودبرای دقیق  ۀییک روو  ،کنید تقاضای کمکاعتماد 

در برخی از کنند. ی تردید اهلحظ ناکخطربسیار ماموریت یک در رد کردن نباید  آزاد اننگارروزنامه.( برابر آن نگاه کنید

خبری سازمان یک برای  نگارروزنامه یکبه عنوان  کردنکار  یقانونبه طور ، ممکن است سرکوبگرکشورهای بسیار 

کشورها، دیگر از رخی ب در. بیاموزیدی خبری خارجی را هارسانهبرای مقرارت و پیامدهای کار . باشدممنوع  المللیبین

تهیه شده توسط یک داستان یک در  خودمتوجه عواقب چاپ نام  .اعالم کنید نویسنده نامقسمت در  را نام خود نخواهیدشاید 

 شناسایی نامتانی خود مبنی بر هاهـخواست  ، باشید.شودمین یاد ـوری که از آن به عنوان دشمـکشمستقر در سازمان خبری 

  کنید.  اعالم ذیربطی هارسانهبه به طور واضـح را 

از شماری . دسترسی دارندی شغلی هاتحمایچه به ان محلی باید بدانند خبرنگارهمه 

 دری الزم هایراهنمایارائه توانایی که دارند ثیرگذاری تاصنفی ی هاسازمانکشورها، 

را  ویژه یهاتماموریبرای ی عملی هاتوصیههمراه با قوانین مربوط به مطبوعات،  مورد

ز طرف ای ملی هاسازماندر صورت مواجه شدن با دردسر، برخی از همچنین . دارند

ی هاگروهکه اطالع داشته باشید . هستندمورد شما کردن  ایرسانهیا  مداخله قادر به شما 

صورت در نیز گزارشگران بدون مرز ان و نگارروزنامهکمیته حمایت از مانند  المللیبین

مشاهده . )برای بپردازندجلب توجه و حمایت جهانی به  توانندمی اتآزار و اذیت یا تهدید

مراجعه  ینگارروزنامهی هاسازمان ثپیوست به  ،المللیبینی محلی و هاگروهلیست 

 .(موجود است بیانآزادی  تبادل المللیبینسازمان در  هاگروهامع از این جلیست یک  .کنید

یک  برای کنندههماهنگیا مترجم به عنوان  شده است که درخواستاز شما اگر 

 خود در ماموریتات نهفته خطرنسبت به درک روشنی ، کار کنید المللیبین نگارروزنامه

که با وی  المللیبین نگارروزنامه. ویدرمیکجا را مالقات کرده و به چه کسی اطمینان حاصل کنید که پیش . از داشته باشید

را برآورد  خطردر برابر  شپذیریتحمل یزان و م ،سوابق کاری،تجارب ، را مورد ارزیابی قرار دهید کار خواهید کرد

، در یک شودمیبا خبرنگار خارجی از کشوری که از آن به عنوان دشمن یاد ظاهر شدن  در مورد اذهان عمومی .نمایید

 آزادان نگارروزنامه
بالقوه  خطرات به بایستی
میزان  و به ماموریتیک 

 درتوانایی سازمان خبری 
د. نپی ببرآنها حمایت از 

رد کردن یک در 
خطرناک تردید ماموریت 

 .نکنید

http://www.cpj.org/africa/ethiopia/
http://www.cpj.org/africa/ethiopia/
http://www.cpj.org/asia/china/
http://www.cpj.org/asia/china/
http://www.cpj.org/killed/murdered.php
http://www.cpj.org/killed/murdered.php
http://www.ifex.org/ifex_members/
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در صورت مواجه کنید که  تحقیقید ماموریت را نپذیرید، وتوانمی شما باید بدانید که. داشته باشید نظررا در محیط خصمانه 

 یوشندرک ر یافت خواهید کرد.ش دراهرسان یاخارجی مورد نظر  نگارروزنامهچه میزان حمایت از طرف با خطر، شدن 

؟ یا گزارش هم تهیه است فراهم نمودن تدارکات ووظیفه شما ترجمه کردن آیا . پیدا کنیدماموریت  ایننقش خود در از 

 . آگاه باشید هانسبت به آندارد که بایستی حتما  یبیشترپیامدهای امنیتی  ینید؟ مورد آخرکمی

 ستیبایتک تک آنها که  ینقشمحلی کنندگان هماهنگباید برای همه انواع خبرنگاران و  شاننخبری و سردبیرا یهارسانه

را به طور ی امنیتی و قانونی که سازمان در قبال آنان در صورت مواجه شدن با مشکل بر عهده دارد هاتحمایو  ،ایفا کنند

پذیرد، و نخطرناک را ماموریت یک  محلی نگارروزنامهیک ردبیران باید درک کنند که ممکن است س. دهندتوضیح روشن 

یک یک وظیفه خطرناک به واگذاری در ی خبری باید هارسانه ند.نقبول کآنها را  نظرافراد کردن بایستی بدون تنبیه نیز  آنها

 .داشته باشندتعهد اخالقی محلی  آزادخبرنگار 

طی دوران خیزش مهم اخبار، به ویژه  کنندگانتهیهبه عنوان مستقل ان نگارروزنامه-شهروند، و بردارانفیلم، نویسانوبالگ

ی هارسانهدسترسی حکومتی  سئولینکه در آن مجایی در لیبی و سوریه، . ، پدیدار شده اندآغاز شد ٢٣٠٠که در سال  یعرب

برخی . شروع به فعالیت کردندمستقل  اننگارروزنامه، شهروندان محلی به عنوان را مسدود کردند المللیبین

 دیگربرخی ، در حالی که در اینترنت منتشر کردند آنالینفیلم ی کرده و آن را به صورت بردارفیلمرژیم را ی هایگرسرکوب

ت . در مناطق به شدردندکمنتشر ی اجتماعیهارسانه، و هاگی مستقل، میکروبالهاگرا از طریق وبالروز اخبار آخرین 

منطقه  یهادرگیری ۀقادر به مشاهدی شد که از طریق آن سایر نقاط جهان اهپنجرگشودن چنین اعمالی باعث ، تحت کنترل

فرزاد  مستقل بردارانفیلمدر سوریه، جان خود را از دست دادند. به همین خاطر ان نگارروزنامهنوع . تعدادی از این بودند

 سایتوبدر لیبی، بنیانگذار یک  ؛ندفدا نمودجان خود را شده  ریزیمهبرنای هالقتآشکارا در  3السیدبسیل و  2جربان

 .به ضرب گلوله کشته شد 5زنده از جنگ در بنغازیبرنامه اینترنتی صوتی گذاشتن  ، در حال4النبوسمد حممستقل، 

مواقع اضطراری ایجاد کنند که در و خانوادگی صنفی  افراد مورد تماسی از اهشبک مستقل باید بردارانفیلمو  نویسانوبالگ

 کمک کرده است تا ان شهروندنگارروزنامه به ،مستقر در لندن ،جنگ و صلح گریگزارشموسسه . کردبسیج را  هاآنبتوان 

ی اهباید به گونیی هاشبکهچنین ایجاد . در بسیاری از کشورها، سازماندهی کنند بالکان و خاورمیانهدر  را محلیی هاشبکه

 ٣به فصل امن در مورد چگونگی برقراری ارتباط جزییات بیشتر برای . )کنداز هویت اعضای خود محافظت باشد که 

، بردارانفیلم، نویسانوبالگ. ماده کنیدآ ٢در فصل داده شده طبق توضیحات ( یک ارزیابی امنیتی نگاه کنید.امنیت اطالعات 

کردن کار  شدیدخطرات متوجه باید  ،دهندمیانجام در زمان بحران را ی نگارروزنامهکار مستقلی که و دیگر شهروندان 

 گیریکاربهشامل ، دقیق امنیتی ریزیمه. برناباشندتا حدود زیادی به تنهایی انجام عملیات و  یحمایت سازمانداشتن بدون 

 با همکاران و بستگان، بسیار حیاتی است.منظم  برقراری تماسامن و  یارتباطوسایل 

 

 مطبوعاتی هایاعتبارنامه

وضعیت نیاز به ثابت کردن  تقاضاچرا که در صورت ، مطبوعاتی تهیه کنید هایاعتبارنامه گریگزارششروع کار پیش از 

اعتبارنامه آزاد  خبرنگارانسایر و  یکارکنان قراردادبرای  تقاضای خبری در صورت هاسازمانبسیاری از . ریدداخود 

مبنی بر اثبات  روی سربرگ سازمان یاهخود نامذیربط سازمان خبری از باید دست کم  آزاد خبرنگاران. کنندمیصادر 

واجد شرایطی  به افرادمختلف  صنفیی هاگروهو  نگارروزنامهی هاننجماهمچنین . داشته باشندبه آنها  خودوابستگی شغلی 

دو ، هر 7تیعکاسان مطبوعاملی انجمن و  6نویسندگاناتحادیه ملی اند، شامل شان به آنها پیوستهمربوطه یهاسازمانکه 

صادر مطبوعاتی  هایاعتبارنامه ،، مستقر در بلژیکاننگارروزنامه المللیبینفدراسیون مستقر در ایاالت متحده، و 

مستقل  نویسانوبالگچند  ، هردهندمیانجام  یمشابهدر کشورهای دیگر کار مطبوعاتی ی هان. بسیاری از انجمکنندمی

                                                 

2 Ferzat Jarban 
3 Basil al-Sayed 
4 Mohammed al-Nabbous 
5 Benghazi 
6 National Writers Union 
7 National Press Photographers Association 

http://cpj.org/killed/2011/ferzat-jarban.php
http://cpj.org/killed/2011/ferzat-jarban.php
http://cpj.org/killed/2011/ferzat-jarban.php
http://cpj.org/killed/2011/basil-al-sayed.php
http://cpj.org/killed/2011/mohammed-al-nabbous.php
http://iwpr.net/
http://www.nwu.org/
https://nppa.org/
http://www.ifj.org/en/splash
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ی از اهممکن است دریابند که گردآوری ی مجموعآنها با مشکل مواجه هستند. با این حال  اعتبارنامهگرفتن در هنوز هم 

 .ندمطبوعاتی کمک ک هایاعتبارنامهاخذ به  تواندمیشان ی نگارروزنامهکارهای 

متوجه ، البته تحقیق کنید، یا ملی ای، منطقهداریشهرسئولین از م های مطبوعاتیاعتبارنامهمورد دریافت در ستیهمچنین بای

نفوذ بر مطالب مطبوعات تالش برای در جهت ی اهگزینبه صورت ممکن است چنین مدارکی را فقط که مقامات باشید 

اداره پلیس محلی یک از مطبوعاتی  هایاعتبارنامهداشتن ( رجوع کنید. اغتشاشاتو  داخلیمسائل  ٦به فصل صادر کنند. )

در زمان مطبوعاتی  هایاعتبارنامهداشتن ممکن است همچنین باشد. مفید تظاهرات محلی یک به هنگام پوشش  تواندمی

 الزم باشد.ی دولتی یا مجامع ملی هانساختماعمومی مانند  بناهایعکسبرداری یا ثبت رویدادها در 

ی برای نگارروزنامه یویزاضرورت داشتن یا نداشتن  مورد باید درنیز  کنندمی المللیبینسفرهای که  یاننگارروزنامه

سایر ان باید با نگارروزنامهدر چنین مواردی، . پاسخ همیشه روشن نیست. نمایند تحقیقدر یک کشور گزارش تهیه 

با  یاننگارروزنامهدر بسیاری از موارد، در مورد بهترین شیوه اقدام صحبت کنند. دولتی رسمی و مقامات خبرنگاران 

ی به عنوان روشی برای دور زدن سانسور و انجام نگارروزنامهویزاهای غیر  ی ازویزای مسافرتی یا انواع دیگر

احتمالی پیامدهای ان باید ارنگروزنامه. در هر صورت، اندشدهمحدود با فضای سیاسی کشورهای ماموریت خود وارد خاک 

 .چنین اقداماتی را بسنجند قانونی

درباره خود برگه خالصه ، مستقر در ایاالت متحده در 9اننگارروزنامهانجمن صنفی در  نگارروزنامه، 8مایکل کالینز

، وضع کندان خارجی نگاررخبرا برای ی یهاکشورهایی که دولت ممکن است محدودیتدر وید "گمیمطبوعاتی  اعتبارنامه

ی است تصمیماین "در پایان  ."بسنجیدرا رسمی مناسب  مجوزو عواقب گرفتار شدن بدون داشتن  هاتمحدودیآن  دبایشما 

تقریبا همیشه بهتر در میان است، پلیس، نیروهای مسلح، یا دیگر مقامات رسمی وقتی پای ، اما ید بگیریدتوانمیکه فقط شما 

 .رسمی فعالیت داشته باشید"مجوز که است 

. نیروهای نظامی دولت کنندمیان صادر نگارروزنامهمخصوص خود را برای اعتبارنامه نظامی  مسئولیندر برخی مواقع 

اجازه بخواهند ی بازرسی مسلح هاهایستگاای رد شدن از رب نگاروزنامهراز ی مسلح شورشی ممکن است هاگروهو همچنین 

یک یادداشت تا گروه یک از یک نامه امضا شده به مهر رسمی  تواندمی هااین مجوز. دنتهیه کن افسر ارشدکتبی از نامه 

در را  هایینامهاجازهاعتبارنامه و . هوشیار باشید که چه باشدویزیتش کارت پشت نوشته شده روی  فرماندهیک از کوتاه 

 تلقی کند.دشمن با ی از همکاری اهقیب را نشاناز رمجوز داشتن گروه ممکن است یک . دهیدمیارائه مورد نیاز زمان 

گذرنامه خود، صفحات کپی از نسخه ین چنددر هنگام سفر همیشه باید  المللیبیندر سطح شاغل  اننگارروزنامه

 خود داشته باشند.همراه پاسپورتی سایز عکس اضافی  ینچندهمچنین و  معتبر دیگرمدارک و هر گونه  ،هااعتبارنامه

 

 

 درمانی پوشش بیمه

مندان کار. استان نگارروزنامهبسیاری از برای آفرین مشکل های چالشاز  ییک درمانی و از کارافتادگی مکفی تهیۀ بیمۀ 

طور  هاشرایط و محدودیت را در رابطه باکارفرمایان خود توسط عرضه شده  نامهبیمههر  ستیبای روزنامه نگار داخلی

ذیربط خود مذاکره سازمان خبری بیمه درمانی خود با پوشش درباره باید  یان قراردادنگارروزنامه. بررسی کنندکامل 

آن هزینه پرداخت پوشش بیمه درمانی و  تهیۀ برایبه اقدام شخصی مجبور خود ممکن است  آزادان نگارروزنامهاما . نمایند

دهها تن از )ناسب با نیازهای ویژه خودشان صرف نمایند. تبیمه می هاحطربررسی کافی برای باید زمان آنها  ؛گردند

از  ان،نگارروزنامهاز قابل توجهی تعداد که ند اهداشتظهار اان نگارروزنامهبه کمیته حمایت از شاغل ان نگارروزنامه

مشغول فعالیت  یعکاس جنگان نگارروزنامهتا گرفته در کشورهای کمتر توسعه یافته شاغل  محلی هاین رادیوخبرنگارا

 (.مشغول فعالیت هستندبا پوشش بیمه درمانی محدود یا بدون بیمه درمانی معموال ی بزرگ غربی، هارسانهبرای 

                                                 

8 Michael Collins 
9 Society of Professional Journalists 

http://www.spj.org/ijcredentials.asp
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. انجمن عرضه کنندعمر مختلف بیمه درمانی و  انواعممکن است  ترهدر کشورهای مرف ینگارروزنامه یهانانجم

، بیمه پزشکی برای در حال بستری بودن بیمه شوندهد درآمبیمه شامل  ی بیمههاحطرتعدادی از  ،ایحرفه اننگارروزنامه

. کنندمیرا عرضه  کارافتادگییمه درآمد از قطع عضو بدن، و بیا تصادفی مرگ مزایای صدمات شدید و طوالنی مدت، 

ان شاغل در خارج از نگارروزنامهو ایاالت آمریکا ی بیمه این انجمن برای همه هاحطر

 تیعکاسان مطبوعاملی انجمن و  نویسندگاناتحادیه ملی . ستنیقابل دسترس ایاالت متحده 

 .کنندمیی بیمه عرضه هاحبه اعضای خود طرنیز 

گروه آزادی . چندین گزینه پیش رو دارند المللیبینان شاغل در سطح نگارروزنامه

بیمه همکاری شرکت خصوصی با  مستقر در پاریس، ،گزارشگران بدون مرزمطبوعات 

های رقابتی نرخخود را با ی بیمه هاحطرمستقر در کبک، کانادا،  10مسافرتی جهانی اسکپید

و ساکن در خارج غیر مقیم  شاغلین، آزاد روزنامه نگارانشامل  ،اننگارروزنامهدر اختیار 

در مشغول فعالیت  اننگارروزنامه ،هانامهبیمهاین  .گذاردمی، محل اقامت خوداز کشور

 ،هاهنرخ بیم. دهندمیرا پوشش ، از جمله مناطق جنگی در سراسر جهان خصمانهمناطق 

روز  ٣٦٥پوشش بیمه از روزانه تا مکن است م .متفاوت است ،فعالیتبا توجه به مقصد 

برای  هم وجود دارد.موجود پیش از ی هاتوضعیبرای بیمه بیشتری د. پوشش وخریداری ش

ی عضو اهباید با پرداخت هزینان نگارروزنامه، ی بیمههاحبودن این طرجد شرایط وا

تحت پوشش اضطراری،  حمایت مساعدتشامل  هاحاین طر. شوندگزارشگران بدون مرز 

رزمنده باعث )مشارکت فعال به عنوان یک نظامی ی هانیگابا بودن  "همراه نگارروزنامههنگام "سفر یا  بیمه بودن در طی

 .شوندمی قطع عضو بدنمرگ تصادفی و مزایای مربوط به  ، و(شودمیساقط شدن اعتبار بیمه 

و عمر به مسافران، از جمله  از کارافتادگی،، ی درمانیهاهبیمنیز بیمه ی خصوصی هاتکارگزاران و شرکاز  یتعداد

به ) دارد.بستگی به عوامل بسیاری بیمه ی هاههزینپوشش و  ؛کنندمیعرضه  ،المللیبینشاغل در سطح ان نگارروزنامه

مورد نظرتان کامال تحقیق کنید و ی هاگزینهدرباره مراجعه کنید.( در پیوست پ بیمه دهندگان دهندگان بالقوه بیمه از  یلیست

را  های ناشی از جنگ یا تروریسمبرای آسیبات ئاستثنامانند ی احتمالی هاتمحدودیمربوط به اعمال  نامهبیمهی هاتقسم

اطمینان حاصل کنند که در صورت تغییر در  المللیبینکه مسافران  کندمیتوصیه  سازمان بهداشت جهانی. مرور کنید

به خاطر هستند. بیمه تحت پوشش  ،و بازگرداندن فرد به وطن در صورت فوت مصدوم،فرد  انتقال اورژانسیبرنامه سفر، 

طرح هر  یهابخش ترینمهماز دیدگی دراز مدت یا از کارافتادگی ممکن است آسیببیمه در مواقع داشته باشید که پوشش 

اورژانسی انتقال و ، شودمیتمام گران بسیار مصدوم فرد اورژانسی انتقال مانند پیشامدهایی برای  بیمه پوششی باشد. اهبیم

ان نگارروزنامه. در چنین مواردی، غیرممکن باشدیا مناطق بسیار دور  یجنگبزرگ ممکن است در مناطق  خوددیخوبه

 .نداشته باشندمحلی دسترس قابل پزشکی  به درمانجز اکتفا کردن ی اهممکن است چار

 

 

 

 ی پزشکی و واکسیناسیونهاتمراقب

که برای مدت زمان قابل  یاننگارروزنامهاست. پیشگیرانه ولیه ااقدامات از  سالمو حفظ رژیم غذایی  حفظ تناسب اندام

به پزشکان متخصص از جمله پیش از عزیمت باید  ،دارندماموریت خارج از کشور یا مناطق دوردست قصد توجهی 

تمام کارهای ضروری مراجعه کنند. فیزیوتراپیست ، متخصص زنان، یا پزشک دندانپزشک، چشمخود،  عمومیپزشک 

 .شودانجام  عزیمتپیش از باید دندانپزشکی، به  ویژه، 

مسافران به امور پزشکی که  یواجد شرایطیا درمانگاه با یک پزشک کنید، کار  المللیبیندارید در سطح اگر قصد 

 دریافتشده را ی توصیه هانتمام واکساز سفر پیش نمایید که اطمینان حاصل مشورت کنید و  ،کنندمیرسیدگی  المللیبین

                                                 

10 World Escapade Travel Insurance 

اگر به ماموریت خارج از 
دوردست  مناطق کشور یا

مراقب سالمت روید، می
. خودتان بودن مهم است

به پزشک  ،پیش از رفتن
خود و سایر عمومی 

متخصصان پزشکی 
 .مراجعه کنید

https://www.personal-plans.com/spj/home.do;itgJSessionID=vbYGMHBThJSkQlCyWvT0XTNMSND9yvbJQb9NvVDzTp06hCTMTrdL%21302263340
http://www.nwu.org/insurance-program
https://nppa.org/page/3095
http://www.rsf.org/IMG/pdf/sommaire_garanties_assurance_en.pdf
http://www.rsf.org/IMG/pdf/sommaire_garanties_assurance_en.pdf
http://www.worldescapade.com/en/reporterinsurance.aspx
http://www.worldescapade.com/en/reporterinsurance.aspx
http://www.worldescapade.com/en/reporterinsurance.aspx
http://www.who.int/ith/precautions/insurance_travellers/en/index.html
http://www.who.int/ith/precautions/insurance_travellers/en/index.html
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واکسیناسیون دارای مهر و  المللیبینزرد رنگ کارت از یک فتوکپی ، مورد نیازی هانواکس دریافتاثبات رای بید. اهکرد

ی هاهدر همه درمانگا اتقریبکارت این  ؛داشته باشیدخود تهیه و آن را همراه امضا و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی 

پوشش  عرضهممکن است دهنده  ی بیمههاتبرخی از شرکوید گمیسازمان بهداشت جهانی . استدسترس قابل واجد شرایط 

شرایط  .نمایند واکسیناسیون یهبرگه تاییدارائه مشروط به را فرد به وطن فوری ی پزشکی یا بازگرداندن هافوریتبیمه 

؛ در مورد شرایط و مدارک باشدواکسیناسیون  یهتاییدارائه برگه منوط به ممکن است نیز برخی کشورها خاک ورود به 

 .است تب زردواکسن دریافت مثال، از شرایط ورود به کشور بولیوی  تحقیق کنید. برایکشورهای خاص مورد نیاز 

پزشکان ممکن . کنندمیتوصیه ساله  ٦٤تا  ٠٩بین برای بزرگساالن  را ساله ٠٣کزاز واکسن یک  تزریقبیشتر پزشکان 

به منظور داروی پیشگیری ضد ماالریا ، کنندمیسفر ماالریا بیماری دارای شیوع  به مناطقکه  یاننگارروزنامهاست به 

فلج اطفال، در برابر واکسیناسیون ممکن است همچنین ند. برای برخی از مناطق، نتجویز کمحافظت در برابر عفونت 

چرا د وش ریزیمهبرنااز شش ماه قبل باید  B هپاتیتبرای تزریق واکسن توصیه شود.  تیفوئید، تب زرد، و B و A هپاتیت

تب زرد برای سفر به واکسن  دریافت. گرددتزریق  جداگانه در طی یک دوره شش ماههبه طور سه واکسن که بایستی 

مننژیت و فلج اطفال برای سفر به مکه در عربستان سعودی واکسن الزامی است. غربی و مرکزی  یکشورهای آفریقا

 .کندمیرا فراهم شده روزبه صورت به توزیع بیماریی هانقشهاست. سازمان بهداشت جهانی  اجباری

امدادگران، ممکن است برای چند  هر، گرددمیتوصیه ن المللیبینی هاتواکسن وبا برای مسافردیگر  ،عادیبه طور 

واکسن یک  شود.توصیه خوراکی واکسن  یک ،کنندمیخطرناک سفر مناطق  فرادی که بها ان، و دیگرنگارروزنامه

شش حداکثر فقط باید به مقدار دو دوز در یک دوره دو تا  ،جهت استفادهبسیاری از کشورها توسط  تایید شدهخوراکی وبا 

 .مصرف شودی اههفت

یا طوالنی مدت باید  شدیدتب در صورت داشتن ، اما کند ها شما را به طور موقت بیماربرخی از واکسننیست که  بعید

همچنین هیچ واکسنی . نیستدرصد موثر  ٠٣٣ ی. به یاد داشته باشید که هیچ واکسندهیدبالفاصله به پزشک گزارش 

 .شودمیبیماری یا مرض نعدم ابتال به در برابر ضروری و محتاطانه عاقالنه جایگزین سایر اقدامات 

 

 فردیبهداشت  یهاطاحتیا

لوله آلوده یا آب در ظروف در بسته در مناطقی که آب  یهایضروری است. بطر یزمانر پاک در هآب آشامیدنی نوشیدن 

در بسیاری که  کندمیتوصیه  اننگارروزنامه المللیبینفدراسیون )گزینه مناسبی باشد.  تواندمی ،گی استمشکوک به آلود

سازمان طبق توصیه ( .باشد آلوده تواندمیبطری آب داخل هنوز هم چرا که  ؛بطری بنوشید اخلفقط آب گازدار داز کشورها 

آب را به زای آن این است که ی بیماریهامموثرترین راه برای کشتن جر ،نداشتیدآب کثیف ی جز اهچاراگر ، بهداشت جهانی

. قبل از قرار دادن آب در یخچال، اجازه دهید آب جوشیده در دمای اتاق سرد شود. بیاورید دربه حالت جوش مدت یک دقیقه 

ی ید یا کلر هاصاستفاده از قر. زدایی آب وجود داردمیکروببرای  یی دیگرهاهرا ،ی مشکوک آبهاهبه میزان آالیندبسته 

مانند آسیای جنوبی و بسیاری از کشورهای جنوب صحرای  ی. اما در مناطقشودمی هالبسیاری از انگبین رفتن باعث از 

 زافیلتر ساخته شده از سرامیک، غشاء، یا کربن ممکن است تنها راه موثر فیلتر کردن عوامل بیماری یهامآفریقا، سیست

 شاندر کشور مقصدی تصفیه آب هاشروترین مناسبدرباره ان باید نگارروزنامه. باشد فضوالت انسانی ریزعناصر مانند 

 .و بررسی کنند تحقیق

با آب تمیز  یاکنده را  هاهمیوپوست باید . مصرف کنیدرا شده پخته های کامال ، تنها غذاهآلوددارای پتانسیل آب در مناطق 

یا تخم مرغ  ،شده با شیر خام، آبتهیه محصوالت از دست فروشان خیابانی غذا نخرید، افزون بر این از خریداری . بشویید

، از آب تمیز استفاده کنید ی خودهانرای مسواک زدن دنداب، نماییداز بلعیدن آب اجتناب  هنگام دوش گرفتنخودداری کنید. 

از همچنین . شودمیدست توصیه  کنندهعفونیضدا بشویید. استفاده از از غذا خوردن دست و کارد و چنگال خود ر پیشو 

ساحلی و ی هاآبکه  کندمیخاطر نشان سازمان بهداشت جهانی . دوری کنید های سطحیآب در معرض قرار گرفتن 

نباید بدون . دنداشته باش ی منتقله از آبهاتهتل ، ممکن است خطر ابتال به عفون و حوضچه های استخرهاداخلی، و حتی 

 .قدم گذاشتزمین گل آلود رودخانه و حاشیه کفش مناسب و مقاوم در برابر آب، در مسیرهای 

در از دست دادن  تواندمیدر آب و هوای گرم، به ویژه هنگام فعالیت بدنی، اضافه کردن نمک به غذا یا نوشیدنی 

نوشیدنی محلول همراه داشتن یک گرما جلوگیری کند. سازمان بهداشت جهانی بر اثر ، کم آبی بدن، و سکته هاتالکترولی

http://apps.who.int/ithmap/
http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/ith/en/
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خوری خوری شکر و یک قاشق چایترکیبی از شش قاشق چای ،داشتیدن یدسترسبه آن اگر . کندمیتوصیه را  آبرسانی

 . در مناطق ماالریامورد استفاده قرار گیرد یک جایگزینبه عنوان  تواندمینمک حل شده در یک لیتر آب آشامیدنی سالم 

 .بپوشید ی آستین بلند و شلوارهاسلبادارید و ه پشه بند کاطمینان حاصل نمایید ، خیز

پوسته شدن خارش یا پوسته باید به درمان شود.  کنندهعفونیضدبا یک کرم یا پماد  بالفاصلههر گونه بریدگی یا خراش باید 

از  پاقارچ  ضدعفونتقوی غیرتجویزی . )کرم رسیدگی فوری شود پا قارچ ضدعفونتداروهای بین انگشتان پا نیز با 

با یک پارچه مرطوب یا فقط ، حتی اگر را روزانه بشویید دیدهآسیبمحل .( کندمیجلوگیری  هاچقار انواع دیگرگسترش 

. اگر به نیش زنبور یا گزش حشرات دیگر کردمناطق حساس پوست استفاده برای  توانمیپودر بچه نیز پودر از . باشدحوله 

های با تاریخ مصرف دارو. همراه داشته باشیدبه  یپادزهرهای تجویزجعبه تزریقات خود یا سایر یک حساسیت دارید، 

 .با خود حمل کنیدرا قطعات یدکی آن امل شعینک، و چشم لنزهای کافی،  مقداربه و  معتبر

همراه تان نوع گروه خونی کنندهمشخصدیگر ارت اهدا کننده خون یا کارت پزشکی کیک گروه خونی خود را بدانید و نوع 

آویختن یک د یا دستبنیک تمایل به پوشیدن ممکن است  ،کنندمیفعالیت خصمانه مناطق کسانی که در . داشته باشیدخود 

پنی داروهایی مانند به افرادی که . داشته باشند شانیهایحاوی اطالعات گروه خونی و آلرژبه گردن خود دار روکشکارت 

کادر پرسنل  بههشدار دهنده مشخص و شناسایی وسایل دستبند، یا دیگر  ،یک کارتباید همیشه  ،دارندسیلین حساسیت 

باالی ابتال به در کشورهای با نرخ ی غربی هاهبرخی از سفارتخان .حمل کنندبا خود را مبنی بر وجود آلرژی خاص پزشکی 

. کنندمینگهداری  نی خوهاکها بانکشوردیگر اتباع بازدیدکنندگان کارکنان سفارت و برای وی آیونت اچعف

بانک خون ضرورت در صورت ه فکر کتاین با  ،را انتخاب کنندخود خون  مقداری ازاهدا گزینه  توانندمیان نگارروزنامه

 .آگاه باشید خطرات امراض مقاربتی، از جمله ایدزنسبت به  .خواهد بودآنها در دسترس 

  

http://www.who.int/topics/test/food_safety/safe_food_travel.pdf
http://www.who.int/topics/test/food_safety/safe_food_travel.pdf
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 ارزیابی خطر و واکنش در برابر آن .٢

ذاتی مربوط به پوشش  . خطراتگذاردمیکار بر روی ایمنی شما و دیگران تاثیر مستقیم میدان ی شما در هایگیرتصمیم

دقیق و ارزیابی  ریزیمهبرنا با این حالنیست، از بین رفتنی ی سیاسی، و جرم و جنایت هرگز هایاخبار جنگ، ناآرام

 .کاهش دهدرا خطرات مقداری از  تواندمیریسک 

از هر اتفاقی به این فکر چنانچه پیش سودمند خواهد بود کنید.  عملبینانه ی جسمی و روحی خود واقعهاتدر مورد محدودی

ی هاهکنید که اگر، به فرض، از کار افتاده یا کشته شوید این مسئله بر روی چه کسانی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین به هزین

ی پر از اضطراب و پریشانی به طور پی در پی توجه داشته باشید. در برخی هاداستانروحی و عاطفی تهیه گزارش 

، یک جسد دیگر، یک خانواده عزادار دیگر ممکن است بیش از حد ک قربانی دیگر جرم و جنایتهیه گزارش یموارد، ت

ی از رشد عقلی فرد و نه اهداستانی باید به عنوان نشان از در مورد گزارش تهیه نکردن گیریتصمیمفرد باشد. یک توان 

 باعث خجالت و ننگ وی به شمار آید.

. ایمنی آنها را در درجه نخست اهمیت در نظر بگیرند میدانیوریت برای خبرنگاران مدیران خبری باید هنگام تعیین مام

ی خبری باید مسئولیت حمایت از هاسازمان. کنندتنبیه  ناکخطربالقوه  به دلیل رد ماموریترا  نباید هیچ خبرنگاریمدیران 

بگیرند. سردبیران بایستی در مورد تمایل سازمان ، را بر عهده پاره وقت خواهکارکنان ثابت و خواه ، میدانیخبرنگاران 

صادقانه  انشمشاوره روانی، از خبرنگارانخدمات ی خاص، از جمله بیمه درمانی یا عمر یا هاتخبری ذیربط به حمای

 .عصبی گردد عوارضبعدها منجر به  تواندمی ،نگارروزنامهتوسط  گزارشند. مسائل حل نشده پیش از شروع نبرخورد ک

 

 زیابی امنیتار

و زمان و افراد یک طرح ارزیابی امنیتی آماده کنید. در این طرح باید تماس با  ناکخطر لقوهابماموریت یک همیشه پیش از 

را  ،گریمنطقه محل گزارشدر از جمله پیشینه مشکالت شناخته شده، نوع تماس ارتباطی مشخص شود؛ تمام خطرات 

. باید از منابع پرداخته شده باشدمحتمل خطرات ادراک به در آن که طرح ریزی کنید  احتمالیای هابرنامهتشریح کنید؛ و 

دیپلماتیک،  یهاهدر مورد منطقه یا موضوع مورد نظر، مشاوردارای تجربه  اننگارروزنامهاز جمله  ،گوناگون

ی مربوط به آزادی مطبوعات و حقوق بشر و تحقیقات دانشگاهی مشاوره بگیرید. سردبیرانی که با کارکنان ثابت هاشگزار

حی سواالت ا، باید سهم قابل توجهی را در تهیه این ارزیابی بر عهده گرفته، در طرکنندمیان آزاد کار نگارروزنامهو 

گونه ان مستقلی که هیچ نگارروزنامهآن دسته ارزیابی داشته باشند. از طرح نسخه امنیتی ابتکار عمل به خرج داده، و یک 

با همکاران د، نسختگیر باشبایستی در تدوین یک ارزیابی امنیتی  ،مخصوصا ،سازمان خبری ندارندهیچ با ی اهرابط

فرم ارزیابی امنیتی برای آشنایی و یک . نمونه کنندمشورت کرده، خطرات را بررسی نموده، و یک شبکه تماس تنظیم 

 .باشدمیدر دسترس  چ پیوستبررسی در 

آسوشیتد پیشین ، خبرنگار 11قرار گیرند. تری اندرسونارزیابی مجدد خطرات نیز مورد  ،تغییر شرایطنسبت به بایستی 

 اننگارروزنامهراهنمای امنیت  اولینپرس در بخش خاورمیانه که نزدیک به هفت سال در بیروت به گروگان گرفته شد، در 

همیشه، به طور مداوم، به طور مداوم، هر "نوشت:  ٠٩٩٣شده در ماه مارس سال منتشران، نگارروزنامهکمیته حمایت از 

در برابر آن معادله ی رسیدید که اهدقیقه، ارزش و فواید ریسک در برابر خطرات را بسنجید. و به محض این که به نقط

. ارزش آن را ندارد". بروید، آنجا را ترک کنید ،، از وضعیت موجود خارج شویددادی به شما دست اهکننداحساس ناراحت 

 وی همچنین نوشته است "هیچ داستانی ارزش کشته شدن را ندارد".

  ی که میباید شناسایی شوند شامل موارد زیر میباشند:خطرات

 ی؛اه، و حمالت هوایی و توپخانکشنده ی، تلهاههای خوش، بمبی زمینیهانخطرات میدان جنگ مانند تیراندازی، می• 

 های تروریستی؛گذاریبمب• 

 اهداف سیاسی؛ با ربایی برای گرفتن باج یاآدم• 

                                                 

11 Terry Anderson 
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 گاز اشک آور یا خشونت؛ با جمعیت، از جمله احتمال تجاوز جنسی، سرقت، حمله تودهخطرات ناشی از • 

 غیر طبیعی در سراسر جهان(؛ میرومرگ)علت اصلی  عبور و مرورخطرات • 

 ؛کنترل غیرقابلیا خصمانه ی مسلح بالقوه هاگروهتعامالت با دیگر ی مرزی و هاهگذرگا• 

 منابع؛کردن یا شناسایی  رباییآدمفیزیکی به منظور نظارت • 

 نظارت الکترونیکی و رهگیری اطالعات یا منابع؛• 

 ، شاهدان، و دیگران؛کنندگانهماهنگرانندگان، به منابع، بالقوه اعتماد و وفاداری • 

 ؛حوادثرایج، از جمله انواع  هایجرم و جنایت• 

 بالیای طبیعی مانند طوفان و سیل؛• 

 .از راه آب تا ایدزمنتقله های و خطرات بهداشتی اعم از بیماری• 

 راهنما به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.(این بعدی ی هافصلخطر و موضوعات بیشتر در این احتماالت )درباره 

از وضعیت سیاسی متشنج گرفته تا یک  ــــهر شرایطی در نظر گرفته شود که  احتمالباید این ارزیابی ریسک در همچنین 

درخواست محل شدت بیشتری یابد. این ارزیابی باید شامل اطالعاتی در مورد محل اقامت و  تواندمی ــــفاجعه طبیعی 

تجهیزاتی به نیاز داشتن یا نداشتن داخل کشور؛  روزبهاطالعات به دست آوردن اهندگی در صورت لزوم؛ کجا و چگونگی پن

با چه کسانی در برای دریافت اطالعات ضروری ؛ رادیوی موج کوتاهآب و هوا یا رادیوی مخصوص گزارش یک از قبیل 

ی سفر هاشو رو هابرنامه؛ تماس گرفته شودی خارجی، هاهسفارتخانتا گرفته ی محلی حقوق بشر هاگروهداخل کشور، از 

 .باشد و مسیرهای مختلف ورود و خروج ؛در داخل کشور

خارج از منطقه خطر  ۀو عزیزان خود در محدود ،برقراری تماس با سردبیران، همکارانچگونگی به ارزیابی، این در 

در تماس منظم دیگر سردبیر، همکار، اعضای خانواده، یا فرد قابل اعتماد یک حتما باید با  نگارروزنامه. یک بپردازید

ساعت و در چه  ،در لیست تماس شما باید از قبل تصمیم بگیرید که در چه فاصله زمانی، از چه طریقی باشد. شما و افراد

از استراق سمع گفت و شنود شما حتاطانه برای جلوگیری مبه اقدامات نیازی و اینکه آیا  کنیدتماس برقرار  یاهتعیین شد

حالت فوق  ،غیبت کردناز ی اهباید از قبل تصمیم بگیرید که دقیقا چه مرحلمخاطب شما تر، شما و . از همه مهمیا خیر هست

با چه فرد یا افرادی خروج یا آزادی شما تامین امنیت و  یمکانجابجایی جهت  واکنش گستردهالعاده محسوب شده و برای 

مستلزم دستیابی به همکاران و دوستانی که قادر به ارزیابی در واقع به طور سیستماتیک واکنش تماس گرفته شود. این 

و استفاده از قدرت نفوذ بالقوه سیاستمدارانی که پشتیبانی جامعه داشته، و  اتوضعیت بوده، مسئوالنی که توانایی انجام تحقیق

 . میباشد کنندمیفراهم خود را 

احتمالی  اشاره شود، هر گونه تجهیزات گریی وسایل برقراری ارتباط در محل گزارشهاتاین ارزیابی باید به زیرساخدر 

بایستی شناسایی گردد. آیا برق، دسترسی به اینترنت، و خدمات تلفن همراه و ثابت  ،مورد نیاز شما باشدممکن است  که

باتری ماشین به یک یا دستگاه مولد برق  به یک  رایانهروشن شدن برای موجود است؟ آیا دسترسی به آنها دائمی است؟ آیا 

ى هاتي استفاده شود؟ در مورد نیازهای اساسي مانند تغذیه و مراقباه؟ آیا باید از تلفن ماهواراحتیاج استآداپتور یک با 

بیمارستان، درمانگاه، یا پزشك در دسترس قرار یک پزشكى نیز باید توضیح داده شود. آیا غذا و آب آماده موجود است؟ آیا 

 باشد؟چیزهایی جعبه ابزار پزشکی مورد نیاز است، و باید شامل چه یک دارد؟ آیا 

واهید با خودرویی که بر روی آن خمیمطلوب شما را مورد توجه قرار دهد. آیا مشخصات هر ارزیابی خطری باید 

از  باید؟ آیا کنیدعادی رفت و آمد افراد  در بین دهیدمیردد کنید، یا ترجیح شده تعالمتگزاری "مطبوعات" یا "تلویزیون" 

نید، در انتخاب همراهان خود دقت کمیو با دیگران تشکیل تیم دهید؟ اگر با دیگران مسافرت  یدپرهیزبکردن كار تنهایی 

در برابر خطرات ی بسیار متفاوتنمایید. برای مثال ممکن است شما مایل نباشید با کسی مسافرت کنید که دارای تحمل پذیری 

 است.

 

 منابع و اطالعات

، آمیزخشونتپوشش موضوعاتی مانند جرم هنگام ی است. این امر به ویژه در نگارروزنامهحفاظت از منابع سنگ بنای 

اهمیت  ،دنیا فیزیکی قرار بگیر قانونیدر معرض خطر  توانندمیی مسلحانه، که در آن منابع هادرگیریامنیت ملی، و 

آنان است. تا زمانی که عواقب دوش بر روی بار این  عمدتاباید بدانند که  ویژه،ان آزاد، به نگارروزنامه. کندمیبیشتری پیدا 
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یا  نگارروزنامهنباید وعده محرمانه بودن اطالعات را بدهد؛ اگر یک ی نگارروزنامههیچ باشد، نشده احتمالی سنجیده 

 .، در واقع یک تعهد اخالقی مهم را پذیرفته استبدهدبه منابع ا ر قولیچنین  ایرسانهسازمان 

ند. در تعدادی از موارد، اهی خبری برای استفاده از منابع محرمانه قواعدی را پایه ریزی کردهاسازمانبسیاری از 

در میان  انشسردبیران با نبع رایک مهویت محرمانه که  کنندمیرا ملزم ان میدانی نگارروزنامهی خبری هاسازمان

. در ایاالت متحده و باشندمحرمانه بالقوه، با این قوانین آشنا منابع به وعده دادن از پیش ان میدانی باید نگارروزنامهبگذارند. 

ان به نگارروزنامهی خبری یا هارسانه برایی مدنی و جنایی حق صدور احضاریه هادادگاهبسیاری از کشورهای دیگر، 

یا افشای منابع بین انتخاب  تواندمیآنان  یی پیش روهاگزینهرا دارند. افشای هویت منابع محرمانه برای صورت انفرادی 

ند، خود تصمیمات مبنی بر چگونگی اهکه احضاریه جداگانه دریافت کرد ایرسانهی هاسازمان. باشدشدن  یجریمه و زندان

روبرو  خبرنگاری روزانه و زندانی شدن یک هاجریمه دورنمایی ازبا که ، تایمخواهند گرفت. مجله را برخورد با موضوع 

خبرنگار تایم مربوط به  دفترچه های یادداشتو  هاایمیلتصمیم گرفت که مطابق دستور دادگاه  ٢٣٣٥در سال نهایتا ، بود

 .بود مخالف، هر چند با موضع دادگاه تحویل دهدرا  عامل سازمان سیایک افشای هویت 

دفترچه که در صورت لزوم را دارند این حق قانونی  ایرسانهی هاتطبق قرارداد یا پروتکل اموال سازمان خبری، شرک

، سازمان از حق کندمیی به صورت آزاد کار نگارروزنامهرا تحویل دادگاه بدهند. اگر  نگارروزنامهیک  های یادداشت

صورت احضاریه یا در به دادگاه  نگارروزنامهمنبع یا تحویل مطالب هویت یک قانونی کمتری برای درخواست شناسایی 

 . برخوردار استحکم 

، امنیت ملی، یا یافتهسازمانموضوعات جرم و جنایت  دهندهپوششان محلی نگارروزنامهدر برخی از کشورها، 

ستند. ه، یا حمله تهدیدهای مسلحانه به دلیل استفاده از اطالعات محرمانه به طور ویژه در معرض حبس، شکنجه، درگیری

را تهیه کرد که در آن  ی متعددی در سراسر آفریقاهاهنمونان مستندی از نگارروزنامه، کمیته حمایت از ٣٠٢٣در سال 

. کردندانی که از اسناد محرمانه استفاده کرده بودند را زندانی، تهدید، یا آزار و اذیت نگارروزنامهدولتی رسمی مقامات 

 ودست یافته بودند یادداشت مورد ادعای دولت یک ی که به نگارروزنامهچهار  مسئولین، کامرونای مثال، در کشور بر

و دومی در  ؛ان شکنجه شدنگارروزنامهیکی از این را زندانی کرد.  شده بودمالی در باب ناشایستگی  یسواالتباعث طرح 

ی هاشخصیتتوسط  درگیریزندان درگذشت. درک این مسئله حائز اهمیت است که مسئولیت اخالقی شما در مناطق 

 .گیردمورد محک قرار میبه شدت  ،که ممکن است متوسل به تهدید یا زور شوند زورگویی

 مراوداتی حفاظت از منبع مطالعه کرده و در هاشان باید در مورد رونگارروزنامه

را در نظر تماس با منابع گی چگونزمان و و گزارشات خود از آنها بهره بگیرند. 

یا منزل آنها را در یا آ، گرفته شودتلفن ثابت یا همراه با آنها تماس  آیا از، داشته باشید

در . استفاده شودی امن یا عادی یا پیام چت هاایمیلاز محل کار مالقات کنید، آیا در 

برای های مکتوب یا الکترونیکی خود در فایلکد ساده یا نام مستعار به کار بردن مورد 

ی نوشتاری خود را در جای امن قرار هال. فایبیاندیشیدهویت یک منبع  نمودنپنهان 

ی شرح هاشرور دیگی الکترونیکی را از طریق رمزگذاری و هالو امنیت فای ،دهید

 .کنیدحفظ امنیت اطالعات  ٣داده شده در فصل 

رد. به یگقرار افشاء در معرض زیر فشار و اجبار  تواندمیهویت یک منبع هنوز هم 

از یاداشت برداری یا  درگیریان در مناطق نگارروزنامههمین خاطر، بسیاری از 

 ،نامشان در گزارشات ذکر شودقرار نیست نام کامل و واقعی منابعی که یادگیری حتی 

 .کنندمیدوری 

نویسد که قوانین مربوط به می 13دانشگاه هاروارددر در مرکز اینترنت و جامعه برکمن  12شهروندی هارسانهقانون پروژه 

رویدادهای ی تلفنی، جلسات، و هاتماسضبط حاکم بر قواعد  طورهمینو تهمت در میان کشورها و  ،حریم خصوصی، افترا

اساسی جزئیات قادر به فراهم نمودن ی آزادی مطبوعات محلی هاگروهعمومی متفاوت است. در بسیاری از کشورها، 

. )اسامی هستنداین قوانین  کارگیریبهعملی مسئولین در ی هاهشیوارائه  طورهمینو قوانین حفظ حریم خصوصی و افترا، 

                                                 

12 Citizen Media Law Project 
13 Harvard University’s Berkman Center for Internet & Society 

از منابع خود  مراوداتدر 
مد نظر . محافظت کنید

داشته باشید که آیا 
 یا لفن ثابتخواهید از تمی

با آنها تماس  همراه
 باز یهایمیلااز ، بگیرید

در ، و استفاده نمایید امن یا
آنها را  محل کار یاخانه 

 .مالقات کنید

http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1078444,00.html
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1078444,00.html
http://www.cpj.org/2011/02/attacks-on-the-press-2010-africa-analysis.php
http://www.cpj.org/2011/02/attacks-on-the-press-2010-cameroon.php
http://www.cpj.org/2011/02/attacks-on-the-press-2010-cameroon.php
http://www.dmlp.org/legal-guide/newsgathering-and-privacy
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آزادی ی هاگروهلیست جامعی از  ؛ذکر شده است ینگارروزنامهی هاسازمانپیوست ث در  هاسازمانبسیاری از این 

به صرف قابل دسترسی است.(  بیانآزادی تبادل  المللیبینشبکه  سایتوبمطبوعات در سراسر جهان از طریق 

نقض قوانین یا ، برای به دست آوردن اطالعات دست به دزدی، سرقتکه  شودمیداده نکسی این حق به بودن  نگارروزنامه

 .جاری کشور بزند

 

 امنیت و سالح

با خود اسلحه گرم و دیگر  درگیری مسلحانهپوشش دادن که هنگام  کنندمیان و کارشناسان امنیتی توصیه نگارروزنامهاکثر 

ان مشغول به نگارروزنامهسایر ، یتریکلبه طور شما و، وضعیت  با چنین کاریآالت مرتبط با مبارزه حمل نکنید.  ابزار

، و عراق و ٠٩٩٣مانند سومالی در اوایل دهه  درگیری. در مناطق در حد یک ناظر خواهد بودکار در منطقه درگیری 

مسلح و غیر مسلح را برای حفاظت از جان  یحافظ امنیتمی خبری پرسنل هارسانه، ٢٣٣٣تان در دهه افغانس

حضور نیروهای امنیتی مانع از موقعیت ناظر بودن نقش با اینکه استخدام کردند. درگیری  میدانان شاغل در نگارروزنامه

ی جز تکیه بر پرسنل اهچار ،کنترل غیرقابلی هاتموقعیدر  ایرسانهی هاسازمان، بسیاری از شودمیان نگارروزنامه

 کارکنان خود ندارند.جان خصوصی برای حفاظت از 

در نگاران در معرض خطر، برخی از روزنامه. شودمیبه هیچ وجه توصیه ننیز  هاتماموریسایر سالح گرم در یک حمل 

. باید در نظر داشته باشید که تصمیم به انجام چنین کاری، نداهبر گزیدحمل سالح را ، قانونبا ضعف اجرای  کشورهای

 .ردبب بینبه عنوان یک ناظر از را شما عواقب مرگباری را به دنبال داشته و موقعیت  تواندمی

 

 خشونت جنسی

هنگام پوشش ان، نگارروزنامه، خبرنگار سی بی اس و عضو هیئت مدیره کمیته حمایت از 14تجاوز جنسی به الرا لوگان

ان شده نگارروزنامهباعث پر رنگ شدن این مسئله مهم امنیتی برای  ،٢٣٠٠ی سیاسی در قاهره در فوریه هایناآرامدادن 

اذعان  دیگر نگارروزنامهل و هشت ی با بیش از چهاهان در مصاحبنگارامهروزنکمیته حمایت از  ٠٠٢٣گزارش  . دراست

، اگر چه برخی نیز مرد هی قبلی مورد تجاوز قرار گرفته بودند. اغلب این قربانیان زن بودهاتماموریآنها نیز در شد که 

 .اندرا گزارش دادهتا تجاوز جنسی توسط مهاجمان متعدد شدن دستمالی  از موارد بدرفتاریان نگارروزنامهبودند. 

تهاجم جنسی در جلوگیری از  ،چنین محیطیدر ظاهر و چگونگی به نظر رسیدن وی درک بر محیط و فرد احاطه داشتن 

ی هاگروهی خبری و هاسازماناز متشکل ، ی کنسرسیومی ایمنی اخبار المللیبینموسسه  .باشدمیحائز اهمیت 

، یک خبرنگار خارجی کهنه کار و استاد 15متالف جودیتان، و نگارروزنامهشامل کمیته حمایت از  نگارروزنامه

را در مورد چگونگی به حداقل رساندن خطر در معرض تجاوز جنسی قرار فهرست نیازهایی ی، هر کدام نگارروزنامه

ان و نگارروزنامهاز این پیشنهادات به همراه توصیه تعدادی از شماری ند. اهتشر کردکار میدانی منحین گرفتن در 

 ان در اینجا گنجانیده شده است. نگارروزنامهورت کمیته حمایت از اکارشناسان امنیتی با مش

پوشیدن نوان مثال، به ع ؛ان باید لباس محافظه کارانه بپوشند و با لباس محلی منطقه هماهنگی داشته باشندنگارروزنامه

بودن یا ان زن صرف نظر از متاهل نگارروزنامه. شودمیان زن توصیه نگارروزنامهدر برخی مناطق به روسری 

گردنبند، درست کردن آویختن از آنها باید . را مد نظر داشته باشندچیزی شبیه آن  یاحلقه ازدواج ستی پوشیدن بای شانننبود

ان زن نگارروزنامه بهاجتناب کنند. کارشناسان متعددی باشد چنگ زدن قابل  ی کهچیزیدیگرمو به صورت دم اسبی، یا هر 

و شلوار جین تنگ، آرایش، و جواهرات خودداری  شرتتیبرای عدم جلب توجه ناخواسته از پوشیدن که  کنندمیتوصیه 

. را مد نظر داشته باشیدی گشاد هاسلبا یند وآمیه به سختی از تن بیرون ی سنگین کهاهو چکم کمربند پوشیدننمایند. 

                                                 

14 Lara Logan 
15 Judith Matloff 

http://www.ifex.org/our_network/
http://www.cpj.org/reports/2011/06/silencing-crime-sexual-violence-journalists.php
http://www.newssafety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19870:insi-safety-advisory-for-female-journalists&catid=314:press-room-news-release&Itemid=100077
http://www.cjr.org/campaign_desk/safety_tips_for_female_corresp.php
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برای دفاع از خود . نمایدمیجلوگیری از جلب توجه ناخواسته  ،معمولیی هافتجهیزات در داخل کیحمل محتاطانه همچنین 

 کنید.توجه  ضد بواسپری فلفل یا حتی اسپری  داشتنهمراه در برابر متجاوزین به 

، کنندگانهماهنگکنند. کار و مسافرت کادر پشتیبانی خود  یاان باید به دالیل گوناگون امنیتی با همکاران نگارروزنامه

یا انجام ماموریت  تفراسمحین به ویژه در ، المللیبینان نگارروزنامهدر حفاظت از  توانندمیمحلی مترجمان، و رانندگان 

ان، کادر پشتیبانی نگارروزنامهکار کردن  هنگامدر . نقش مهمی ایفا نمایند جمعیت یا در شرایط پر هرج و مرجمرتبط با 

بررسی صالحیت کادر پشتیبانی دقت در  و خطرات بالقوه را شناسایی کند.تحت نظر داشته امنیت کلی شرایط را  تواندمی

ان موارد تجاوز جنسی توسط نگارروزنامهی همکاران بسیار حائز اهمیت است. برخی از هاتوصیه کارگیریبهمحلی و 

 .انددادهکادر پشتیبانی را گزارش 

ظاهر شوند اما از مکالمه بیش در محیط ی آشنا و با اعتماد به نفس اهان با چهرنگارروزنامهکه  کنندمیکارشناسان پیشنهاد 

ان زن باید آگاه باشند که رفتارهای صمیمانه، مانند بغل نگارروزنامهاز حد یا تماس چشمی با بیگانگان خودداری کنند. 

منجر به سوء تعبیر و جلب توجه ناخواسته شود. نظر کارشناسان این  تواندمیکردن یا لبخند زدن، حتی با همکاران خود، 

داشته تان در ذهن قرار بگیرید و همیشه راه فرار راجمعیت  ۀو در کنار ؛اختالط نکنید انهغالبا مرد یهاتاست که در نشس

خودداری به داخل تل دارای گارد امنیتی انتخاب کنید، و از اتاق با پنجره یا بالکن قابل ورود یک هباشید. تا حد امکان 

ایمنی  المللیبینموسسه پیشنهاد در استفاده کنید. خطر دستگیرۀ ی هتل را قفل کرده و از قفل خود و زنگ هابنمایید. همه در

آماده  حفاظت از خودرا برای داستانی  ،کنندمی احساسی را اهتوجه ناخواستآنها اگر که ان این است نگارروزنامهبه اخبار 

 (.)برای مثال، "من منتظر رسیدن همکارم هستم" .نمایند

 هاموقعیت، برحذر باشید. از جمله این گرددمییی که باعث ایجاد خطر هاتویند که به طور کلی از موقعیگمیکارشناسان 

غریبه در چندین شدن یا با  شخصیفرد قابل اعتماد؛ سوار تاکسی یک ، ماندن در مناطق دور افتاده بدون همراهی به توانمی

تنها بیرون غذا خوردن، مگر  وجود دارد؛ هاهتنها بودن با غریباستفاده از آسانسور یا راهروهایی که امکان تاکسی بودن؛ 

. تماس منظم اشاره کردمرد زمان طوالنی با منابع یا کادر پشتیبانی سپری کردن و  ؛اطمینان داشته باشیدآنجا محیط به اینکه 

همیشه اقدامی مناسب امنیتی  زیاد دالیله باطالعات تماس خود و کادر پشتیبانی پخش با سردبیران اتاق خبر و گردآوری و 

 مواقع اضطرار یمحلمخاطبین و  هم صنفمخاطبین ی امنیتی، شامل هاتماسید. در تلفن همراه خود شماره آمیبه شمار 

 .ذخیره نمایید. در دادن هر گونه اطالعات شخصی احتیاط کامل به خرج دهیدرا  خود

، وی بایستی کاری کند یا کردقریب الوقوع تجاوز جنسی  احساس خطری نگارروزنامهکه اگر  کنندمیکارشناسان توصیه 

یک  ،یا داد زدن برای درخواست کمک از مردمی که صدای او را می شنوندکشیدن عوض کند. جیغ  حرفی بزند که جو را

یک گزینه دیگر باشد. پایین  تواندمیی مانند، "این یک ماشین پلیس است؟" اهغیرمنتظرجمله است. با فریاد گفتن   حلراه

. ادرار باشد میسو حلراه تواندمی ،وحشت زده کند چیزی که ممکن است فرد متجاوز راکردن یا پرتاب  ،انداختن، شکستن

 .باشدعدی گام ب تواندمیکردن یا دفع  مدفوع 

بشر دوستانه، یک راهنمای ایمنی تهیه نموده درگیر کارهای و سیاستگذاران فعاالن  ی برای، انجمن16بشردوستانه امورشبکه 

مستقر در  17هاین شبکه، بخشی از موسسه توسعه خارج .باشدمیان نگارروزنامهمرتبط با ی هاتوصیهشامل برخی که 

و در صورت وقوع تجاوز از عبارات و جمالت داشته گاهی زبان محلی آبه تا حدودی که افراد  کندمیبریتانیا، پیشنهاد 

 .استفاده نمایندشرایط دادن هشدار رای به عنوان روشی بمحلی 

تجاوز جنسی برابر جان و زندگی فرد در از که حفاظت  کنندمیبیان و سایر کارشناسان  شبکه امور بشردوستانه

ان مهارت دفاع از خود در برابر نگارروزنامهکه  کنندمیاست. برخی از کارشناسان امنیتی توصیه  فراگیر یدستورالعمل

 تواندمیدر میان برخی از کارشناسان وجود دارد که مبارزه با مهاجم دیگر یک باور  ،در مقابلمهاجمان را یاد بگیرند. 

عمومی یا محیط . عواملی مانند تعداد مهاجمان، مسلح یا غیر مسلح بودن آنها، و در شودخطر خشونت مرگبار سبب افزایش 

مبنی بر ضارب در صورت قصد که  کنندمیرا باید در نظر گرفت. برخی از کارشناسان پیشنهاد  قع بودنواخصوصی 

 . وی به مقابله برخیزدبا باید مضروب  ،مکان دیگریک جابجایی فرد از صحنه حمله اولیه به 

                                                 

16 Humanitarian Practice Network 
17 Overseas Development Institute 

http://www.odihpn.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3159
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توسط نیروهای وی به اسارت گرفتن ی دولتی یا هاتوسط نیرو نگارروزنامههنگام بازداشت  تواندمیسوء استفاده جنسی 

در از خطر اشکال مختلف تجاوز بکاهد، ممکن است  اسیر کنندگان یا نگهبانان رابطه با برقراری رخ دهد. نیز  غیرمنظم

ی هاگزینهفقط و ممکن است آنها وجود دارد سوء استفاده امکان رخ دادن ان باید آگاه باشند که نگارروزنامه هر صورت

 .پیش رو داشته باشند. هدف اصلی محافظت از زندگی فرد استاندکی در 

یی را در مورد خطر تجاوز جنسی به هالدستورالعم ،ی راهنمای امنیتی خودهادفترچهدر  توانندمیی خبری هاسازمان

زات جنسی اسناد مربوط به تجاوکه در حالی منظور راهکاری برای افزایش توجه و تشویق گفتگو در این مورد بگنجانند. 

کشورهایی که به طور کلی از خطر باالیی به شناسایی  توانندمی هاسازماناما ان محدود است، نگارروزنامهعلیه 

ود، کشورهایی که قانون اجرایی رمیکه در آن تجاوز جنسی به عنوان یک سالح به کار  درگیریبرخوردارند، مانند مناطق 

ی روشنی در هاتسیاس توانندمی هاسازمان. بپردازند ،کشورهایی که در آن تجاوز جنسی عموما شایع است وضعیفی دارند، 

پزشکی، قانونی، و  یهاتبه حمای نگارروزنامه هاینیازدر آن تجاوزات جنسی تنظیم نمایند که برخورد با مورد چگونگی 

که بر روی نگریست کلی یک فوریت پزشکی و یک تهدید امنیتی دید یی به هاشچنین گزارباید به . مشخص شده باشدروانی 

باید نسبت به خواسته . مدیران در پرداختن به موارد تجاوز جنسی خواهد گذاشتان نیز تاثیر نگارروزنامهسایر 

د. ی باشناهتاثیر عاطفی چنین تجربمتوجه برخورد کرده، و با حساسیت حرمانه بودن موضوع مبنی بر م نگارروزنامه

 احساس همدلی، احترام، و امنیت است.شامل  نگارروزنامه آنینیازهای 

 مستند کردن خطری پزشکی مناسب و هاکمکبه منظور دریافت  توانندمی ،مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اننگارروزنامه

نمودند که اذعان  اننگارروزنامهکمیته حمایت از  به اننگارروزنامهمورد خود را گزارش دهند. برخی از  ،امنیت سایرین

پذیر دیده ی خطرناک آسیبهاتماموریواستند در مقابل خمی، زیرا نداشتندسوء استفاده جنسی خود ندادن تمایلی به گزارش 

اعتماد با ی بعدی و هاتماموریان بدون ترس از دست دادن نگارروزنامهنمایند که ایجاد را  یشوند. مدیران سردبیر باید جو

 .موارد سوء استفاده جنسی خود را گزارش دهند کمک و پشتیبانی،نمودن  دریافتبه 

که  شودمیدرخواست ان نگارروزنامهاز ان متعهد به مستند سازی موارد تجاوز جنسی است. نگارروزنامهکمیته حمایت از 

بسته به صالحدید  ،هر مورد اطالعات   بگیرند؛ان تماس نگارروزنامهبا کمیته حمایت از برای گزارش مورد خود 

 .نگهداری خواهد شدبه صورت عمومی یا محرمانه  نگارروزنامه

 

 گروگانگیری شرایط

ان برای گرفتن باج یا منافع نگارروزنامه یریگروگانگبارها  ،اننگارروزنامهکمیته حمایت از  18ساله ٣٠در طول سابقه 

متعدد از کشورهایی مانند کلمبیا، فیلیپین،  یان، مواردنگارروزنامهسیاسی رخ داده است. بنا بر تحقیقات کمیته حمایت از 

که فقط در  دهدمیگزارش شده است. پژوهش این کمیته نشان  روسیه، عراق، پاکستان، افغانستان، مکزیک، و سومالی

 ٠٠٢٣تا سال  ٢٣٣٢ی جنایتکار از سال هاگروه یاتوسط شورشیان  هارسانهو کارکنان  نگارروزنامه ٢٣، حداقل افغانستان

 .ربوده شدند. حداقل دو نفر از آنها جان باختند

که سردبیران و شاید اطمینان حاصل نمایید سفر کنید،  به صورت گروهیبهترین پادزهر احتیاط است. در مناطق خطرناک 

جهت تماس  هاگروهبا اطالعات تماس افراد و  احتمالیی شما آگاهی دارد. یک طرح هابرنامهیک فرد محلی مورد اعتماد از 

در  ،قابل اعتمادتان مخاطبینا سردبیران و ی پیشین بهاثدر بح  باید. آماده نماییدتان ر صورت ناپدید شدند ،گرفتن با آنها

 . شده باشد گیریتصمیم ،گرددوضعیت اورژانس تعبیر  ستیعدم تماس شما بایاز فاصله زمانی مورد اینکه چه 

نام شما بر روی اینترنت  ستجویجاز اولین کارهایی که گروگانگیران ممکن است بعد از به گروگان گرفتن شما انجام دهند، 

را گزارش یی هاداستانید، چه اهآنالین شما را خواهند دید: اینکه در کجا کار کردمشخصات است. گروگانگیران همه 

شخصی و صنفی، و احتماال ارزش خانه شما و ارزش خالص ثروت خانواده شما. ی های، تحصیالت شما، وابستگایدداده

سیاسی خود را در مشخصات آنالین خود محدود کنید. برای ی هاشتمایل داشته باشید که اطالعات شخصی یا گرای شاید

 .ی سیاسی آمادگی داشته باشیدهایوابستگ، و گریگویی به سواالت دشوار در مورد خانواده خود، امور مالی، گزارشپاسخ

                                                 

 )توضیحات از مترجم است.( .تأسیس شد ٠٩۵٠در سال ن نگاراکمیته حمایت از روزنامه 18

http://cpj.org/2010/02/attacks-on-the-press-2009-afghanistan.php
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برقراری رابطه با  هاسدر. یکی از این میباشد ی کنار آمدن و فنون زنده ماندن هامشامل مکانیس خصمانهموزش محیط آ

اما  دک کند. با نگهبانان همکاری کنیدرسانی نگهبانان به شما را انشانس آسیب تواندمیگروگانگیران خود است، گامی که 

مبارز  نقش خود را به عنوان یک ناظر غیرو، به بهترین نحتالش خود را به کار گیرید تا دلجویی دهید. را سعی نکنید آنها 

است. به سرعت خود را با موقعیت پیش آمده وفق دهید و تا داستان ی یک هافهمه طرکار شما بیان اینکه توضیح داده و 

 د.شویخود را حفظ کنید. ممکن است وعده آزادی در آینده به شما داده نشود و به اعدام تهدید خونسردی  حد امکان،

آنها را به صورت نگهبانان کنند تا عمل ی اهباید به گون اندشدهگروهی به گروگان گرفته به صورت  ی کهاننگارروزنامه

بودن  ترراحتمبنی بر آنها و متقاعد نمودن دستورات نگهبانان شامل پیروی از  تواندمیاین نگه دارند. نه متفرق و گروهی 

ز همدیگر حمایت عاطفی و اخالقی کنند. اان باید در دوره اسارت نگارروزنامه. باشدگروهی اسرا به صورت نگهداری 

 .کمک کندموفقیت آمیز هر کدام از اسرا شانس آزادی به  تواندمیحفظ انسجام 

ان کهنه کار و کارشناسان امنیتی نگارروزنامهد، اما بسیاری از آییی برای فرار پیش هاتفرصممکن است در طول اسارت 

در  تعادل برقرار شود. ،شکست ۀبالقوعواقب مرگبار مقابل که شانس موفقیت بسیار اندک است و باید در  دهندمیهشدار 

، خبرنگار محلی، که به مدت هفت ماه 20، و طاهر لودیننیویورک تایمز، خبرنگار 19، در پاکستان، دیوید رود٢٣٣٩سال 

که پس از سنجیدن خطرات، این دو نفر به این نتیجه  بعدها نوشتاز زندان گریختند. رود  ،توسط طالبان حبس شده بودند

برای رهایی "و به همین خاطر آنها خواستند  شوندمیمذاکره نوارد رسیدند که گروگانگیران برای آزادی آنها به طور جدی 

آن باشند که در دستورات از  یسلسله مراتب منسجمدارای ند". با این حال، برخی از گروگانگیران ممکن است تالشی بکن

 .خواهید داشت را خبرنگاری که سزاوار آزادی است به عنوان خود مورد ارائه فرصت شما  انهایت

سردبیران و اعضای خانواده با هم کار کنند. به محض اینکه مسئله گروگانگیری  بهتراست در طول شرایط گروگانگیری، 

خبری کشور هر ی هاسازمان متصدیانبه همراه تایید شد، آنها باید با نمایندگان دولت در کشور محل وقوع گروگانگیری، 

، کارشناسان امنیتی خصوصی، و حیطهاین در مجرب ی هاتان تماس برقرار کنند. آنها باید با دیپلمانگارروزنامهیک از 

مرکز ایمنی اخبار دارای یک  المللیبینان مشورت کنند. موسسه نگارروزنامهکمیته حمایت از  ی مطبوعاتی مانندهاگروه

مرکز در معرفی کارشناسان امور گروگانگیری کمک کند.  تواندمیاست که  21به بحران گروگانگیری یاری رسانیجهانی 

اعضای به دست آوردن مشاوره برای در چگونگی ی درگیر را هافطر تواندمی دارتی و آسیب روانی نگارروزنامه

ی گروگانگیران تن هاهی عصبی نگاه کنید.( اینکه آیا باید به خواستهاواکنش ٩)به فصل خانواده و دیگران راهنمایی کند. 

 .گیردمیقرار سنجش صبر و احساسات مورد تحمل توانایی مصیبت، یافتن با ادامه سوال دشواری است.  ،داد

یک مجرا سخنگو و یک فرد به عنوان با معرفی منسجم، جبهه سردبیران و خویشاوندان باید از هیچ تالشی برای ارائه یک 

ی خانواده و همکاران هاهممکن است مستقل از )و برعکس( خواست سئولین. مدریغ نکنندمسئولین برای ارتباط با 

 گیریتصمیمبر روی  گذاریو مطبوعات شانس تاثیر مسئولینکنند، اما فرستادن یک پیام روشن و مداوم به  گیریتصمیم

 .دهدمیرا به طور موثری افزایش  مسئولین

ند، اگر چه در عمل گزارش شده است که اهکردعالم را اخواهی باج ی هاتدرخواسی عدم پرداخت هاتها سیاساکثر دولت

ند. اهان گروگان کمک کردنگارروزنامهها، از جمله فرانسه و ژاپن، به پرداخت باج در ازای آزادی از دولتبرخی 

عملیات نجات توسط دولت یک به کار گرفتن  برای گیریتصمیمقادر به نفوذ در ممکن است سردبیران و اعضای خانواده 

یک  عملیات نجاتیک دستور  باشند یا نباشند. دولت بریتانیا با سردبیران صحبت کرد، اما بعد خود به تنهایی تصمیم به

، 22، استفن فارلتایمزگرفت. خبرنگار  ٢٣٣٩در افغانستان در سال  نیویورک تایمزایرلندی شاغل در  -خبرنگار انگلیسی

فارل مشغول به کار بود، کشته  کنندههماهنگ، که به عنوان 23سلطان محمد منادی، اما یک خبرنگار افغان، پیدا کردنجات 

 .شد

ی یک طرفه خود هادیدگاهیا پوشش دادن  خوداحتمال دارد گروگانگیران سعی بر اجبار یک سازمان خبری برای تبلیغات 

ی هارسانه تاان را ربوده نگارروزنامه غالباان دست راستی در کلمبیا نظامیشبهو  یی چپهاک، چری٠٩٩٣دهه  . درنمایند

                                                 

19 David Rohde 
20 Tahir Ludin 
21 Global Hostage Crisis Help Centre 
22 Stephen Farrell 
23 Sultan Mohammed Munadi, 

http://www.nytimes.com/2009/10/22/world/asia/22hostage.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2009/10/22/world/asia/22hostage.html?_r=0
http://www.newssafety.org/page.php?page=6328&cat=hostage-center
http://www.newssafety.org/page.php?page=6328&cat=hostage-center
http://www.newssafety.org/page.php?page=6328&cat=hostage-center
http://dartcenter.org/
http://dartcenter.org/
http://dartcenter.org/
http://www.cpj.org/2009/11/pm-brown-urged-to-probe-farrell-rescue.php
http://cpj.org/killed/2009/sultan-mohammed-munadi.php
http://cpj.org/killed/2009/sultan-mohammed-munadi.php
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پس از اینکه  24وگلوببرزیلی  ، تلویزیون٢٣٣٦. در سال نمایندی سیاسی خود هایخبری را مجبور به پوشش دادن نارضایت

شرح به در آن خانگی پخش کرد که  یرا ربود، یک ویدیوشبکه سین ییک باند جنایتکار محلی یک خبرنگار و تکن

بعدها آزاد شدند. سردبیران باید تشخیص  نگارروزنامه. این دو ه شده بودشرایط زندان پرداخت درمشاهده شده ی هایکاست

 اجباری اخبار آنان شود. دادن برای پوشش ی بعدی هاتالشمنجر به  تواندمیی گروگانگیران هاهدهند که تن دادن به خواست

برای بیان اظهارات تبلیغاتی به صورت ویدئویی  نگارروزنامهتقاضای گروگانگیران از  تواندمینوع دیگری از اجبار، 

شانس ممکن است چنین کاری باعث افزایش حاسبه که ماین  اند، باهان با این کار موافقت کردنگارروزنامهباشد. برخی از 

با این باور که مستقالنه عمل کردن ممکن است باعث دادن قدرت  ،نداه. برخی دیگر مقاومت کردگردد شانخطربیآزادی 

 به شرایط و افراد درگیر بستگی دارد. امالک گیریتصمیمبه گروگانگیران شود. فشار 

 

 تهدیداتواکنش در برابر 

طبق بلکه اغلب حمالت واقعی نیز به دنبال دارد.  ؛ستنیان منتقد نگارروزنامهتنها تاکتیکی طراحی شده برای ارعاب  ،تهدید

از قبل  ،ان به قتل رسیده در دو دهه گذشتهنگارروزنامه، سی و پنج درصد از اننگارروزنامهکمیته حمایت از  تحقیقات

ی به کسانی که شما را به خشونت فیزیکی تهدید اهمورد تهدید قرار گرفته بودند. شما باید تهدید را جدی گرفته، توجه ویژ

 . داشته باشید ،نداهکرد

با ی یبه پلیس در جاهایک تهدید به شرایط محل بستگی دارد. گزارش دادن  ،چگونگی واکنش در برابر تهدیدبخشی از 

فاسد، با مجریان قانون همیشه راهکار مناسبی است. در کشورهایی  ،قابل اعتمادمجریان قانون و  قانونحاکمیت محکم 

یک تهدید جدی ممکن است بیهوده یا حتی نتیجه معکوس داشته باشد. این عوامل باید به دقت مورد سنجش دادن گزارش 

 قرار بگیرند. 

خود تهدید را گزارش دهید. اطمینان حاصل کنید که آنها از جزئیات تهدید، از جمله به سردبیران و همکاران قابل اعتماد 

ی خبری خود یا وبالگ هارسانهان از طریق نگارروزنامهماهیت و چگونگی و زمان وقوع تهدید با خبر هستند. برخی از 

از جمله کمیته حمایت از  لمللیابینی آزادی مطبوعات محلی و هاگروهبه حتما ند. و اهشخصی تهدید را علنی کرد

به اطالع عموم  شما تهدید را مطابق میلیک ان نگارروزنامهان تهدید را گزارش دهید. کمیته حمایت از نگارروزنامه

اند اظهار داشته اننگارروزنامهان به کمیته حمایت از نگارروزنامهدارد. بسیاری از رسانده یا به صورت محرمانه نگه می

 . کردن تهدید به حفاظت از آنها کمک کرده است که عمومی

داشته در نظر را خود  تخصصی موضوعیک تغییر موقت یا دائم در  توانندمیهمچنین ان در معرض خطر نگارروزنامه

و در صورت درخواست تغییر  ردهمورد تهدید واقع شده از نزدیک مشورت ک نگارروزنامه. سردبیران باید با باشند

از که با گذشت زمان  انددریافتهان تهدید شده نگارروزنامهفورا اقدام نمایند. برخی از  ویماموریت به دالیل امنیتی توسط 

 . شده استکاسته شدت شرایط خصمانه از  ،حساس موضوعیک 

اگر جابجایی ضروری به ج از کشور بیاندیشند. ان به نقل مکان در داخل یا خارنگارروزنامهدر موارد شدید، ممکن است 

مشورت احتمالی شده باید با عزیزان خود در مورد ارزیابی تغییر مکان واقع تهدید  مورد اننگارروزنامه، رسدنظر می

کلمبیایی به نام پژوهشگر ی صنفی خود باشند. برای مثال، سردبیر هاگروهی خبری و هاسازمانکرده، و به دنبال کمک از 

روبرو شد به  ،شاهاز جمله فرستادن تاج گل مراسم تشییع جنازه به در خان ،، پس اینکه با یکسری تهدیدات25دانیل کرونل

کرونل به کلمبیا بازگشت و کار  به مدت دو سال به ایاالت متحده نقل مکان کرد. ٢٣٣٥ش در اوایل سال اههمراه خانواد

شد. کمیته حمایت از رونامه  استهشدت آنها کاز سرعت و اما  ،پژوهشگری را از سر گرفت، و گرچه تهدیدات ادامه داشت

ی مستقیمی مانند یاری هاتد، حمایان در معرض تهدید مشاوره داده و در برخی موارنگارروزنامهبه  تواندمینگاران 

 .کند ارائه رسانی در تغییر مکان

  

                                                 

24 Globo 
25 Daniel Coronell 

http://www.cpj.org/killed/
http://www.cpj.org/killed/
http://www.cpj.org/killed/
http://cpj.org/blog/2011/02/coronell-leaves-colombia-again-this-time-for-oppor.php
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 در تکنولوژیامنیت  .٣

 

 را خود هایگزارش آن توسط که تاپلپ کامپیوتر یک—کنیدمی استفاده فنی ابزارهای از همیشه شما گزارشگری، هنگام

 و عکاسی؛ برای دوربین فرستید؛می ایمیل و زنیدمی تلفن آنها با که همراهی هایتلفن کنید؛می آنالین پژوهش و نویسیدمی

 این .دهدمی انجام را متعددی کارهای که باشند شده ادغام دستگاه یک در اینها همۀ است ممکن .مصاحبه برای صوت ضبط

 .ندمیباش ضروری شما گزارشگری برای که اندزیادی بسیار اطالعات حاوی هادستگاه
 

 ازدست از اطمینان حصول خویش، اطالعات از محافظت معنای به این .پردازدمی ابزارها این از امن استفاده به بخش این

 کار از اطمینان معنای به همچنین .است محرمانه اطالعات داشتن نگاه خصوصی و گزارش یک برای حیاتی چیزهای ندادن

 .است کند، ایجاد اخالل آن در کند سعی کسی که هنگامی حتی ،دارید نیاز آن به که زمانی در ابزار کردن
 

 کردن گم .کنیدمی حمل خود با که هستند اقالمی گرانبهاترین احتماال دیجیتالی هایفایل دهید،می انجام میدانی کار شما اگر

 رابطان فهرست که درصورتی .کنند خارج مسیر از را گزارش یک تهیه توانندمی ویدیو و عکس مثل چیزهایی یا یادداشتها

 دهید اجازه اگر .شود منابعتان و شما افتادن خطر به باعث است ممکن برسد نادرست هایدست به شما سفری برنامۀ یا شما

 .بازبمانید کال گزارش یک پیگیری از است ممکن شوند قطع یا تخریب، توقیف، شما ابزارهای که
 

 چین، کشور در .است افزایش به رو همچنان پیچیدگی نظر از هم و کمیت نظر از هم نگاران روزنامه به دیجیتالی حمالت

 هایپیوست در که اند یافته جاسوسی افزارهای نرم به آلوده را خود شخصی کامپیوترهای خارجی خبرنگاران
(attachments) مکالمات به مقامات کلمبیا، تا گرفته اتیوپی از .بودند شده پنهان بودند شده ساخته دقت به که هاییایمیل 

 خرابکاری و جاسوسی به که نیستند کسانی تنها دولتی مقامات .اند یافته دسترسی خبرنگاران گزارشی متون و ایمیلی، تلفنی،

 Tech) (High  پیشرفته آوریفن فرصتهای از ایفزاینده طور به نیز تبهکار بزرگ سازمانهای شوند؛می متوسل تالیدیجی

 ارزشمند اطالعات که نگارانی روزنامه همچنین "پرست، وطن" یا طلب فرصت کامپیوتری تبهکاران .کنندمی برداری بهره

 .دهندمی قرار هدف را دارند انگیز بحث یا
 

 دربارۀ بیشتر بحث این .است هالیوودی هکرهای و پیچیده حمالت دفع دربارۀ ندرت به مناسب اطالعات امنیت تمه،خا در

 مختل را شما کار بخواهند است ممکن که است کسانی قابلیتهای و هاانگیزه همچنین و کنید، محافظت بایدمی شما آنچه درک

 .است هایافته آن با بقمنط هاییروش و عادتها دادن پرورش سپس و کنند،
 

 ایمنی برای ریزی برنامه
 

 کرد محافظت باید را چیزهایی چه
 

 میخواهید شما که چیزهایی کنید؟ محافظت خطراتی چه مقابل در را آنها میخواهید و کنید محافظت میخواهید چیزهایی چه از

 حاضر حال در .هستند شما های ریسک شوند واقع است ممکن که اتفاقاتی هستند؛ شما های دارایی کنید محافظت آنها از

 .کنید فکر ریسک و دارایی دربارۀ فقط آن جای به—نباشید چطور، یا کند حمله شما به است ممکن کسی چه اینکه نگران
 

 :کنید فکر آن دربارۀ است ممکن شما که دارد وجود ریسک سه معموال
 

شما خرد میشود، یا فلش کارت دوربین عکاسی  وقتی هارد دیسک شما ازکار بازمیماند، یا تلفن .خسارت .1

 .شما گم میشود

 .یابد که شما ترجیح میدهید آن را خصوصی نگهداریدشخصی به اطالعاتی دست می .افشاگری .2

 .اتصال شما به شبکه قطع میشود، نمیتوانید ایمیل بفرستید، یا تلفن همراه شما سیگنال ندارد .اختالل .3

 

https://cpj.org/2011/02/attacks-on-the-press-2010-internet-analysis-danny-obrien.php
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 را کارتان بتوانید تا است مهم شما برای چیزی چه کنید تصور میگیرید، نظر در را کنید محافظت خواهیدمی که چیزی وقتی

 موضوع این است ممکن .است مهم کند ایجاد اختالل شما کار در میخواهد که شما دشمن برای چیزی چه یا دهید، انجام

 وجود این با باشد، شفاف زیادی حد تا شما رکا اگر حتی .است ضروری مورد این در دقیق تامل بنابراین نباشد، آشکار

 .بمانند باقی پنهان بایدمی دیگر چیزهای و شما استفادۀ مورد ابزارهای

 

 بعضی بیاندازد؟ خطر به را آنها است ممکن اند،داده شما به منابعتان که اطالعاتی شدن فاش آیا که باشید داشته نظر در

 مثال عنوان به .کنند خطر تولید دیگر زمینۀ در ولی بیایند، نظر به ضرر بی مشخص زمینۀ یک در است ممکن چیزها

 (برعکس یا) میدهید پوشش عربی کشور یک در را گزارشی که درزمانی شما، اسراییلی رابطان اطالعات به دسترسی
 صورت به یگراند با پیشتر که سفر اطالعات و شخصی اطالعات حتی .کند ایجاد مشکل ذینفع اشخاص همۀ برای تواندمی

 .بیاندازد دردسر به را شما دیگری شرایط در میتواند اید،گذاشته اشتراک به آنالین
 

 را آنها یا گم را خود همراه تلفن و کامپیوتر درون فایلهای خواهیدنمی زیاد احتمال به شما .هستند واضح ها دارایی از بعضی

 .هستند زودگذر هادارایی از بعضی .شوند شما کار در اختالل ایجاد باعث است ممکن ارتباطی موقتی هایوقفه و کنید فاش
 همچنین .نشوند فاش ایدرفته آنها به که هاییمحل تاریخچۀ و کنونی محل که میدهید ترجیح احتماال (شما ومنابع) شما
 یک برای پژوهش زمان در تانمراجعه مورد وبسایتهای یا تماسها، این زمان و دارید تماس آنها با که افرادی نام خواهیدنمی

 .شوند فاش گزارش
 

 برقراری برای شما توانایی قطع یا ایمیلتان به دسترسی قطع .میکنید تکیه فنی منابع به موثر، کارکرد برای همچنین شما

 شد؟ خواهد شما کار در اختالل باعث چقدر اینترنتی شبکه به کامل دسترسی قطع حتی یا اینترنت، در تحقیق یا تلفنی تماس

 مدارک، ها، ایمیل یادداشتها، روی اینترنتی مرورگر یک در شما آیا .باشید هستید متکی آن به شما که آنالینی خدمات متوجه

 میکند؟ ایجاد اختالل شما کار در میزان چه تا خدمات این به شما دسترسی قطع میکنید؟ کار مشابه چیزهای و

 

 چیزهایی که باشد مفید است ممکن باشد، مشکل میکنید تکیه آنها به که منابعی و ها،داده ا،ابزاره همۀ پیگیری شما برای اگر

 .کنید یادداشت روزانه وقایع دفتر یک در را میکنید استفاده آن از هفته یک طی که
 

 تهدید درک
 

 به را ها دارایی این بخواهند است ممکن که یی"آنها" که است خوب نگهدارید، امن میخواهید را چیزهایی چه میدانید که حال

 .بشناسید را بیاندازند مخاطره
 

 گیریپشتیبان یک اینکه بدون هاتاپلپ دیسک هارد اوقات بعضی .هستند محیط از ناشی یا خطربی تهدیدها از بعضی
 از تهدیدات از برخی .شوندمی ها داده دادن دست از باعث و افتندمی کار از باشد، شده انجام آنها محتوای از منظم (آپبک)

 یا میکند کپی مرزی پست یک در را شما دیسک هارد که حکومتی مامور یک مانند—میگیرند سرچشمه خبیث افراد جانب

 تاثیرات اگرچه بدهید، قرار توجه مورد را تهدید نوع دو هر که است مهم .میکند تعقیب را شما که خصوصی کارآگاه یک

 .میکند تهدید را شما های دارایی از یکی سالمتی افراد این .هستند هم شبیه هردو
 

 است ممکن کسی چه .دهید قرار توجه مورد را آنها انگیزۀ که است مهم برشمارید، را بدسیرت افراد میکنید سعی وقتی

 در که یاغیرعمومی اطالعات میخواهند آنها شاید کند؟ شناسایی را شما منابع یا کند، مختل را شما گزارشگری بخواهد

 سانسور را محلی اینترنت ارتباطات کشوری اگر .نباشد شما خود به راجع واقعا تهدید شاید .کنند مرور را  شماست اختیار

 تحقیق و دیگران با ارتباط در شما توانایی شدن مختل باعث کشور، آن در شما حضور زمان در است ممکن این میکند،

 .بشود
 

 هم را دیجیتالی نان خرده هر که کرد تجسم را (Orwellian) شدید کنترل و نظارت یستمس با کشور یک میتوان آسانی به

 است ممکن افراد سایر .شوید مواجه آن با شما است ممکن که نیست تهدیدی تنها این جهت، هر به ولی .کندمی تحلیل
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 به شخص یک یا حکومت، یک خاص بخش یک ناحیۀ از است ممکن شما .دهند ارائه را تریجدی بسیار تهدیدهای

 هایدستگاه به آنها آیا .شوید واقع بیشتری ریسک مورد حکومتی مسئول یک یا و محلی پلیس رییس یک مثل خصوص،

 و بازکند لگد با را شما اتاق در که باشند داشته را کسی آنها که دارد وجود زیادی احتمال آیا یا و مجهزند جاسوسی پیچیدۀ

 بدزدد؟ را شما تاپلپ

 

 نظر در را ندارند دوست را شما هایگزارش که کسانی حامیان و طرفداران جانب از حمله احتمال بایستمی همچنین شما

 یا هاحکومت توسط مستقیما حمالت شده، مستند نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ توسط که مواردی از بسیاری در .بگیرید

 رسانه و مخالفان که است این درکشان که نامرتبطی "پرست وطن" حمانمزا توسط بلکه اند، نگرفته صورت سیاسی احزاب

 .هستند مشروعی هایهدف خارجی های
 

 برنامه یک طرح
 

 دزدی شما های داده میان از شخصی زمانی چه بدانیم که است مشکل خیلی .دارد ایپیچیده ضعفهای نقطه تکنولوژی امنیت

 هنگامی اگر ولی .میشوید متوجه حتما شما بریزد، درهم شما هتل اتاق یا بدزدد را شما جیبی پول کیف کسی اگر .است کرده

 است ممکن بگیرد، کپی یک شما تاپلپ دیسکهارد از کسی هستید، شام صرف مشغول خود هتل اتاق از بیرون شما که

 رازی به کسی یا بروند، دست از شما های داده وقتی .باشد بازگشت غیرقابل است ممکن خسارت این .نشوید متوجه هرگز

 .بگیرید بازپس را آن نمیتوانید دیگر باشد، برده پی
 

 نیز دشوارتر را وضعیت این آنان، تغییر حال در و دهنده تشکیل مختلف و متعدد قطعات و تکنولوژی سیستمهای پیچیدگی

 درون های برنامه همۀ کار وۀنح از نمیتوانند هم فنی هایتکنیسین تریندقیق و ترینباهوش حتی درنگ بی .کندمی

 میکنند انفعال و فعل شبکه داخل افزارهای نرم سایر با ها برنامه این چطور اینکه به رسد چه باشند، مطلع خود کامپیوترهای

 هایجلیقه متخصص شما اگر حتی .بگیرند قرار استفاده سوء مورد بتوانند است ممکن انفعاالت و فعل این کجا در و

 امنیت درک .دهندمی انجام را کار این چگونه و دهندمی انجام عملی چه که بفهمید اساسا توانیدمی باشید،ن هم ضدگلوله

 ترسیم موضوع این از کاملی تصویر ندرت به واقعی دنیای قیاسهای .است ترسخت بسیار غریزی صورت به کامپیوتری

 .کنندمی
 

 امن همیشه آسان هایعادت و ها،تکنیک ابزارها، کمی تعداد .باشد یسادگ برروی باید شما تاکید که است معنی بدین این

 است ممکن دارد، وجود تریضروری کارهای وقتی است؛ مشکل بسیار پیچیده هایسیستم فهم .دهندمی تشکیل را راه ترین

 تالش که نیست الزم دارد، وجود جایی در ساده امنیتی ضعف یک که وقتی اوقات گاهی .بیانجامد بیراهه به دشوار روشهای

 .شود دیگر فعالیت یک کردن مستحکم صرف زیادی
 

 چه به اختالل این برای و کنند، مختل شمارا کار خواهندمی زیاد احتمال به که کنید تمرکز افرادی روی بر شما است بهتر

 برنامه برای آگاهی این از .دهند انجام را اقدامات این تاثیرگذار و ماهرانه توانندمی چقدر و بزنند، دست حاضرند کارهایی

 .کنید استفاده کارتان از محافظت و ریزی
 

 ممکن کارهایی چه وی اینکه به یا  باشد، شما کار در اختالل خواستار است ممکن شخصی چه که این به راجع که وقتی

 که کنید ریزی برنامه فنی اقدامات سری یک توانیدمی آنگاه کردید، فکر اعمال آن بودن موثر میزان به و بدهد، انجام است

 فنی های توصیه .هستند اطالعات امنیت مورد در کلی هایراهنمایی هاپیشنهاد این بقیۀ .بزند هم به را ها آن هاینقشه

 تکنولوژی از بخش یک در جدید پذیریآسیب یک اگر ویژه به شود، تمام سرعت به مصرفشان تاریخ است ممکن مشروح

 .شود کشف
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 ارتباطات از محافظت
 

 چت، پیامک، ایمیل، طریق از چه میکنید، صحبت کسی با شما وقتی .است نگاری روزنامه معاش امرار وسیلۀ ارتباطات

 جزییات که باشید مایل است ممکن شما هستند، دسترس در که دیگری ارتباطی متعدد سایرخدمات از هریک یا و تلفن،

 صحبت "کسی چه" با که است این گفتگو یک دربارۀ مهم واقعیت دو کلی، طور به .نگهدارید محفوظ را خود مکالمۀ مختلف

 .گوییدمی "چه" او به شما و میکنید
 

 .باشد نیز (آنها کنندۀ افشاء بالقوه طور به همچنین و) دیگری جزییات حاوی تواندمی میکنید استفاده آن از شما که ابزاری
 که بخواهد تلفن شرکت که دیگری شخص هر به همچنین و میکند فاش تلفن شرکت برای را شما محل همراه تلفن از استفاده

 مورد افراد لیست که ارتباطی ابزار یک از استفاده .میباشد دولت و پلیس شامل احتماال که—کند فاش برایشان شمارا محل

 ارائه که دیگری هرکس به و) کند فاش ماتخد دهندۀ ارائه برای را لیست آن است ممکن است شده ذخیره درآن شما تماس

 (تماس آن طول و تلفنی تماس تاریخ با تلفن قبض یک مثل) گذشته گفتگوهای دربارۀ اطالعات (.بخواهد خدمات دهندۀ
 به نسبت شدن مشکوک برای است ممکن این و باشد افراد ارتباطی روال و تعادا مورد در اطالعاتی کنندۀفاش تواندمی

 ترکیب دیگر اطالعات با که وقتی مخصوصا کند، فاش شده گفته که را چیزهایی از بخشی و کردهمی گفتگو کسی چه اینکه

 .شود
 

 تصورکنید که باشد مشکل شما برای است ممکن اید،کرده درک خوبی به را دشمن قابلیتهای و عالیق شما که زمانی حتی

 تصویر یک تا بگذارند هم کنار را شما ارتباطات به مربوط اطالعات کوچک قطعات زیادی تعداد است ممکن چگونه آنها

 شما که باشد الزم است ممکن بماند، باقی مخفی منبع یک هویت که است مهم بسیار که مواردی در .سازند نمایان را بزرگتر

 ناخوشایندند تاحدودی که گامهایی شود، فرد آن شناسایی به منجر است ممکن که گذاشتن ردپا از یجلوگیر منظور به

 .بردارید
 

 برخی .بودند قابلیتها این دارای داشتند اختیار در زیادی پول که اشخاصی یا و خبره بسیار افراد تنها گذشته در است ممکن

 .کرد خریداری ارزان قیمت به توانمی را ابزارها این از بسیاری اما است، سپلی یا دولت اختیار در هم هنوز قابلیتها این از
 .کنندنمی رعایت را اخالقیات آنها از استفاده در همیشه و دارند دسترسی حمله هایشیوه انوع به ایحرفه گرانپژوهش

 

 همراه تلفن دستگاههای

 

 کنید،می برقرار تلفنی تماس یک شما هربار .است نگاران روزنامه علیه جاسوسی اشکال آشناترین از یکی تلفن شنود

 .دهد گوش شما تلفنی تماس محتوای به اینکه هم و ایدگرفته تماس کسی چه با شما ببیند هم که دارد را آن توانایی تلفن شرکت
 از استفاده بدون هاآن کردن ذخیره و هستند کوچک هاپیامک چون است، ترآسان هم این از حتی تلفنی هایپیامک ردگیری

 مقامات که است کرده مستند را مواردی نگاران روزنامه از حمایت کمیتۀ .است آسان نیز گرانقیمت بسیار ضبط هایدستگاه

 هایفهرست نگارانروزنامه به دولتی، ضد فعالیت بر دال مدرکی عنوان به یا و ضمنی تهدید یک عنوان به دولتی

 .دانداده نشان را پیامکهایشان
 

 در شده رمزگذاری صورت به را تلفنی تماس که eRohpdgR و langiS مانند ابزارهایی از استفاده طریق از میتوانید شما

 است این عاقالنه .کنید کمتر را تهدیدها این از برخی وقوع احتمال ها،پیامک برای eRuclRtxeR از استفاده با و آورندمی

 یا و شما مختلف هایمحل و تماس، زمان کنندگان، شرکت نه و—مکالمات محتوای تنها ابزارها این که کنیم فرض که

 شما تلفن هرگاه و هستند منحصربفرد سریال هایشماره دارای هاکارت سیم و هاتلفن .میکنند پنهان را —دیگر جزییات

 نگهداری یا دیگر همراه تلفن یک به کارت سیم انتقال درواقع .شودمی داده گزارش تلفن شرکت به هردوشماره است روشن

 با را سریال شماره دو این یتوانندم آنها زیرا کند،نمی پنهان تلفن شرکت از را زیادی چیز آن کارت سیم تغییر و تلفن همان
 .کنند مقایسه هم
 

https://www.eff.org/deeplinks/2013/06/why-metadata-matters
https://itunes.apple.com/app/id874139669
https://itunes.apple.com/app/id874139669
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.redphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.redphone
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 اطراف مخابراتی برجهای با ارتباط برقراری حال در دائما تلفن دستگاه آن میکنید، حمل خود با همراه تلفن یک شما وقتی

 همچنین این .شود برقرار شما با تماس و کنند طی مناسب برج به را خود مسیر بتوانند ورودی تلفنی تماسهای تا است شما

 همراه تلفن محل به راجع جامعی اطالعات تلفن شرکت به و میگذارد باقی اید بوده آنها نزدیک شما که برجهایی از ردپایی

 همگی نفر چند وقتی که باشید آگاه نکته این به اما گیرد،می را کار این جلوی همراه تلفن باتری برداشتن .دهدمی ارائه شما

 ممکن .میگذارند جا به خودشان از ردپایی بالقوه آورند می در جلسه یک گردهمایی از قبل درست را خود تلفن باتریهای

 در را خود همراه تلفن دستگاه اصال یا و دربیاورند را تلفنشان های باتری عزیمت از قبل افراد این باشد تر عاقالنه است

  .بگذارند جا مبداء
 

 وقوع احتمال استفاده، از پس آن دورانداختن و مستعار نام با شده پرداختپیش راههم تلفن خرید طریق از توانیدمی شما

 به نیاز تلفنی چنین خرید برای اگر .گویندمی "مصرف بار یک“ تلفن این به اوقات گاهی .کنید کمتر را ها ریسک از بعضی

 در شما اگر—نیست ایمن خطا از روش ینا .باشید داشته درنظر را دوم دست تلفن یک خرید امکان باشد، شناسایی مدارک

 در روز طی در و شما خانۀ در هاشب شما موقتی تلفن یا و باشید داشته همراه عادی تلفن یک و موقتی تلفن یک واحد آن

 .شماست به متعلق تلفن که نماید فاش است ممکن تلفن شرکت اطالعات دقیق تحلیل و تجزیه یک باشد، کارتان محل
 نمایند، اجرا را الزمه احتیاطی اقدامات و نمایند استفاده موقتی تلفنهای از نیز میگیرند تماس شما با که یکسان مگراینکه

 و تجزیه برخی .نماید فاش را شما جدید شمارۀ است ممکن دیگران موجود تلفنهای شماره به شما اولیۀ تلفنی تماسهای وگرنه

 شبکه—کنند شناسایی را هایی شبکه تا کرده استفاده تلفنی تماسهای طالعاتا از تا باشند قادر است ممکن پیچیده هایتحلیل

 است ممکن این و—میفرستند پیغام هم به و میگیرند تماس یکدیگر با مشابه صورت به که هستند هاییتلفن شامل که هایی

 .کنند تعویض زمان یک در را خود موقتی تلفنهای گروه افراد همۀ اگر حتی بدهد، لو را شما
 

 .قرارگیرند استفاده دورمورد راه از شنود هایدستگاه عنوان به توانندمی همراه هایتلفن ردیابی، دستگاههای بر عالوه
 اکثر برای  داد، قرار استفاده مورد ترتیب این به را هاآن نتوان که نیست این کنندۀ تضمین همراه تلفنهای کردن خاموش

 شما همراه تلفن اینکه از شدن مطمئن راه تنها .است باتری مصرف کم بسیار حالت عنو یک واقع در "خاموش" هادستگاه

 .نبرید خود همراه را تلفن یا کنید خارج را آن باتری که است این کندنمی شنود
 

 اینترنتی ارتباطات
 

 شبکه همان در که کسانی کنید،می استفاده (wireless) سیمبی اینترنتی ارتباط از عمومی مکان یک در شما اگر

 و کنید،می تایپ وبسایتها در که آنچه شما، چت پیامهای شما، ایمیل شما، وب مرورگر در بتوانند است ممکن حضوردارند

 این نیز موسسه آن هستید، آن شبیه مکانی یا هتل یک در اگرشما .کنند جاسوسی دهیدمی انجام آنالین که دیگری هرکار

 هستید خصوصی اینترنتی ارتباط یک از استفاده حال در شما اگر .کند جاسوسی شد ذکر هک مواردی در که دارد را فرصت

 مطلع شما اینترنتی فعالیتهای از که است (ISP) شما اینترنت خدمات دهندۀ ارائه تنها ،(اید کرده امن را خود سیم بی شبکۀ و)

 .است
 

 مخفی (NIV) خصوصی مجازی شبکۀ یک از استفاده طریق از ها PlI از و جاسوسان از را اطالعات این توانیدمی شما

 دیگری جای در خصوص به کامپیوتر یک با را هاداده و کرده رمزگذاری را اینترنتی های داده همۀ NIV شبکۀ .نگهدارید

رور   مختص کامپیوتر این که میکند ردوبدل اینترنت در  باشد شده یپیکربند درستی به NIV وقتی .میشود نامیده NIV س 

 هستید، ایرسانه سازمان یا خبرگزاری یک استخدام در اگرشما .کندمی امن محلی هایرهگیری از را شما اطالعات همۀ

 به تا دهد اجازه خود دور راه کاربران به تا داده قرار استفاده مورد را NIV یک زیاد احتمال به است ممکن شما کارفرمای

 اجارۀ صورت به تا دهندمی اجازه افراد به تجاری خدمات بعضی دیگر، روشی در .کنند یداپ دسترسی شرکت اینترنتی شبکۀ

ر به ماهیانه رو   .کنند پیدا دسترسی  NIV س 
 

ر   طریق از بلکه خود، واقعی محل طریق از نه شما که میرسد نظر به اینترنت، بقیۀ نظر نقطه از رو  ب به خویش NIV س   و 

 نگه مخفی را تان کنونی محل توانیدمی شما که است مفهوم بدین این .کنیدمی پیدا دسترسی اینترنتی سرویسهای دیگر و
 چون .کنندنمی رمزگذاری را شما های داده آنالین مسیر مراحل تمام ها NIV .دوربزنید را محلی سانسور سیستم و داشته
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ر   از شما درخواستهای و ها داده نباشد، شده رمزگذاری اطالعات و ها داده درک به قادر شما نهایی مقصد است ممکن رو   س 

NIV ر اپراتورهای .شوندمی ظاهر شده رمزگذاری غیر صورت به رو   و سایتها و اپراتور بین های واسطه و شماNIV س 

 دفاع حال در شما اگر .کنند نظارت شما برارتباطات که دارند را آن توانایی هم هنوز کنید،می بازدید آنها از شما که خدماتی

ر   هستید، حکومت، یک مانند محلی، متخاصم یک مقابل در خود از رو   .باشد داشته قرار دیگری حوزۀ در باید شما NIV س 
 

 تور .است (ede) تور کنندۀشناسنا رایگان سرویس از استفاده تجاری، NIV از تر پیشرفته و ترپیچیده دیگر روش یک

ر چندین طریق از تر گسترده اینترنت به خروج از پیش ها داده بُرزدن و رمزگذاری ازطریق رو   اداره داوطلبان توسط که س 

 مرورگر یک—است تور مرورگر یک طریق از تور از استفاده راه آسانترین .کندمی محافظت شبکه ترافیک از شوندمی

 عامل سیستم یک—کنید استفاده eiaST از توانیدمی همچنین شما .کند استفاده تور از که شده پیکربندی یشپ از که ناشناس

 .میفرستد تور به را شبکه ترافیک تمامی که (حمل قابل) زنده
 

 نگاه با یدتوانمی شما .کنندمی محافظت شما از آنها با شما ارتباطات رمزگذاری طریق از بامالحظه، هایوبسایت از بسیاری

 با آدرس اگر .خیر یا است شده رمزگذاری وبسایت یک با ارتباطتان آیا که شوید متوجه مرورگرتان آدرسی نوار به کردن

pcchT//: جای به pcch//: جاسوس یک .است شده رمزگذاری شما ارتباط شود،می شروع آن کنار در قفل یک تصویر و 

 یا و اید بازکرده وبسایت آن در را صفحاتی چه اینکه نه اما کنید،می بازدید وبسایتهایی چه از شما که شود متوجه تواندمی

 حساب دارای آن در کاربر عنوان به شما که وبسایتی هرگونه در مخصوصا نکته این .اید کرده وارد اطالعاتی چه اینکه

 کننده شنود یک صورت این غیر در—کندمی پیدا اهمیت ،(Sdn-ag) شوید وارد خود حساب به خواهیدمی و هستید کاربری

  .شود سیستم آن وارد شما جای به و کرده اخذ  جاسوسی با را رمزتان کلمۀ میتواند
 

 وجود آن امکان که رجاه در که شوید مطمئن کند می کمک شما به everywhere-HTTPS نام به مرورگر افزودنی یک

 بازدید سایتی از هرگاه .کنندنمی عرضه امن ارتباط سرویسها و وبسایتها بعضی اما کنید، می استفاده امن ارتباط یک از دارد

 افزارهای نرم تزریق برای فرصت این از مهاجم یک که دارد وجود امکان این نشده، محافظت SeeIl توسط که کنیدمی

HTTPS- هستید، موردی چنین نگران شما اگر .کند آلوده را شما کامپیوتر و کرده استفاده صفحه آن درون به مخرب

everywhere کامل ورط به که است ایگزینه چنین دارای هرمکانی در SeeI  مراقب اما—کند فعال غیر را امن نا 

 .نباشید سایتها برخی خواندن به قادر است ممکن کردید، کاری چنین اگر که باشید
 

 (چت) فوری پیامهای و ایمیل
 

 بتواند نظر مورد کنندۀ دریافت تنها که طوری به بیامیزد، درهم را آنها و کند رمزگذاری را شما پیامهای تواندمی افزارنرم

 وپیامهای ایمیل مانند) خاص استفادۀ برای شده طراحی رمزگذاری   افزار  نرم یک توانیدمی شما .کند رمزگشایی را آنها

 .کند رمزگذاری را شما اینترنت ترافیک کل که کنید اتخاذ را روشهایی توانیدمی همچنین و کنید انتخاب (فوری
 

 (IGI) و GVG IeavitP Gxieo (GIG) باز   منبع با و رایگان افزاری نرم ل،ایمی رمزگذاری برای طالیی استاندارد
IeRccP Gddo IeavitP افزارهاینرم متاسفانه .هستند سازگار یکدیگر با افزارهانرم این .است سیمنتک شرکت 

GIG/IGI این از صحیح بطور خبرنگاران همۀ اگر .است دشوار آنها از استفاده و دارند داری شیب یادگیری منحنی 

 او با که کسی و شما شناسایی اما دهند،می ارائه پیامهایتان محتوای برای را امنیت از باالیی سطح کنند، استفاده افزارهانرم

 Mail Apple وThunderbird و Outlook  مانند ایمیل، های برنامه از یخیل .کنندنمی پنهان را کنیدمی برقرار ارتباط

 بعضی ایرسانه و بشری حقوق سازمانهای .کنندمی پشتیبانی را GIG/IGI که دارند افزودنی یا بیشتر افزارهاینرم

 .دهندمی ارائه را آنها از استفاده نحوۀ مورد در آموزشی کالسهای اوقات
 

 دارد، دسترسی ارتباطات دهندگان ارائه به است مشخص که هستید کار به مشغول سرکوبگر رژیمی با کشوری در شما اگر

 نظر مد را ندارد اقتصادی و سیاسی روابط شما کشورمحل با که دیگر کشور یک در مستقر ایمیل دهندۀ ارائه یک از استفاده

 یک از بگیرند تماس شما با خواهندمی وقتی که کنید تشویق کنیدمی مکاتبه آنها با که را مخاطبانی توانیدمی شما .دهید قرار

https://www.eff.org/https-everywhere
https://citizenlab.org/2014/08/cat-video-and-the-death-of-clear-text
https://citizenlab.org/2014/08/cat-video-and-the-death-of-clear-text
https://www.gnupg.org/
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 را ایمیل شما مکاتبۀ طرف که وقتی .کنند برقرار را ارتباط این دیگر کشور در مستقر سرویس همان در ایمیل حساب

 .داشت نخواهد چندانی ارزش شما جانب از ارتباط دقیق رمزگذاری میکند، استفاده غیرامن
 

 برخی .آیدمی وجود به آن رهگیری برای فرصتی فرستد،می دیگر سرویس یک به را پیامی ایمیل سرویس یک که هنگامی

 و فرستنده اگر .کنندنمی را کار این دیگر برخی میکنند، استفاده رمزگذاری از میکنند ارسال خودرا هایپیام وقتی هاسرویس

 گوگل ایمیل شفافیت گزارش طریق از توانیدمی شما .است شده جلوگیری عمل این از باشند، سرویس همان در هردو گیرنده
report) transparency email s’(Google ر رمزگذاری سرویسهایی چه اینکه با رو  ر-به-س  رو   کنندمی پشتیبانی را س 

 .قراردهید بررسی مورد  /pcchT://TcieccST.agtd در را بخصوصی سرویس هر توانیدمی نهمچنی شما .شوید آشنا بیشتر
 از گیرنده به ایمیل خدمات دهندۀ ارائه آیا که کنید بررسی بخواهید است ممکن بفرستید ایمیل شخصی به آنکه از پیش

ر رمزگذاری رو  ر-به-س  رو   از که باشد داشته ارزش است ممکن است، منفی جواب اگر .خیر یا کندمی پشتیبانی س 

GIG/IGI کنید استفاده برقرارکردن ارتباط برای دیگری ابزار ویا. 
 

ر رمزگذاری اگرچه رو  ر-به-س  رو   ممکن مهاجمان کنند، محافظت میشوند ردوبدل اینترنت روی که پیامهایی از تواندمی س 

 برروی افزارنرم نصب طریق از را کار این است ممکن آنها .بیاورند بدست را شما پیشین پیامهای آرشیو کنند سعی است

 که است مهم دلیل همین به .دهند انجام شما ایمیل خدمات کنندۀارائه کردن هک طریق از یا و شما، مخاطبین یا شما کامپیوتر

 مورد در زیر بخش به لطفا) .کنید تمحافظ میکنید استفاده که یایمیل خدمات گونه هر عبور   رمزهای و کامپیوتر از

 .(کنید مراجعه "بیرونی هایداده از محافظت" و "هایتانداده از محافظت"

Hangout Google،Skype ، Messenger Facebook، WhatsApp Kik  مانند )چت( فوری پیامهای ارسال بزارا
Viber، رمزگذاری از چت های برنامه از بسیاری باشند. پذیرآسیب رهگیری مقابل در ایمیل اندازه به توانندمی غیره و 

 یا بخوانند را پیامها توانندمی سرویس آن دهندگان ارائه و کنندگان شرکت فقط که کنند حاصل اطمینان تا کنندمی استفاده

 دهاستفا تری امن روش از حتی ،CryptoCat مانند ها، سرویس برخی است. ارتباط برقرارکردن حال در کسی چه ببینند

برخی از   است. رایج کمتر این اما بخواند، را پیامها تواندمی است چت در که ائ کننده شرکت تنها که شکل این به کنندمی

های سرویس. های چت هستند، اما برخی دیگر نهدهندگان سرویس وقتی از آنها خواسته شود مایل به تحویل گزارشارائه

تغییر است، بنابراین مهم است که نسبت به شیوه های کنونی ارائه دهندۀ  پیام فوری و شیوۀ عمل آنها همواره در حال

Record (OTR) -The-Offدر ارسال پیامهای فوری،  GIGو  IGIمعادل . سرویس خود آگاهی داشته باشید

Messaging مانند . افزارهای پیام فوری مورد استفاده قرار گیردنرمتواند به صورت ترکیبی با اغلب است، که می

IGI/GIG نرم افزار ،Ree های فنی برای نصب و یادگیری مستلزم این است که هردو طرف یک مکالمه دارای مهارت

 .افزارهای کاربردی جدید باشندنرم

 اطالعاتی وفعالیتهای مدرن جاسوسی در استفاده مورد کنیکهایت
 

 امنیت به شخصی امنیت که هنگامی .دارد وجود الکترونیکی ارتباطات رهگیری و نظرگرفتن تحت برای مختلفی هایراه

 .شود متوقف کلی طور به الکترونیکی ارتباطات که است آن عاقالنه کار دارد، بستگی منبع یک ماندن ناشناس یا ارتباطات
 

 ترتیب است، بودن ناامن به مشکوک که کانالی طریق از نه یعنی "عادی روش از خارج" را کدهایی که بگیرید نظر در

 فرصت آن از توانیدمی باشید، داشته اعتماد مورد واسطه یک یا کنید، مالقات حضوری را شخصی توانیدمی اگر .بدهید

 مورد آنالین را آنها بتوانید لزوم صورت در بعد که بگذارید را خاصی شدۀ توافق پیش از هایپیام قرار تا کرده استفاده

 .بدهید قرار استفاده
 

 هایتانداده از محافظت
 

 دسترسی ارزشمندی ابزار به و کنند نگهداری را اطالعات زیادی مقدار توانندمی ها تاپلپ و ها،تبلت هوشمند، هایتلفن

 زیادی بسیار مقدار شما که باشد معنی این به تواندمی کامپیوترتان یا تلفن شدن خراب یا کردن گم دیگر، سوی از .یابند

https://www.google.com/transparencyreport/saferemail
https://www.cypherpunks.ca/otr/
https://www.cypherpunks.ca/otr/
https://www.cypherpunks.ca/otr/
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 که هرکسی برای جذابی اهداف کامپیوترها و هاتلفن که شودمی باعث همچنین این .دهیدمی دست از را مهم اطالعات

 یک .قرارگیرند کند مختل شمارا کار خواهدمی که کسی برای یا و کند، پیدا دسترسی شما مکاتبات و کارها تمام به خواهدمی

 را آن کند سعی است ممکن یا کند، خراب را =آن کند سعی یا و بدزدد را شما دستگاه به بخواهد است ممکن متخاصم فرد

 است مهم بنابراین .کندمی فراهم را شما ارتباطات وتمام هافایل به دسترسی دور راه از که کند مخربی افزارهاینرم به آلوده

 اطمینان و شود، تخریب تواندنمی شما اطالعات که کنید حاصل اطمینان :کنید محافظت خود اطالعات از طریق دو از که

 .برود سرقت به تواندنمی شما اطالعات که کنید حاصل
 

 حال در شما اگر .کنید دور گزند از را آن که است این افشاء و نابودی مقابل در اطالعات از محافظت برای روش ترین ساده

 یا و جداگانه تاپلپ یک از استفاده و حساس اطالعات رمزگذاری ستید،ه پرخطر محیط یک به سفر برای ریزی برنامه

 و ایمیل برای رمزعبور تغییر همچنین .قراردهید نظر مورد میکند حمل خود با را اندکی اطالعات که ساده تلفن یک

 و دوستان نزد آنها گذاشتن امانت به و بیاورید، یاد به را آن توانیدنمی شما که چیزی به اجتماعی های شبکه حسابهای

 به رمز های کلمه آن تسلیم به قادر شما که است آن معنی به این .باشد ارزشمند بسیار است ممکن اعتماد مور همکاران

 دور باشد، مناسب هرگاه ولی نیست پذیر امکان همیشه چیزی چنین .بخواهند شما از اگر حتی بود، نخواهید هیچکس

 .دارید اختیار در شما که است ابزارهایی بهترین از یکی پرخطر های محیط از رمز های کلمه و اطالعات نگهداشتن
 

 یا مرز از عبور هنگام مثال—شده بازرسی یا شده ضبط شما کامپیوتر است ممکن که کنیدمی بینی پیش را شرایطی شما اگر

 را هافایل که نیست سادگی این به کار این .بردارید کامپیوتر از را محرمانه اطالعات که است بهتر—بازرسی ایستگاه در

 طریق از اند شده پاک که را هاییفایل آن میتوان سادگی به اوقات اغلب .بیاندازید زباله سطل به را آنها یا و کنید پاک

 به نیاز شما شوند، بازیابی غیرقابل واقعا شما های داده که هستید این خواهان اگر .کرد بازیابی کامپیوتری معمولی روشهای

  .کنند حذف ایمن کامال طور به را هاداده که اند شده طراحی این برای مخصوصا که هستید اضافی افزارهاینرم از استفاده
 را "امن حذف" قابلیت شما کامپیوتر اگر .کنید استفاده کامپیوترتان delete) (secure "امن حذف" خصوصیات از یا

 .کنید دانلود پیشاپیش را منظور این برای نیاز مورد ثالث افزارنرم اینکه یا و کنید استفاده آن از داراست،
 

 رمزگذاری و بودن محرمانه
 

 مک، عامل سیستم taSRNiSxSc افزارنرم ویندوز، BitLocker افزارنرم .کنید رمزگذاری خودرا کامپیوتر باید همیشه شما

 از ترامن بسیار که کنید امن را تانکاربری حساب یا تاپلپ کل که دهندمی اجازه شما به  eexRCePhc مستقل افزارنرم ویا

 برخوردار رمزگذاری قابلیتهای از همچنین aRl و oidAndr  دستگاههای .کنید محافظت تک تک را فایلها که است آن

 گذرواژه عبارت یک رمزگذاری برای که است مهم بسیار .کرد فعال آنهارا کامپیوتر تنظیمات دربخش شودمی که هستند

 کندمی مصادره را شما دستگاه که کسی .است گذرواژه داردمی نگاه امن را شما های داده که چیزی تنها شود. انتخاب قوی

 .بزند حدس را محتمل رمز عبارت چند سرعت به تا کرده استفاده کامپیوتر یک از تواندمی
 

 از کارگیری به فقط نه)  IPV یا شخصی شناسایی شمارۀ از همراهتان تلفن برای و کنید قفل خودرا کامپیوتر نمایش صفحۀ

pattern swipe) این ولی گرفت، نخواهد را مصمم مهاجم یک یجلو روش دو این از یک هیچ اگرچه .کنید استفاده 

 کنیدفکرمی یا کنیدمی ترک را کارتان محل هروقت  .نگهدارند محفوظ غیرجدی جاسوسان شر از شمارا توانندمی هاروش

 در را آن یا کنید خاموش را کامپیوترتان حتما کنید،می عبور مرزی از که وقتی مثال شوید، تفتیش جایی در است ممکن که

 با که میکند وادار را مهاجم شخص کاری چنین زیرا کنید، معلق را آن فقط اینکه نه دهید، قرار (paaRegicR) خواب حالت

 .است شده قفل نمایش صفحه یک به حمله از تری مشکل بسیار کار آن به حمله که کند نرم پنجه و دست رمزگذاری
 

 و پوشش، انتقال، و نقل که دارید نگه بی.اس.یو درایو فلش یک در را تان محرمانه اطالعات که باشد آن مفیدتر است ممکن

 با مقایسه در .ایدکرده رمزگذاری هم را جابجایی قابل درایوهای که شوید مطمئن باید شما البته .است آسانتر آن محافظت

 اسناد است خوب عالوه،به .است رآسانت بدنتان یا هالباس در شده مخفی درایو فلش یک نقل و حمل هوشمند، تلفن یا تاپلپ

 در را آن از نسخه یک بدهید دست از را کامپیوترتان کنترل چنانچه تا کنید کپی درایو فلش یک روی تاپتانلپ از را حیاتی

 .باشید داشته دسترس

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc766295(ws.10).aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/filevault
http://en.wikipedia.org/wiki/filevault
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 باالی از که اشخاصی مواظب خوانید،می را پیامهایتان یا شویدمی وارد کامپیوتری سیستم به که وقتی خبر اتاق یک در حتی

 عمل همان هم مخفی دوربین یک است ممکن دارید، پشتکار با دشمن یک خصوص به شما اگر .باشید کنندمی نگاه تانشانه

 فلش به دسترسی یا محرمانه مکالمات برای هتلها در یا ها نت کافی در عمومی کامپیوترهای از هرگز .بدهد انجام را

  .نکنید وارد عمومی کامپیوترهای در را رمز های لمهک و نکنید استفاده درایوتان
 

 بدافزار
 

 از حفاظت دارند، دستگاه داخل اطالعات انواع به ihhT یا کاربردی، های برنامه که فراوانی دسترسی و پیچیدگی دلیل به

 به منوط که تبلیغاتی، هایآگهی توسط کاربردی های برنامه این از بسیاری تهیۀ هزینۀ .است چالش یک هوشمند تلفنهای

 هاییگام توانیدمی شما .است جاسوسی مشابه بسیار که—است شده تهیه هستند کاربران خود مورد در اطالعات آوری جمع

 فقط اینکه یا و بردارید، شخصی مقاصد برای و شغلتان برای متفاوت هایدستگاه از استفاده طریق از خود از محافظت برای

 kiaSaeRij یا و root  خودرا دستگاههای هرگز .کنید نصب تان شغلی دستگاههای در را ربردیکا های برنامه حداقل

 را تجاری کاربردی های برنامه از خارج افزارهاینرم نصب و نزنید، دور را سازندگان افزاری نرم هایمحدودیت نکنید،

 .نکنید قادرسازی
 

 که افرادی به حمله برای بدافزار یا مخرب افزارهای نرم هدفمند تحویل از دائما خصوصی عوامل و تبهکاران، ها،دولت

 افزارهاینرم اشکاالت از گیری بهره با .کنندمی استفاده مستقل، نگارانروزنامه مانند دانند،می خویش دشمن را آنها

 هایضربه تواندمی آن از پس و کرده نصب کامپیوترشما روی خودرا نامرئی صورت به و دور راه از بدافزار محبوب،

 افزارهای نرم .کند آپلود مهاجم برای را محلی فایلهای یا و کند، نگاه شما نمایش صفحۀ به کند، ضبط شمارا کلید صفحۀ

 شما کامپیوتر تحویل معمولی هایوبسایت طریق از حتی و کننده قانع اما جعلی ایمیلی هایپیوست طریق از توانندمی مخرب

 جمع شخصی اطالعات از که سفارشی جعلی ایمیل یک است ممکن ایمیلی هر اینکه احتمال گرفتن ظرن در بدون .شوند داده

 اند شده ارسال ایمیل طریق از که هاییلینک یا هاپیوست برروی باشد، شده تهیه آنالین مهاجم یک توسط شما شدۀ آوری

 آن و کنید استفاده ویروس ضد افزارنرم از یوترتانکامپ در .باشد شده فرستاده شما همکار طریق از اگر حتی نکنید، کلیک

 استفاده ویندوز از اگر  .کند شناسایی را آنها ترین پیچیده جز به ویروسها، تمامی بود قادرخواهد چون نگهدارید؛ روز به را

 اگر .کنندمی ارائه ویروس ضد اساسی رایگان خدمات tviTc  هم و Essentials Security Microsoft هم کنید،می

 رایانۀ که بود خواهند قادر مستقل های تکنیسین و کارفرمایان اکثر باشد، شده آلوده است ممکن کامپیوترتان که میبرید گمان

 شروع فرآیند این اینکه از قبل .شوند حذف مخرب افزارهای نرم تا کنند نصب مجددا را شما افزار نرم و کرده پاک را شما

 مطمئن تا کنید همکاری مربوطه کارشناس با و اند شده (backup) گیری پشتیبان هایتانداده که کنید حاصل اطمینان شود،

 .نیستند بدافزار پناهگاه کنیدمی کپی که هاییداده که شوید
 

 (spukcaB) گیری پشتیبان
 

 فکر شوندمی کپی دوردست سرور یک در روزمره طور به شما محلی هایفایل درآن که دور، راه از گیریپشتیبان عموما

 از محافظت برای دیگری راه این بدهید، دست از را تانمحلی کامپیوتر به دسترسی شما صورتیکه در .است خوبی

 های نسخه به دسترسی و میشوند رمزگذاری تدریج به شده فرستاده های داده که کنید حاصل اطمینان .است شما اطالعات

 lhaoReRij سرویس .(کنید راجعهم بیرونی" هایداده از "محافظت مربوط بخش به) .گیردمی انجام شده کنترل  پشتیبان

 شرکت در را شده رمزگذاری نسخۀ یک و—میکند سازیهمگام را هافایل امن و اتوماتیک صورت به که است سرویسی

 در خودکار طور به که است گیریپشتیبان ابزار یک  CeiTpISig رمزگذاری ابزار .کندمی نگهداری خدمات کنندۀ ارائه

 است این هاگیریپشتیبان این مورد در نکته مهمترین .کندمی آپلود امن صورت به را هافایل و است درجریان شما کامپیوتر

 پرتی حواس باعث و پرمشغله است ممکن زندگی .خیر یا بدهید انجام عملی شما چه گیرند،می صورت خودکار طور به که

 اینصورت غیر در شوند، تهیه شما توجه به نیاز بدون و ارچهیکپ صورت به پشتیبان های نسخه که است این بهتر پس شود،

 .گرفت نخواهد صورت کار این
 

https://www.microsoft.com/en-us/security_essentials/default.aspx
http://www.avast.com/en-us/index
http://www.avast.com/en-us/index
https://spideroak.com/
https://spideroak.com/
http://www.code42.com/crashplan/
http://www.code42.com/crashplan/
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 دور راه از ها داده
 

 را ها داده است ممکن شما .شوندنمی نگهداری محلی مکان یک در هوشمندتان تلفن در یا و کامپیوتر در شما اطالعات تمام

 مانند اینترنتی الکترونیکی پست خدمات در یا و Documents Google مانند سایتهایی در و (CSdxo) "داده ابر  " در

GiiaS یا و Yahoo، مانند شده میزبانی اجتماعی های شبکه خدمات در یا و Facebook دسترسی نگران اگر .کنید ذخیره 

  .دهید قرار بررسی مورد را بیرونی های ادهد امنیت بایدمی همچنین شما هستید، خویش خصوصی اطالعات به
 

 و کند،می ملزم را آنها محلی قوانین که زمانی در دولتی، تقاضاهای به پاسخ در را خصوصی های داده اینترنتی هایشرکت

 ذخیره های داده به دسترسی اما .دهندمی تحویل باشند، داشته حکومتی مسئوالن با سیاسی یا اقتصادی نزدیک روابط هرگاه

 ممکن کنند،می حمله شما به که کسانی .حقوقی پروسۀ طریق از تا گیردمی صورت شیادی طریق از غالبا "داده ابر  "در شده

 کلمات .بزنند جا شما جای به را خود اطالعات به دسترسی برای یا و بیاورند، بدست را شما رمزعبور یا کاربری نام است

 که شده رمزگذاری ارتباط یک از همیشه .کنید پیشگیری جریان این از تا کنید انتخاب دقت به را خود امنیتی سئواالت و رمز

 .کنید استفاده باشد، شده تهیه خودتان افزارنرم طریق از یا و ”pcchT“ اینترنت سرویس طریق از
 

 قابل آنالین مکانهای در را چیزهایی چه باشید داشته نظر در نیست؛ کافی خصوصی آنالین های داده از محافظت تنها

 .بگویند همه به را ایدگفته آنها به هرچیزی که متمایلند غالبا اجتماعی های شبکه های سایت .سازیدمی آشکار عموم دسترسی
 از توانیدمی چقدر ببینید و قراربدهید تحقیقی نگاری روزنامه هدف مورد را خود منظم طور به شما که باشد خوبی فکر شاید

 اشخاصی ازطرف تواندمی عمومی اطالعات این چگونه اینکه و شوید مطلع خودتان وآمدهایرفت از وب در جستجو طریق

 .بگیرد قرار استفادهسوء مورد ایجادکنند مشکل شما کار در خواهندمی که
 

 قوی گذرواژه یک انتخاب
 

 گذرواژه یک انتخاب ولی .باشد شما های دهدا از محافظت برای امنیتی اقدام بهترین تواندمی قوی گذرواژه یک از محافظت

 واقع در هوشمندشان انتخاب که میشوند متوجه وقتی مردم از خیلی .رسدمی نظر به که است آنی از مشکلتر ناپذیر شکست

 مهاجمان گذرواژه، بزرگ اطالعاتی پایگاههای مطالعۀ طریق از .شوندمی شوکه هاست، گذرواژه محبوبترین میان در

 کلمات ترین محتمل غیر تا ترین امکان قابل از ای گستره صورت به که ممکن هایگذرواژه از عظیمی لیستهای توانندمی

 عالیم یا و اعداد با حروف جایگزینی مانند تغییراتی و ترفندها شامل ها لیست این .کنند آوری جمع شود،می داده نمایش رمز

 نرم برخی .است یکدیگر به چندکلمه چسباندن یا و کلمات، انتهای یا ابتدا به ذاریگ نقطه یا اعداد کردن اضافه آنها، مشابه

 گذرواژه با که سرویسی یا دستگاه دربرابر را هاگذرواژه آن سرعت به تا دهندمی را امکان این مهاجمان به ها افزار
 .شوندمی حمالت این سلیمت سرعت به افراد انتخاب مورد سنتی های گذرواژه .کنند آزمایش است شده محافظت

 

 اطالعات حاوی کاربری حساب یک برقراری .بیاورند دست به را شما گذرواژه آسیب به تهدید طریق از توانندمی مهاجمان

 به رمز عبارت از استفاده .بدهید قرار نظر مورد را کنید فاش را آن رمز عبارت شدید مجبور فشار تحت اگر که ضرر، بی

 المثل ضرب یا قول نقل یک به که است این رمز عبارت یک انتخاب طرق از یکی .قراربدهید نظر مورد را رمز کلمۀ جای

 توصیه شنیر بروس امنیت سکارشنا جانب از چنانکه .کنید انتخاب را بدهند ربط شما به را آن است بعید دیگران که مبهم

 سری یک تا کنید مختصر را آن یا و کنید استفاده تانگذرواژه عنوان به را عبارت تمامی توانیدمی یا شما است، شده

  :مثال برای .کنید خلق آیند می تصادفی نظر به که سمبلهایی
 

* WIw7,mstmsritt... = When I was seven, my sister threw my stuffed rabbit in the toilet. 

* Wow...doestcst = Wow, does that couch smell terrible. 

* Ltime@go-inag~faaa! = Long time ago in a galaxy not far away at all. 

* uTVM,TPw55:utvm,tpwstillsecure = Until this very moment, these passwords were still 

secure. 

 

https://gmail.com/
https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html
https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html
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 .مختصرکنید را آن امن طور به و کرده انتخاب را مبهم کافی اندازۀ به عبارت یک شما که است آن بر متکی رویکرد این
 طریق از آسانی به را کار این توانیدمی شما .کنید انتخاب را تصادفی واقعا کلمات رشته یک که است آن دیگر روش یک

 کلمۀ هشت یا هفت .دهید انجام http://www.diceware.com در کلمات لیست و معمولی طاس جفت یک از استفاده

 در بتواند اینکه احتمال باشد تر طوالنی گذرواژه اگر ولی کند، خلق را مشکل گذرواژه یک میتواند طریق این از شده انتخاب

 تصویر یک یا داستان یک صورت به کلمات این ذهنی کردن مونتاژ .است بیشتر کند مقاومت اتوماتیک های حمله مقابل

 .کند تسهیل را رمز کلمات چنین یادآوری میتواند طنزآمیز
 

 که کنید استفاده هاگذرواژه مدیریت افزار نرم یک از بخواهید است ممکن کنید،می استفاده بسیاری های گذرواژه از شما اگر

 حاصل اطمینان .میکند ذخیره رمز عبارت تک یک زیر امن صورت به را آنها و کند می تولید فرد به منحصر عبور کلمات

 از پیش شما مادر خانوادگی نام" مانند) امنیتی سئواالت به که هاییجواب مراقب . باشد قوی رمز عبارت تک آن که کنید

 میپرسند شما از اید کرده اموشفر را خود عبور رمز که زمانی در شما هویت تایید برای وبسایتها که "(بود؟ چه ازدواج

 قابل اطالعات منابع به مراجعه با تواندمی مصمم مهاجم یک بدهید، صادقانه هایپاسخ سئواالت این از بسیاری به اگر .باشید

 مانند که بدهید تخیلی پاسخهای سئوالها این به این، جای به .بیابد را شما امنیتی سئوالهای پاسخ آسانی به عمومی دسترسی

 در متعدد حسابهای برای یکسان امنیتی سئواالت و ها گذرواژه از .داندنمی را آن پاسخ شما جز به هیچکس رمزتان عبارت

  .نکنید استفاده مختلف هایسرویس و هاوبسایت
 

 میتوانند آنها :کنند پیدا دسترسی شما ز گذرواژه به توانندمی مهاجمان که دارد وجود راه یک همیشه که کنید درک نهایت، در

 باشید داشته ایمان اینکه جای به دارد، وجود امکانی چنین که هستید نگران اگر .کنند فیزیکی آسیب به تهدید مستقیما شمارا

 محافظت رمز کلمۀ با که هاییدستگاه و ها داده وجود نگهداشتن مخفی دهید،نمی تحویل را گذرواژه هیچوقت شما که

 اطالعات زیادی مقدار آن در که باشید داشته حساب یک حداقل که است این احتمال یک .دهید قرار نظر مورد را شوندمی

 eexRCePhc مانند افزارهایی نرم .کنید فاش سریعا را آن عبور رمز بتوانید لزوم صورت در که بدهید قرار را ضرر بی

 نمایش که است برآن متکی رویکرد این .دهندمی قرار کاربر اختیار در ویژه خصوصیت یک صورت به را سرویسی چنین

 .باشند کننده قانع هم حساب محتویات و بشود اجرا ای کننده قانع
 

 گیری نتیجه
 

 محافظت و خود کار موثر انجام بین که هستید شما تنها .است بستان و بده مستلزم همیشه و نیست عیب بی گاه هیچ امنیت

 صادق خود قابلیتهای مورد در دهید،می قرار نظر مورد را ها حل راه وقتی .کنید ایجاد توازن توانیدمی حمالت دربرابر

 نکنید، دنبال خود کار میدان در را عادات این بینانه واقع اگر .نکنید تحمیل خود به را غیرممکن امنیتی های پروتکل و باشید

 کمکی طوالنی هایگذرواژه از ستفادها و امن، صورت به فایلها کردن پاک شما، ایمیل رمزگزاری که است این واقعیت

 فنی های حمله نگران بیشتر شما اگر .داد خواهید انجام واقعا را آنها که کنید فکر اساسی گامهایی به عوض در .کرد نخواهد

 مدنظر droW افزار نرم در نوشتن جای به را دفترچه یک در یادداشت نوشتن گزینۀ مثال برای فیزیکی، تصرف تا هستید

 .دهید قرار
 

 که هستید کسی تنها شما .است حداقلی و ساده احتماال برخورد روش بهترین هستید، مواجه پیچیده فنی های حمله با شما اگر

  یک امن جای یک در یادداشت یک رمزدر کلمۀ نگهداری .کنید قضاوت قضیه این منفی و مثبت جوانب مورد در توانیدمی

 کلمه فقط .است فرارسیده عبور رمز تغییر زمان که دانست خواهید شما دزدید، را آن کسی اگر حداقل .نیست اینترنتی جرم

 !نچسبانید کارتان دفتر دیوار روی ایدچسبدارنوشته یادداشت یک روی که را رمزها
  

http://www.diceware.com/
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 درگیری مسلحانه .٤

آن روبرو هستند. داشتن آمادگی با  اننگارروزنامهبسیاری از ین تهدیدی است که تریی مسلحانه جدهادرگیریدادن پوشش 

از آسیب دیدن شما جلوگیری کند. همچنین فرد باید از لحاظ عاطفی آمادگی داشته، به تجهیزات مناسب  تواندمیجسمانی 

 .مجهز بوده، به درستی آموزش دیده، و به اندازه کافی بیمه شده باشد

 

 آموزش امنیت

به  ؛ارائه شده است ٠٩٩٣ی دهه هالی خصوصی از ساهاتتوسط شرکان نگارروزنامهی آموزشی امنیت برای هاهدور

ی هاتمهارآنها ارتش بریتانیا و آمریکا تشکیل داده است. بیشتر  سابق ها را پرسنلاین سازمانطور سنتی، کارکنان عمده 

 را تعلیمی فوری اولیه هاکمکجنگ و خطرات میدان جنگ، در کنار ی هاکریسهوشیاری شخصی با تمرکز بر روی 

، اکیدا دهندمیانی که اخبار مربوط به هر نوع رویارویی مسلحانه را پوشش نگارروزنامهبرای  اینگونه آموزشها. اندداده

که  شودمیجنگ آموزش داده پیچیده میدان ی هایشبیه سازهر دو در کالس درس و در  هات. دانش و مهارشودمیتوصیه 

به . آموزش گرددمیبا یکدیگر ی خود و کار هاتان در به کار بردن مهاررنگاروزنامهبه چالش کشیدن باعث 

 ساند. رمیسود به طور یکسان  ان خارجی و محلینگارروزنامه

ان محلی فعال در مناطق نگارروزنامهصدها نفر از  رایگان صورتمستقر در اروپا به  رایمنی اخبا المللیبینموسسه 

، اغلب هاتان عالوه بر دستیابی به مجموعه متعددی از مهارنگارروزنامهآموزش داده است. را خطرناک در سراسر جهان 

رصت در مناطق خطرناک فساکن و شاغل ان محلی نگارروزنامه. آموزش به دهندمیل یشکتبا یکدیگر پیوند مشترکی 

 هاتدیگر هویفراتر از مسائل سیاسی، جغرافیایی، و که ممکن است یی هاهاز رارا  طرفبی زمینمالقات و همکاری در 

ی آموزشی امنیت در زمینه مقابله با حوادث غیرنظامی، از جمله کاهش خطر تجاوز هاه. در گذشته، دورکندمیفراهم  ،باشد

و  جنایتدادن ( یا کاهش خطرات پوشش نگاه کنید ارزیابی خطر و واکنش در برابر آن ٢جنسی در حین ماموریت )به فصل 

 ٢٣٠٠از سال  ،( تخصص نداشته است. هر چندمراجعه کنیدیافته سازمان و فساد جنایت ٥)به فصل یافته سازمان فساد

 .انددادهو امنیت دیجیتال را توسعه  داخلیسناریوهای آموزش پوشش دادن  یهاهموننی موجود و جدید هاتشرک

و برخورد، گذراندن  آمیزخشونتبرای گزارش دادن امن در هر موقعیت مشمول درگیری مسلحانه، از جمله تظاهرات 

چگونگی شامل تمریناتی مبنی بر  هاه. این دورباشدمیپیش نیاز ی فوری اولیه هاکمکی آموزش محیط خصمانه و هاهدور

 ٣٣٣٣پنج روزه در بریتانیای کبیر و ایاالت متحده با هزینه ی هاه. دوراست رباییآدمدر یک سناریوی دن واکنش نشان دا

دالر هزینه  ٢٣٣٣، حداقل شودمیتوصیه گاهی چند از سه روزه یادآوری، که هر ی هاه. دورگرددمیدالر یا بیشتر عرضه 

 .دارد

ی آموزشی هاهی دورهاهان آزاد به منظور کمک به هزیننگارروزنامهبرای  بودجه آموزشسازمان روری پک تراست یک 

دآوری خبر یا امور کار گردرگیر و واجد شرایط فعال ی اهان آزاد حرفنگارروزنامه"در اختیار . این بودجه کندمیعرضه 

ی هاهدورگزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس گروه آزادی مطبوعات . یردگمیقرار ماه "  ۵٠جاری به مدت حداقل 

بشردوستانه، با همکاری صلیب سرخ فرانسه ارائه  المللیبیندرباره مدیریت ایمنی و اضطراب، و نیز قوانین  آموزش

 .شودمیی آلپ فرانسه برگزار هاه. این دوره آموزشی در فرانسه اداره شده و در کودهدمی

ی دولتی هاسازمان، به همراه 26یونسکویا ملل متحد ی چند جانبه با مدیریت سازمان فرهنگی، علمی، و آموزشی هاسازمان

ایمنی اخبار،  المللیبینی خصوصی مانند موسسه هاگروهو  27سوئد المللیبینآژانس همکاری توسعه جانبه مانند  یک

 .نداهی تدارک دیداهان شاغل در کشورهای کمتر توسعه یافته را به صورت دورنگارروزنامهبرای آموزش امنیت 

 

                                                 

26 UNESCO 
27 Swedish International Development Cooperation Agency 

http://www.newssafety.org/page.php?page=6328&cat=hostage-center
https://rorypecktrust.org/freelance-assistance/Rory-Peck-Training-Fund
https://rorypecktrust.org/freelance-assistance/Rory-Peck-Training-Fund
http://en.rsf.org/training-for-journalists-on-17-04-2007,21750.html
http://en.rsf.org/training-for-journalists-on-17-04-2007,21750.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26262&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26262&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.sida.se/English/
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 حفاظتیتجهیزات 

ابزارآالت این به ابزارآالت مناسب به طور کامل مجهز باشید. در شرایط بسیار خطرناک،  ،شرایطباید متناسب با شما 

ی خوراکی برای ایجاد مانع هاصیا خوردن قر ،ردیابداشتن  همراهشامل پوشیدن لباس مخصوص مواد خطرناک،  تواندمی

ی باشد. در مناطق جنگی، این امر شامل پوشیدن زره بدن اهعملیات بیولوژیکی، شیمیایی، یا هستمقابل یا عکس العمل در 

ی خیابانی یا هادرگیری. در موارد گرددمیبه میزان مقاومت در برابر گلوله و قوی بودن مواد گلوله بسته شده درجه بندی 

 شد.اغیرمحسوس ب یبه معنای پوشیدن یک جلیقه ضدچاقو تواندمیمجهز بودن خشونت، 

موسسه ملی انتخاب کنند.  خطرات پیش بینی شدهبا یک جلیقه متناسب باید  ،ان ملزم به پوشش زره بدننگارروزنامه

ی مورد استفاده توسط اکثر تولید کنندگان در سراسر جهان اهیک سیستم رتبه بندی شش درج 28دادگستری ایاالت متحده

شلیک توقف گلوله درجه بندی شده به منظور ، باید یک جلیقه دهیدمیرا پوشش مسلحانه  درگیریتوسعه داده است. اگر شما 

ی ضد گلوله نیست. اهآگاه باشید که هیچ جلیق ،ی نیروهای نظامی انتخاب کنید. با این حالهاگتوسط تفنبا سرعت باال شده 

گلوله به بدن به شدت مجروح شده یا جان محکم فرد به دلیل عواقب ناشی از برخورد که یک دارد وجود امکان این هنوز هم 

یی مانند هاگزینهو اینکه آیا به  محافظت برای زن یا مرده بدن پرتابه را متوقف سازد. زراگر خود را از دست بدهد، حتی 

 .حفاظت از کناره یا کشاله ران بدن نیاز دارید یا نه را در نظر بگیرید

حتی . با این حال، مطلع باشید شودمیمناطق جنگی توصیه دادن ان در حال پوشش نگارروزنامههمچنین کاله ایمنی برای 

در برابر هر ضربه  ، و احتماالکندمیاز سر فرد در برابر گلوله محافظت  یتا حد، باالترین حد حفاظتکاله ایمنی دارای 

 .قابل نفوذ خواهد بودگلوله شلیک شده توسط حمله کننده یا تک تیرانداز یک مستقیم 

) برای پوشش مسائل جنایی ممکن است پوشیدن زره بدن بپوشید.  ،همراه با نیروهای نظامی هستید نگارروزنامهکه  هنگامی

با  هموارهی بدن هاهزرقانون اشتباه گرفته شود.(  اجرای ماموربا یک  نگارروزنامهزیرا ممکن است  ،زره توصیه نشود

کنند که ان و مدیران اخبار باید توجه نگارروزنامه. شودمی روزبه قابل اطمینان ترجدیدتر، سبک تر، و توسعه یافتن مواد 

ممکن  ،دنبه زمین بیفتی سرامیک هایصفحهی مختلفی نیاز داشته باشند. اگر هاتمحصوالت مختلف ممکن است به مراقب

والر و سایر کیفیت ک   تواندمیخراب شود. عرق انسان  تواندمی ،مرطوب گردد 29والر. اگر ک  بشکنندد یا ناست ترک بردار

با دقت بسیار مورد ی خوردگی یا خرابی هاهبرای وجود هر نوع نشانباید دست دوم محصوالت را پایین بیاورد. زره بدن 

 .ی مورد بازرسی قرار گیرداهی بدن باید به درستی نگهداری شده و به صورت دورهاهقرار گیرد. تمام زر وکادوکن

ی سبک وزن و نسبتا ضدچاقوی هاهنیز قابل دسترس است. جلیق داخلیی هایناآرامدادن حفاظتی برای پوشش تجهیزات 

ی به سبک هاهند. کالنی الستیکی، و سایر خطرات از بدن محافظت کهاهچاقو، گلولضربات در برابر  توانندمینازک 

خطر به  ،بال با صفحات فلزی نیز موجود است. ماسک گاز نیز ممکن است پوشیده شود، اگر چه انجام چنین کاریبیس

 .آوردمیوجود را به  هن به جای پلیس ضد شورش یا تظاهرکنندانگارروزنامهاشتباه گرفتن 

 

 روتکهمراه یا  نگارروزنامه

یی است که ممکن است انجام دهید. در مورد هاباترین انتخبرای مشاهده یک درگیری یکی از مهممناسب  جایگاهانتخاب 

ی مسلح فعال در یک منطقه به طور کامل تحقیق کنید. انسجام، نظم و انضباط، روحیه، هاگروهو رفتار تمام  ،سیاست، پیشینه

در میان و  ،ان، در میان نیروهای مختلف نظامینگارروزنامهآموزش، قدرت شلیک، و احترام به افراد غیرنظامی، از جمله 

محل  ان طرفدار دولت به طور وسیعی متفاوت است. آگاه باشید که شرایط نظامیشبه یانیروهای نامنظم مانند شورشیان 

 .بدون اخطار قبلی تغییر یابد یممکن است در هر زمان

و به  افتاد هازبانبر سر  ٢٣٣٣ی دهه هالارتش ایاالت متحده در اوایل ساتوسط  "همراه نگارروزنامه"اصطالح 

مسافرت  یی نظامی معینهانیگابا ایاالت متحده  به رهبریعراق  حمله بهانی اطالق گردید که در زمان نگارروزنامه

                                                 

28 U.S. National Institute of Justice 
29 Kevlar 

http://nij.gov/publications/pages/publication-detail.aspx?ncjnumber=223054
http://nij.gov/publications/pages/publication-detail.aspx?ncjnumber=223054
http://nij.gov/publications/pages/publication-detail.aspx?ncjnumber=223054
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. به گرددمیبر  ٠٩جنگ به اواسط قرن دادن ی نظامی برای پوشش هانیگابه ان نگارروزنامه همراهیردند. اما پیشنیه کمی

شدن بر مال در جهت نظامی مسافرت نموده و از هر گونه عملی  یگانان همراه باید طبق نظم نگارروزنامهطور معمول 

شما باید حق نوشتن گزارش با این حال . اما دوری کنند یگاندر تامین امنیت سستی نمودن  یا هر گونه یگانموقعیت مکانی 

مشاجرات بر از مواردی ان نگارروزنامهکمیته حمایت از   نگهداریدبرای خود  به همان صورتی که میل دارید اتفاقات را

ی مسلح نظامی از هاگروهو نمایندگان  سئولینمبرای مثال، کرده است.  را مستندان همراه نگارروزنامه تمهیداتسر 

 .نداهامتناع کرد ،نامناسب تشخیص داده شدهانی که گزارشات آنان نگارروزنامه همراهی کردن

مورد اتهام  توانندمیاز سوی طرف مقابل درگیری  ،دهندمیانی که یکی از طرفین درگیری را پوشش نگارروزنامه

از پوشش دادن درگیری ان به طور موفقیت آمیزی قادر به نگارروزنامه، ینپیشی هاهده درهمکاری با دشمن قرار گیرند. 

و  یحکومتنیروهای هم  ،مانند آمریکای مرکزی بودند. امروزه یطقادر من هر دو سو

ازداشت یا مورد با طرف مقابل بداشتن  ارتباطرا به ظن ان نگارروزنامههم شورشیان 

 نگارروزنامهپس از آن که دو  مسئولین اتیوپیایی ،٠٠٢٣. در سال دهندمیحمله قرار 

همراه با  نگارروزنامه، را به عنوان 31و مارتین اسکیبی 30سوئدی، یوهان مرسون

پیدا کردند، آنها را به جرم خیانت به  32اوگادن بخشآزادی ملی جدایی طلبان جبهه 

شماری از ایاالت متحده نیروهای نظامی کشور زندانی کردند. در عراق و افغانستان 

د با نیروهای شورشی در ارتباط شمیپس از آن تصور  ،ان محلی رانگارزنامهرو

ان بدون آن که به جرمی متهم شده نگارروزنامههستند، بازداشت کردند. برخی از این 

 نگه داشته شدند. هالیا سا هاهما ،باشند

ی یا همراه با نیروی نظام نگارروزنامهدر قالب برای تهیه گزارش  گیریتصمیم در

هستید. همراهی با  برورو بستان مهمی -با بده )مستقل از نیروی نظامی( بودن  روتک

به قیمت  تواندمی ،اما کندمیجنگ را فراهم ی خط مقدم هاداستانبه شما نیروی نظامی امکان دسترسی منحصر به فرد 

انی که مستقل از نگارروزنامه. تمام شود ،از جمله مشاهده تاثیر جنگ بر روی غیرنظامیان ،ی دیگرهاهجنبسایر پدیدارشدن 

 روتکان نگارروزنامهدر میان  میرومرگتری داشته باشند. ممکن است افق دید وسیع ،کنندنیروهای نظامی مسافرت می

گرفت. طبق تحقیقات کمیته حمایت از با نیروهای نظامی را نیز نباید دست کم همراهی تر است، اما خطر شایع

 نگارروزنامهدر عراق کشته شدند، در حالی که شش  ٢٣٣٩تا  ٣٢٣٣ی هالساهمراه در  نگارروزنامهان، نه نگارروزنامه

 در افغانستان از دست رفتند.  ٢٣٠٠تا  ٢٣٣٠ی هالهمراه نیز بین سا

یک افسر یا مشاور نظامی ای در انظار ظاهر نشوید که که به گونهنظامی هستید، به خاطر داشته باشید یگان اگر همراه یک 

. نداهآموزش دیدبودن دشمن نظامی به هر فرد مشکوک به افسر نیروی گیری برای نشانه. تک تیر اندازها به نظر برسید

. انجام چنین کاری به تعهد شغلی شما لطمه هستندشان مشابه سربازان همراهلباس فرم به پوشیدن  لزمان منگارروزنامهگاهی 

های در بازرسیزند، اما با این وجود شما باید مدرک مطبوعاتی خود را به همراه داشته یا آن را به خود آویزان کنید تا نمی

نظامی باید این انتظار را داشته باشند که نیروهای لباس فرم ان ملبس به نگارروزنامهشناسایی گردد. هویت شما تر دقیق

تان نظامی یگانشما از  یازی همچون جداسیهاتموقعیاین مسئله شامل  ؛مقابل با آنها مانند یک سرباز دشمن رفتار کنند

 . شودمی

. هوشیار باشنداز فاصله دور  به نظر رسیدن نحوه رفتار و ظاهرشانگونه نسبت به چنیز باید  روتکشاغل ان نگارروزنامه

که دوربین و ابزارهای کار را با خود  ان عکاسنگارروزنامهان نشان داده است که نگارروزنامهتحقیقات کمیته حمایت از 

با سابقه رویترز، به هنگام  بردارفیلم، 33مازن دانا ٣٢٣٣. در سال اندشدهبا نیروی نظامی دشمن اشتباه گرفته  ،کنندمیحمل 

سرباز به یک کشته شد. بعدها ایاالت متحده کار در خارج از محوطه زندان ابوغریب توسط دستگاه تیرانداز یک تانک 

اگر  رده است.کمیجی( حمل گفت که تصور نموده فرد مقتول یک شورشی بوده که با خود نارنجک انداز )آرپی هاسبازر

جلب از فاصله دور  از لباسی کهشابه با تجهیزات نظامی تغیرم لباسیاز  ،نیدکمیفعالیت  روتک نگارروزنامهبه صورت 

 دارند.برتری  روشن ترهای خاکی بر رنگترهی تیرهاگ. رناستفاده کنید توجه نکند

                                                 

30 Johan Persson 
31 Martin Schibbye 
32 Ogaden National Liberation Front 
33 Mazen Dana 

ان نگارروزنامهزمانی 
به پوشش دادن دو قادر 

. بودندجنگ طرف 
هم دولت و  هم، هامروز
ان نگارروزنامه یانشورش

با  هبطاداشتن ررا به ظن 
خود مورد حمله دشمن 

 .دهندقرار می

http://www.cpj.org/2011/12/ethiopian-court-hands-swedish-journalists-prison-t.php
http://www.cpj.org/2011/12/ethiopian-court-hands-swedish-journalists-prison-t.php
http://cpj.org/2009/01/cpj-urges-obama-to-re-establish-us-as-press-freedo.php
http://cpj.org/reports/2008/07/journalists-killed-in-iraq.php
http://www.cpj.org/killed/2003/mazen-dana.php
http://www.cpj.org/killed/2003/mazen-dana.php
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درگیری مسلحانه، نسبت به تاثیر گزارشات لحظه به لحظه آگاه باشید. آنچه که ممکن است به نظر شنوندگان  دادن در پوشش

انتقال اطالعات به به منزله ممکن است در منطقه جنگی  ،دور از منطقه جنگی یک گزارش جالب و دست اول تلقی شود

ی شما مشاهده و گزارش درگیری است نه مشارکت در آن حتی اهبه خاطر بسپارید که نقش حرف دشمن تصور شود. همیشه

 اگر ناخواسته باشد.

 

 قواعد جنگ

. بر اساس شودمیاعمال  روتکی شما به عنوان همراه یا نگارروزنامهی بر حسب نوع فعالیت جنگ قواعد متفاوت

از نظر قانونی جزیی از آن ملبس به لباس فرم مطبوعاتی و اعتبارنامه دارای  نگارروزنامه، یک ژنو ٩٩٤٠کنوانسیون 

روهای طرف مقابل ممکن است به طور قانونی توسط نیان همراه نگارروزنامه. کندمینظامی است که با آن مسافرت  یگان

بعدها به طور و شخصی ممکن است  روتک نگارروزنامهنظامی مورد اصابت گلوله قرار گیرند، و  یگانبه عنوان عضو 

 .نگه دارندبه عنوان زندانی جنگی آنها را  ،طی دوران خصومتدستگیر و در قانونی 

نظر قانونی باید دور از منطقه جنگی نگهداری شده،  . زندانیان جنگی ازممکن است مزایایی داشته باشدزندانی جنگی بودن 

 به جای و باید تغذیه شوند، تحت نظارت درمانی بوده، و هویت آنان به عنوان زندانیان جنگی به طور عمومی اعالم گردد )

به  نبایدیان جنگی باشند. زندان شتهباشند(، همچنین باید اجازه ارسال و دریافت نامه دا در حبس انفرادی بدون مالقاتاین که 

  شوند.) مانند ورود غیرمجاز به کشوری( متهم غیرنظامی جرایم جرایمی مانند جاسوسی یا 

به عنوان افراد غیرنظامی درگیری مسلحانه دادن ان حق پوشش نگارروزنامه، ٢٢٠٩کنوانسیون ژنو  پروتکل الحاقیطبق 

مورد هدف از نظر قانونی  ،نگارروزنامهیک از جمله  ،. نباید هیچ فرد غیرنظامیرا دارندی درگیر هافمستقل از طر

دستگیر شده در ان نگارروزنامه. هستندبرو روان مستقل با خطرات معینی نگارروزنامهی نظامی قرار گیرد. اما هانیرو

ی هاندر زنداممکن است و مانند جاسوسی متهم شده غیرنظامی جرایم به  ممکن استو مستقل  روتکهنگام کار به عنوان 

 تر از سطح استاندارد یا بسیار نامناسب نگهداری شوند.عادی بالقوه پایین

 

 ی بازرسیهاهایستگا

است. شماری از افراد غیرنظامی، از جمله  بینیپیشی بازرسی خطرناک و غیرقابل هاهی مسلح در ایستگاهاگروهتعامل با 

کشته  ٢٣٣٥سال تا  ٣٢٣٣در عراق از سال  ایاالت متحدهی بازرسی ارتش هاهایستگا، در نگارروزنامهچهار  دست کم

ی انتحاری و سایر حمالت کار هاگذاریبمبترس از بیم و اغلب با  ،ی بازرسیهاهایستگا ینگهبانمسئول شدند. سربازان 

 .کنندمی

ی احتمالی هانکاتعیین مبرای نظامی، و منابع محلی مورد اعتماد مسئولین ی محلی، با همکاران، هاهقبل از سفر در جاد

ی بازرسی و نحوه اداره کردن آنان مشورت کنید. از پیش درباره تمام مراحل ایستگاه بازرسی مطلع شوید، مانند هاهایستگا

. به محض نزدیک شدن وسایل نقلیه استفاده در زمانامورد  هایپروتکلعالئم هشدار دهنده مورد استفاده نیروهای نظامی و 

نزدیک شدن به یک ایستگاه بازرسی از سرعت خود بکاهید، عینک آفتابی خود را بردارید، دستان آزاد را نشان دهید، و 

. هنگام رانندگی در شودمیتوصیه وسیله نقلیه شما برای تجسس به سربازان یا افراد نظامی  اجازه دادنمودب باشید. 

وجود نداشته یا گیج کننده  تواندمیم ایستگاه بازرسی یو عال هاهید، و آگاه باشید که نشانی ناآشنا هوشیار و متمرکز باشهاهجاد

کردن ز رانندگی به سادگی اباشد. بسیاری از تلفات ایستگاه بازرسی ریشه در ارتباط ضعیف یا سوء تعبیر داشته است. باید 

 .، به ویژه در شب، دوری کنیدهاهدر برخی از جاد

نظم و انضباط کوتاهی در به دلیل عدم یا  نظامیشبهی هاگروهنیروهای نامنظم، نظامیان، یا اداره تحت ازرسی ی بهاهایستگا

 نگارروزنامه، چهار ٢٣٠٠است. در سال  تربینیپیشتر و غیرقابل و نامشخص بودن مقامات مسئول حتی خطرناک

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp
http://cpj.org/2005/06/joint-letter-from-human-rights-watch-and-the-commi.php
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اسیر در یک ایستگاه بازرسی در کشور لیبی توسط نیروهای نظامی متحد با معمر قذافی به مدت شش روز  نیویورک تایمز

 .، کشته شد34محمد شگلوف ،ها، که در این مدت به آنها حمله و بدرفتاری شده بود. راننده آنشدند

مبارزین، شامل نیروهای نامنظم، ممکن است با کارکنان مست یا ناتوان نظر زیر ی بازرسی هاهدر ایستگاان نگارروزنامه

در ازای اجازه رد شدن از ان دستور پرداخت پول نقد یا انجام دادن کاری نگارروزنامهبه ممکن است آنها  ؛روبرو شوند

مچی ی هاتان با خود مقداری اسکناس خرد، چند بسته سیگار، یا اقالمی مانند ساعنگارروزنامه. برخی از بدهندایستگاه 

باعث تا به صورت خرده رشوه بدهند. مواظب باشید که کاری نکنید  کنندمیارزان قیمت در بسته بندی اصلی خود حمل 

قابل، بدون بروز ترس و توجه بیش از حد به هدف خود برای . با احترام متگرددسربازان باال رفتن توقع وضعیت یا تشدید 

 کنید. اقدامخروج امن 

ی است )به پیوست ب آموزش امنیت نگاه نگارروزنامهی آموزشی هاهی بازرسی جزئی از اکثر دورهاهایستگابررسی 

 .کنید(

 

 خصمانهی هاطی در محیاهماهوار آوریفن

 المللیبینکه در آن اینترنت و دیگر ارتباطات  درگیریان شاغل در مناطق نگارروزنامهی برای اهتکنولوژی ماهوار

، در شهر حمص ٢٣٠٢ید. در سال آمیبه شمار یک ابزار حیاتی  ،اندشده مسدود سئولینغیرقابل اعتماد هستند یا توسط م

دادن در جهت ضربه به پوشش توسط مسئولین و اقدامات موثری  شدنیروهای دولتی بمباران مقر مخالفان توسط  -- سوریه

ارتباط با برقراری و  هاشگزارثبت ی برای اهی ماهوارهایآورفناز  المللیبینان محلی و نگارروزنامه -- گرفتانجام خبر 

 .ی خبری بهره بردندهاسازمان

اران در ساختمان موقت ، عکاس فرانسوی، که با سایر خبرنگ36، خبرنگار متولد آمریکا، و رمی اچلیک35ماری کالوین

دیگر افراد غیرنظامی سوری توسط خمپاره نیروهای دولتی در ماه فوریه به همراه مرکز رسانه مشغول به کار بودند، 

نسبت دولتی  مسئولینحمله به ساختمان را به  کرده بودند،که در حمص کار  یاننگارروزنامهکشته شدند. برخی از  ٢٣٠٢

، آنها احتماال کار نیروهای دولتی بوده باشدبه ساختمان حمله چند شهر به طور کلی زیر بمباران سنگین بود. اگر  ، هردادند

 .نداهمتکی بود ،اننگارروزنامهی اهی ماهوارهال، از جمله ردیابی سیگناجاسوسی نوع مختلف اطالعاتچندین به 

، یک 37سیفر موبایلبه راحتی ردیابی کرد. به اعتقاد  توانمیی را اهی ماهوارهانتوافق دارند که تلف آوریفنکارشناسان 

به مدافعان کردن سازمان خیرخواهانه غیرانتفاعی مستقر در ایاالت متحده مختص کمک 

، تشخیص انتشار موبایلتر از تکنولوژی ه امناستفاد رایان بنگارروزنامهحقوق بشر و 

 هایبنیاد مرز .ی آموزش دیده، نسبتا ساده است"هانسییفرکانس رادیویی "برای تکن

، مستقر در سانفرانسیسکو آزادی اینترنت مختص، یک سازمان غیرانتفاعی رونیکالکت

نیز از خود ی اهی ماهوارهان. تلفهستند قابل دسترسدر بازار  زیادی ی ردیابیهاهدستگا

قابل ردیابی است. سیفر موبایل اشاره  ،اس کار گذاشته در آنپیجی یهاهطریق دستگا

ی بدون هیچ اهممکن است "توسط تلفن ماهوار اس"پیجیی مکانی هادادهکه " کندمی

 مانعی فرستاده شوند".

های پروتکلصمانه ی در یک محیط خاهی ماهوارهانکارشناسان در هنگام استفاده از تلف

 :کنندمیتوصیه  را ایسختگیرانه

محل بیش  ی )یا هر دستگاه بر پایه فرکانس رادیویی( از یکاهاز استفاده از تلفن ماهوار• 

 دوری کنید. از یک بار

                                                 

34 Mohamed Shaglouf 
35 Marie Colvin 
36 Rémi Ochlik 
37 SaferMobile 

را  یاماهواره یهانتلف
توان نسبتا راحت می

ردیابی کرد. مکالمات 
 ،کنیدکوتاه تلفنی خود را 

برقراری ارتباط در  از
یک مکان مشابه 
 ی، و هنگامخودداری کنید

استفاده تلفن خود که از 
نید، آن را خاموش کمین

 نمایید.

 

http://cpj.org/blog/2011/04/taking-risks-to-tell-the-story-nyt-journalists-tal.php
http://cpj.org/blog/2011/04/taking-risks-to-tell-the-story-nyt-journalists-tal.php
http://cpj.org/blog/2011/04/taking-risks-to-tell-the-story-nyt-journalists-tal.php
https://safermobile.org/be-afraid-be-very-afraid-of-satellite-phones-in-insecure-locations/
https://safermobile.org/be-afraid-be-very-afraid-of-satellite-phones-in-insecure-locations/
https://www.eff.org/deeplinks/2012/02/satphones-syria-and-surveillance
https://www.eff.org/deeplinks/2012/02/satphones-syria-and-surveillance
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، خودداری ی یا دستگاه مشابه از محلی که در صورت حمله نتوان به راحتی آنجا را ترک کرداهاز استفاده از تلفن ماهوار• 

 .نمایید

ی که حت دهندمیدقیقه نگه دارید. )برخی از کارشناسان هشدار  ٠٣تا حداکثر را ارتباط  هر برقراریحداکثر طول مدت • 

 ین زمان نیز امکان پذیر است.(ترهاین مدت زمان نیز بیش از حد طوالنی است، به دلیل این که ردیابی آنی در کوتا

 .نماییدآن را خارج و باتری را خاموش کرده دستگاه به محض پایان تماس خود و پیش از سفر • 

 پرهیز کنید. کاناز یک متوسط افراد مختلف  تماس برقراریاز • 

سال  گزارشبه طور کامل امن نیستند. برای مثال، در یک باز که رمزگذاری هم شده، حالی ی، در اهی ماهوارهاهفرستند

موسسه . اندکردهشگر آلمانی اعالم کردند که آنها دو الگوریتم رمزنگاری شده رایج را رمزگشایی دو پژوه ٢٣٠٢

خود نوشته  ٢٠٢٣سال " یاهی ماهوارهانراهنمای استفاده امن از تلفدر "اخبار جهان کوچک در ایاالت متحده غیرانتفاعی 

ی بسیار هاهکه در فرستند کندمیتوصیه  38اخبار جهان کوچکهستند. ها قادر به رمزگشایی کد هاتاست که بسیاری از دول

 . شودی دوری اهی ماهوارهانتلفاستفاده از از  یارتباطاتبرای چنین ، یا به طور کامل گرددحساس از کلمات کد استفاده 

فهرست به اطالعات حساس از طریق به دسترسی  قادرافراد متخاصم یا سئولین ، مودتان مصادره شیاهاگر تلفن ماهوار

. کارشناسانی مانند  افراد شاغل در اخبار جهان کوچک خواهند بودفرستاده شده پیامهای تلفن، و پوش آدرس تماس، دفترچه 

به طور مرتب پاک را برای محافظت از منابع خود فرستاده شده  پیامهای یهاهتماس و پوشهای فهرست که  کنندمیتوصیه 

 سیم کارت آن را جدا از گوشی تلفن نگهداری کنید.  ،نیدکمیکنید، و این که هنگامی که از تلفن استفاده ن

  

                                                 

38 Small World News 

http://www.informationweek.com/security/risk-management/dont-trust-satellite-encryption-say-german-researchers/d/d-id/1102642?
http://www.informationweek.com/security/risk-management/dont-trust-satellite-encryption-say-german-researchers/d/d-id/1102642?
http://smallworldnews.tv/Guide/Guide_SatPhone_English.pdf
http://smallworldnews.tv/
http://smallworldnews.tv/
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 یافتهسازمانجنایت و فساد  .٥

از سال  جنایت و فساد بسیار خطرناک است. موضوعاتپوشش ان نشان داده است که نگارروزنامهتحقیقات کمیته حمایت از 

جان این دو موضوع دادن پوشش  در پیدر سراسر جهان کشته شده ان نگارروزنامهاز  سی و پنج درصدتا کنون،  ٩٢٠٩

باعث این امر نامشخص است، که  جنایتکاری سیاسی و هاگروهرها مرز بین . در بسیاری از کشواندخود را از دست داده

ی تبهکار مانند نیروهای سیاسی مسلح، به هاگروه. از مکزیک تا عراق، شودمیافزایش در معرض خطر بودن خبرنگاران 

 فعالیت جنایتکار  سودجوباندهای  به طور روزافزون برای ی سیاسی مسلح هاگروهنمایند و ی فعایت میاهطور فزایند

دولتی مورد حمله قرار رسمی ی فاسد و مقامات هاشخصیتدر مورد تبانی بین  گریهنگام گزارشان نگارروزنامه. کنندمی

 ند.اواقع شدهگیری نشانهصلح مورد چه در زمان در زمان جنگ و چه  جنایت و فساد  گزارشات یپیگیر هنگامند، و اهگرفت

ان، تقریبا نگارروزنامهی انجام شده توسط کمیته حمایت از هاشدازند. طبق پژوهپرمیاالترین هزینه را خبرنگاران محلی ب

انی بودند که در مورد مسائل جامعه خودشان نگارروزنامه ،کشته شده در سراسر جهان نگارروزنامه نه نفر از هر ده نفر

 قتل تقریبا نه مورد از هر ده مورددر  ،فیلیپینتا  روسیه، از بالکانتا  مکزیکردند. عالوه بر این، از کمیگزارش تهیه 

روزنامه  به دلیل خطرات شدید خود سانسوریمانند. در بسیاری از کشورها بدون مجازات می قاتالن روزنامه نگاران،

 .رایج است نگاری

 

 آمادگی عمومی

یافته، تقریبا به طور کامل به عوامل محلی بستگی دارد. تعداد شامل جنایت سازمانبا موضوعات جنایت، چگونگی برخورد 

اند به قتل رسیدهی جنایی در کشورهای خطرناک هافعالیتموضوع دادن پوشش هنگام در  ی کهاننگارروزنامه ۀدهندتکان

، یا اصال با آنها خطربیچگونگی برخورد ، پوشش دادنبرای  موضوعاتنوع در مورد ی اهی سادهاخکه پاس دهدمینشان 

 جود ندارد. برخورد با آنها وخطر بودن بی

مدارس ی و نگارروزنامهی هاهمتشکل از دانشکدکنسرسیوم پیش از ورود به هر محیط جنایی تا حد امکان تحقیق کنید. یک 

وید که سردبیران باید به خبرنگاران دو هفته گمی 39ان عدالت کیفرینگارروزنامهبه نام در آمریکا  اجرای قانون  عالی

خوبی است.  نصیحت. بدون شک این خود را آماده سازندجنایی  موضوعفرصت دهند تا پیش از شروع کار بر روی یک 

 یموضوعاتبه خصوص خبرنگاران آزاد ــــ برای آماده شدن جهت کار بر روی  ــــ اننگارروزنامهاما امروزه بسیاری از 

، ی که در آنها آمار جرم و جنایت باالستمانند جنایت باید از وقت خود مایه بگذارند. خبرنگاران بایستی خود را با مناطق

 کنند.با منابع آشنا برای مالقات قابل دسترسی  امنورودی و خروجی، و اماکن مسیرهای 

ان پیش از شروع کار بر روی نگارروزنامهکه  کنندمیی مطبوعاتی توصیه هاگروهبسیاری از در ایاالت متحده، 

 کندمیان عدالت کیفری توصیه نگارروزنامهکنسرسیوم  پرسنل مجری قانون دیدار داشته باشند.  با شخصا ی جناییهاداستان

شان را درخواست کنند. چنین عملیاتیمراحل ی از اهاز مجریان قانون چکید ،جنایی موضوعبه  ناآشنا خبرنگارانکه 

عملی است. در کشورهایی که سطح باالیی از فساد  ،ی در کشورهایی که فساد در بین مجریان قانون گسترده نیستاهمشاور

انجام دهید. اینجاست که  یتفاوتم همحاسب باید ــــ مانند مکزیک و فیلیپین ــــ مجریان قانون مستند شده است میاندر 

در دسترس خود سطح هر کدام از منابع بالقوه  باید ان باید مراقب تبانی مجریان قانون با تبهکاران باشند. شمانگارروزنامه

 با خود ارزیابی کنید.  ی شانیا دشمن همراهی  را در راستای

پیدا  یدسترسی به مراکز دولتی و خصوصی، ورود بدون اجازه، و تجاوز به حریم خصوصی آگاه ابط بتدرباره قوانین مر

استفاده از تجهیزات یا عدم اجازه اجازه  مراجعه کنید.( با شرایط خاص اغتشاشاتو  داخلیمسائل  ٦. )به فصل کنید

 روزبهبه طور منظم قوانین ایاالت متحده را  آزادی مطبوعات برای کمیته گزارشگرانی یا ضبط صدا آشنا شوید. بردارفیلم

 که ی مطبوعات محلی کمک بگیرندهاسازماناز  توانندمیان شاغل در کشورهای دیگر نگارروزنامه؛ کندمیرسانی 

به پیوست ث . )کنندمیمنتشر را زیر نظر داشته و حرفه این قوانین تاثیرگذار بر روی فعال  صورتبه  بسیاری از آنها

                                                 

39 Criminal Justice Journalists 

http://www.cpj.org/killed/
http://www.cpj.org/killed/
http://cpj.org/killed/
http://www.cpj.org/reports/2010/09/silence-or-death-in-mexicos-press.php
http://www.cpj.org/reports/2010/09/silence-or-death-in-mexicos-press.php
http://ajr.org/article.asp?id=4884
http://ajr.org/article.asp?id=4884
http://www.cpj.org/reports/2009/09/anatomy-injustice-russian-journalist-killings.php
http://www.cpj.org/reports/2009/09/anatomy-injustice-russian-journalist-killings.php
http://www.cpj.org/reports/2009/08/philippines-impunity-under-oath-under-threat.php
http://www.cpj.org/reports/2009/08/philippines-impunity-under-oath-under-threat.php
http://www.cpj.org/killed/murdered.php
http://www.cpj.org/killed/murdered.php
http://www.cpj.org/blog/2010/01/media-self-censors-after-killing-of-mexican-report.php
http://www.cpj.org/blog/2010/01/media-self-censors-after-killing-of-mexican-report.php
http://crimjj.wordpress.com/
http://www.rcfp.org/index.php
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 آزادی تبادل بیان المللیبینشبکه یی مراجعه کنید. هاگروهبرای مشاهده لیست بسیاری از چنین ی نگارروزنامهی هاسازمان

 توانندمیان ایاالت متحده نگارروزنامهبرخی از مسائل نامشخص است، از جمله اینکه آیا لیست جامعی را تهیه کرده است.( 

ی با مالکیت خصوصی و قابل دسترس برای عموم مانند یک پاساژ خرید گزارش بدهند. متوجه باشید که هایاز داخل فضا

در ضبط کردن، یا هر دو، امکان ی، در ایاالت متحده و دیگر کشورها ممکن است از نظر قانونی برای دسترسسئولین م

ی سیاسی محدودیت ایجاد کنند. همچنین باید در نظر هاییا سخنران هایمانند راهپیمایاعالم شده رویدادهای عمومی محل 

، هاه، مدارس، فرودگاهان، زنداهادادگاهبه داشتن دسترسی برای مسئولین از نظر حقوقی داشته باشید که ممکن است 

 . موانعی ایجاد کنند هامی فدرال، مراکز شهری، و استادیوهانظامی، ساختماتأسیسات ن

، ظاهر وسیله نقلیه ممکن است بخواهند یک کیف اضطراری شامل یک دست لباس برای تغییریک خبرنگاران جنایی دارای 

ی اولیه در وسیله نقلیه خود نگهداری کنند. هنگام هاکمکجعبه یک لباس مخصوص آب و هوای بد، یک چراغ قوه، و 

د. )به یاد داشته باشید که یباشداشته تان همراههر نوع داستان خطرناکی، تلفن همراه خود را شارژ نموده و دادن پوشش 

عات امنیت اطال ٣ی کاهش نظارت به فصل هاهی همراه را ردیابی کنند. برای راهانتلف توانندمیهای متخاصم سوژه

نیز آگاه باشد. خبرنگاران آزاد  ویمراجعه کنید.( دست کم یک سردبیر باید از کار خبرنگار جنایی، منابع، و نحوه پیشرفت 

 .باید یک سردبیر یا یک همکار قابل اعتماد را در جریان کارشان قرار دهند

یکی از همکاران خود باشید. به منظور ، باید همراه یا زیر نظر شویدمیهنگامی که به سوژه بالقوه متخاصمی نزدیک 

 ،ی متخاصمهاه، به ویژه سوژیجنای اطالعات با تمام منابع ستی، بایقرار گرفتنطعمه انتقام جویی در معرض کاهش احتمال 

ی شما از نزدیک زیر نظر یک سازمان خبری یا هافعالیتنید و اینکه کمیبدانند شما به تنهایی کار نتاارتباط باشید در 

یک افسر ارشد مجری قانون که در موارد اضطراری به شما یا دیگران کمک کند پیدا کنید در صورت امکان همکار است. 

 . رابطه نزدیک برقرار نماییدوی  اب  و 

 

 یک تحقیق ریزیمهبرنا

 ٢ارزیابی خطر است. )به فصل انجام یک و و اندیشه جنایت و فساد نیازمند آماده سازی با فکر  خطربیپوشش دادن 

ی هاش، در مورد گزاریارزیابی خطر و واکنش در برابر آن نگاه کنید.( پیش از گام گذاشتن در هر داستان بالقوه خطرناک

زمینه تجربه در دارای ، به عالوه با همکاران کنیدخبری، اسناد عمومی، و سوابق دادگاهی آن به طور کامل تحقیق 

 .مورد نظر و منابع محلی قابل اعتماد و آگاه صحبت کنیدگزارشگری 

که قصد انتشار و پخش ذیربطی نیز هست رسانه خبری بر عهده ، بلکه نگارروزنامهبر دوش ایمنی نه تنها  هاینگرانی

ان، و در نگارروزنامهویژه امنیتی برای محافظت از تاسیسات، تدابیر به . مدیران اتاق خبر باید گزارش مربوطه را دارد

 ٠. )به فصل شودمیتوصیه به صورت نوشته . تدوین یک ارزیابی خطر بیندیشندان نگارروزنامهی هاهموارد خانوادرخی ب

جنایی یا امنیت رجوع کنید.( هنگام پوشش دادن افراد خطرناک مانند مظنونان  چ فرم ارزیابی آمادگی عمومی و پیوست

در صورت در معرض خطر قرار  احتمالیارزیابی یک برنامه طرح ترور، باید در 

 .یا منابعش گنجانده شود نگارروزنامهگرفتن 

ترین مسائل را در تحقیق جنایی و حساس هاشخصیتین ترخطرناکارزیابی باید این 

. در هر تحقیق بپردازد ،خطراتی که ممکن است بروز پیدا کندبه و کرده شناسایی 

یک  تواندمیشتباه به منبع اشتباه ا زمانسوال اشتباه در مطرح کردن چنینی، این

یا منابعش را در معرض خطر قرار دهد. ممکن است تمایل داشته باشید  نگارروزنامه

گزارش خود را با مصاحبه از منابعی که بیشترین اعتماد را به آنها دارید شروع کنید، 

ادامه دهید. در  ،باشند ترهسپس به تدریج کار را به سمت کسانی که ممکن است خصمان

ماهیت داستان شما ارائه در خصوص  شاخصی توانندمینظر داشته باشید که سواالت شما 

تحقیق جنایی خود را محدود  میزان فاش کردنتان، د. برای محافظت از خود و منابعنده

 نمایید. 

 مایل باشندو سردبیرش ممکن است  نگارروزنامهیک تحقیق، یک پایان مراحل رو به در 

که شاید سوژه  ،مظنون جنایییک رویکرد با  گیچگونو  چهکمک به تعیین برای  هبه ترسیم یک ارزیابی خطر جداگان

گزارش خود را با 
مصاحبه با افرادی که 

بیشترین اعتماد را به آنها 
دارید آغاز کنید، سپس به 
تدریج کار را به سمت 

تر افرادی که خصمانه
ر هستند، ادامه دهید. مقدا
انتشار گزارش جنایی 
 خود را محدود کنید.

http://www.ifex.org/our_network/
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د، و یک برآورد افربرخورد با ای نحوه هاگزینهی از اه. این ارزیابی باید سنجش میزان خطر، مجموع، بپردازندداستان باشد

 .داشته باشدی احتمالی مظنون را در بر هاواکنشاز 

با سردبیر و احتماال ه شکل امن و زمان برقراری ارتباط بتنظیم چگونگی ی شفافی برای هالاین ارزیابی باید شامل پروتک

 ــــ ی تلفنیهاتماساز ایمیل تا  ــــ با چندین روش گوناگون صورت گیرد تواندمیدیگر همکاران مورد اعتماد باشد. این کار 

استفاده شود. همچنین شما و  تاننامنیت یا در خطر بود حسی برای انتقال اهرتباط از کد سادو ممکن است هنگام ا

سردبیرتان باید از پیش در مورد اینکه تحت چه شرایطی ممکن است مجبور به تعلیق یا پایان دادن به تحقیق جنایی خود 

 .تهیه شود تانمنابعدر صورت در معرض خطر قرار گرفتن شما یا قتضایی بحث نمایید. بایستی یک برنامه ا ،شوید

دفترچه های شده در ذکر در مورد چگونگی ثبت و ذخیره اطالعات با فکر عمل کنید. برای محافظت از هویت منابع 

ا به یاد داشته اما تان، ممکن است از کدنویسی یا اسامی مستعاری استفاده کنید که شما آنها ری الکترونیکیهالو فای یادداشت

شان در دیگران نتوانند به راحتی آن را کشف کنند. این امر به ویژه در مورد افراد مطلعی که در صورت فاش شدن هویت

حاوی مطالب حساس  دفترچه های یادداشتحائز اهمیت است. همیشه باید از بسیار  ،معرض خطر قرار خواهند گرفت

. بگذاریدقابل دسترس گرانتجسساموال شما توسط جستجوی برای مواقع  را میتوانید ضرربیی هاتیادداش ؛محافظت شود

پشتیبانی از راه و ، رمز عبور قوی محافظ، بیاسیوفلش  از طریق استفاده از درایوهای توانمیی الکترونیکی را هالفای

 ٣ی الکترونیکی به فصل هادادهدور به همراه دیگر اقدامات محافظت کرد. )برای توضیحات کامل در مورد تامین امنیت 

 امنیت اطالعات مراجعه کنید.(

 

 ی متخاصمهاهبرخورد با سوژ

ان همیشه باید نگارروزنامهبه چند عامل بستگی دارد. برخورد کرد، تبهکاران جنایی مشکوک با  باید هچگوناینکه آیا و 

ان نگارروزنامه، استیا فاسد ضعیف قانون اجرای  -ی کهی مجری قانون را در نظر بگیرند. در مناطقهاسازمانوضعیت 

 تنظیم کنند.شرایطی چنین با باالتری از خطر را داشته و رویکرد خودشان را مطابق بسیار سطح انتظار باید 

پروژه  -، سردبیر 40درو سالیوان شما چه ذهنیتی دارند خبریرسانه یا شما و سازمان افراد تحت پوشش از  دقتد کنید که 

مجله نقد و بررسی برای  ٣٠٢٣ی در سال اهدر مقالمستقر در سارایوو،  یافتهسازمانجنایت و فساد  گریگزارش

شان را ی و تمایلطرفبیان باید "تمام تالش خود را به کار گیرند" تا نگارروزنامهکه بیان کرد ، 41ی آمریکایینگارروزنامه

ان عدالت نگارروزنامهاز انجمن  42والسنشان دهند. بیل  شاننبرای بازگویی داستا هاهدادن فرصت به همه سوژجهت 

 -انجام شده   ٣٠٢٣تا سال  ٣٢٣٣که از سال "، جرم و عدالت هیدپوششمستقر در ایاالت متحده در گروه گزارش " کیفری

که امیدوارید به اشخاصی و مایل به انجام هر تالشی برای صحبت کردن با باشید که "راسخ اما دوستانه  کندمیپیشنهاد 

 "باشید. قرار گیرنده استفادمورد عنوان منابع 

ی هاگروهخود گزارش دادن در مورد نه به خاطر داشته باشید که در هر تحقیق جنایی، ممکن است بزرگترین خطر 

. در بسیاری از نقاط جهان، نهایت احتیاط توصیه ، باشدکندمیحمایت آنها شبکه فساد رسمی که از باره ردبلکه  ،جنایتکار

مایل به پوشش ممکن است  ،فساد رسمی یا هر نوع تبانی آنها با تبهکاران جناییدر حال تحقیق  اننگارروزنامه. شودمی

. پوشش داستان باید معتبر و به اندازه باشند ،به مردم، به خصوص منابع بالقوه متخاصم رسانیاطالعبرای داستانی دادن 

 . موضوع خاص مورد تحقیق در بر گیردرا بدون از قلم افتادن کافی گسترده باشد تا تحقیق واقعی جنایی 

ویند، گمیان باید متوجه آنچه نگارروزنامهزمان خطرناکی است.  اغلب گزارشپیش از پخش یک  دورۀ کوتاه زمان درست

پی بردن به جریان به محض ممکن است باشند. افراد متخاصم و بالقوه خشن  میگویند چه زمانیدر ، و میگویند به چه کسی

 از اینکه پس ، ٢٣٣٢در سال دست بزنند.  هبه اقدامات پیشگیران ،از آنهاتحقیق و تفحص  برای شاننقرار گرفتمورد هدف 

                                                 

40 Drew Sullivan 
41 American Journalism Review 
42 Bill Wallace 
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، در حال تحقیق از آمریکایی، خبرنگار 43چانسی بیلیدریافت که درگیر بود، تبهکارانه ی هافعالیت یک کاسب محلی که با

 به قتل رساند.  ،ر از دفتر کارش در اوکلند، کالیفرنیاتفآن طر خیاباناست، وی را سه  وی کارکسب ومالی  امور

 ؟یا نه نزدیک شد به صورت امن تبهکاران جنایی مظنون بهتحت هر شرایطی  توانمییک سوال این است که آیا 

 ،دردناکی بگیرند ات اخالقیاید واقع بینانه اما تصمیمب که اجرای قانون ضعیف است ییخبرنگاران و سردبیران در کشورها

با برخورد اگر تصمیم بر  ؟آن را دارد ریسکمتهمان ارزش از  یا نام بردن گزارشبدین گونه که آیا اصال پیگیری کردن 

باید همراه یا  نگارروزنامهع داشته باشند و از پیش از موضوع اطالباید سردبیران گرفته شد، افراد تبهکار بالقوه متخاصم 

طرف به طوری که آنها بدانند  ،ان باید با افراد متخاصم در ارتباط باشندنگارروزنامهزیر نظر یکی از همکاران خود باشد. 

 را دارد.  شاننکه قصد پخش داستااست که یک سازمان خبری بل ،نه یک فردصحبت آنها 

به خواهد بود بیش از حد خطرناک باشد. در برخی موارد، بهتر ممکن است ی داستان هاهسوژ برخورد شخصی با برخی از

 این گزارشیا وکیل وی باید درک کنند که  گزارشمستقیم با فرد از طریق وکیل فرد برخورد کرد. سوژه رودررویی جای 

 اعمالشانتوجیه دالیل اخالقی و قانونی  آنها برایبه دنبال اظهار نظرصرفا بدانند شما  بایدشده و  ریزیمهپیش از این برنا

ید ارزیابی کنید که آیا برقراری ارتباط با سوژه از طریق تلفن، ایمیل، توانمیشما در صورت نبود یک وکیل مدافع، هستید. 

 .است یا نه خطربییا شدنی یا سایر مکاتبات کاری 

یی که ممکن است هاتدبیر خود با صراحت در مورد موقعیاما همین هم ممکن است بیش از حد خطرناک باشد. با سر

 تانمنابعندیشید، ایمنی خود و امیصحبت کنید. هنگامی که به مرحله بعدی کار  ،برخورد با سوژه بیش از حد خصمانه باشد

بیان به انکار یا وادار ی است که ممکن است سوژه متخاصم را اهوسیل مدارک دولتیرا مورد توجه قرار دهید. گاهی اوقات 

 دیدگاه خود نماید. 

 

 دسترسی به اطالعات

استناد به اسناد و مدارک  اساسی  مزایای ارائه است. عالوه بر  گزارشگری تحقیقاتیی مهم هاهاخذ اسناد رسمی از جنب

مجازات در معرض خطر  ممکن است که خودباشد منابع محلی به نظرات فرد  ءباعث کاهش اتکا تواندمیاین عمل رسمی، 

 .باشندیا فاسد  تکارجنایی هاشخصیتتوسط 

پروژه قانون . هر کشور متبحر باشند مورد کاربرد همگانی   -اطالعاتقوانین زمینه و سردبیران باید در خبرنگاران 

سئولین برای دسترسی به اطالعات از م های از پیشنهادات و ابزاراهایاالت متحده مجموعمستقر در  شهروندی هارسانه

دسترسی  بارهاسناد و نشریات در Right2INFO.org سایتوب. کندمیفراهم را ی و ملی در ایاالت متحده اهشهری، منطق

. اگر چه دسترسی آنالین به اطالعات دولتی در سراسر گردآوری کرده استرا  اطالعات در سراسر جهانـ قوانین به ـ 

یک پایگاه داده از دولت کنیا به عنوان مثال،  در این زمینه انجام شده است.ی یهاتپیشرفاما ، به مقدار کمی وجود داردجهان 

آفریقا، حق کشورها در . در برخی از نقاط جهان، از جمله بسیاری از اندازی نمودراه ٠٠٢٣در سال  دولتی اطالعات

یا شته جود نداویژه وی هاشگزاردستیابی به ملی ع هایشیوهاست، اما شده دسترسی به اطالعات دولتی در قانون مندرج 

 انبا کارشناسان محلی و همکارانشپیش از جستجوی اطالعات در چنین کشورهایی ان باید نگارروزنامهنامشخص است. 

 مراحلاطالعات و ـ قوانین به ـ ی مطبوعات محلی در سراسر جهان بر دسترسی هاسازماناز شماری . نمایندمشورت 

برای مشاهده لیست بسیاری از . )کنندمینظارت به دست آوردن اطالعات برای ملی ع

 المللیبینشبکه  .مراجعه کنیدی نگارروزنامه یهاسازمانث  پیوست یی بهاهگروهچنین 

 ی را تهیه کرده است.(لیست جامع بیانآزادی تبادل 

است، سخت از آنجا که به دست آوردن اسناد از طرق رسمی در برخی از کشورها 

منابع تکیه برای دسترسی به اطالعات دولتی به ان هنوز هم نگارروزنامهبسیاری از 

از هویت برداشتن باید برای جلوگیری از پرده  نگارروزنامهیک با این حال، . کنندمی

. به عنوان کند احتیاطرا برای وی فراهم نموده،  یکه اطالعات حساس و مهم یمنبع

                                                 

43 Chauncey Bailey 

 اطالعات که یمنابع از
را در اختیار شما  حساس

 .گذارند، محافظت کنیدمی
به منظور افزایش تعداد 
منشا منابع احتمالی، به 
چندین سازمان مربوطه 
دارای دسترسی به چنین 
 .اسنادی مراجعه نمایید

http://www.cpj.org/killed/2007/chauncey-bailey.php
http://www.cpj.org/killed/2007/chauncey-bailey.php
http://www.dmlp.org/legal-guide/access-government-information
http://www.dmlp.org/legal-guide/access-government-information
http://www.dmlp.org/legal-guide/access-government-information
http://right2info.org/
http://cpj.org/blog/2011/07/kenyas-quiet-information-revolution.php
http://cpj.org/blog/2011/07/kenyas-quiet-information-revolution.php
http://cpj.org/blog/2011/07/kenyas-quiet-information-revolution.php
http://www.ifex.org/our_network/
http://www.ifex.org/our_network/
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منابع احتمالی  افزایشبه منظور  واحددسترسی به یک سند رای سازمان بچندین از در آن واحد  تواندمییک خبرنگار مثال، 

 .نمایددشوار  هاشخصیتیا سایر  سئولینمبرای را و شناسایی منبع واقعی مراجعه کند 

ی هاشخصیت. آگاه باشید که دولت و را مورد خطر قرار دهد نگارروزنامه-ممکن است استفاده از اسناد و مدارک همچنین 

 زندانیان نگارروزنامه نیمی از. تقریبا نداهزدقانونی  فراقانونی یا  اتاقدامدست به حساس طالب به تالفی افشای م جنایتکار

یاد به عنوان اسرار دولتی از آنها که دولت ی اطالعاتاز جمله فاش نمودن ضد دولتی اقدامات در سراسر جهان به اتهام 

دولتی،  سئولینگاهی اوقات در تبانی با م جنایتکاری هاشخصیتدر بسیاری از کشورها ند. برمیبه سر زندان در  ،کندمی

 .کنندمی کرده اند وادار ی که اسناد اثبات جرم را فراهممنابعبه افشای را با تهدید ان نگارروزنامه

 

 

 های مشترکتالش

. در آسیای مرکزی و دیگر کنندمیخود پیدا خطرناک  گزارشاتچاپ برای  یجایگزین معموال روشهایان نگارروزنامه

 گزارشاتیدالتین  یمریکاآی خبری در هارسانهند. اهمنتشر کرد یمخاطره آمیز گزارشات با نام مستعارنقاط جهان، بسیاری 

به کار گرفته  44اسپکتادور الروزنامه کلمبیایی توسط که و عدالت"  واحد صلح"برچسب  مانند ،ژنریک امضاییک را با 
 ند.اهمنتشر کرد ،شده

اطالعات و انتشار یک داستان به  گذاریاشتراکبه با در مورد موضوعات خطرناک،  توانندمیی خبری نیز هاسازمان

غرور، چنین همکاری باید ادامه برای . با همدیگر همکاری کنند ،یاهامضای فردی نویسندهیچ داشتن  طور همزمان بدون

ثابت کرده است که در دور یکرد . این روشودی سیاسی، قومی، و مذهبی کنار گذاشته هاتهویتفاوت رقابت سازمانی، و 

پوشش دادن موضوعات خطرناک  قادر بهنیز خبرنگاران را  و، بودهموثر  نگارروزنامهفرد مقابل هر  از خطرکردن 

 .سازدمی

گزارش شدیدا چاپ ، به دلیل هارسانهناشران و سردبیران ت وارده به ان در کلمبیا پس از یک سری حمالنگارروزنامه

ترور مربوط به  ٠٩۵٦سال حمله در ین تره. قابل توجرا شروع کردند کار مشارکتی ،مواد مخدر چیانقاچاقانتقادی از 

نسبت  47پابلو اسکوباربا رهبری  46به کارتل مدلینرا  ویبود که قتل ، اسپکتادور الروزنامه  ارشدسردبیر ، 45گیلرمو کانو

 ٣٠٢٣ در گزارش ان،نگارروزنامهکمیته حمایت از  عضو هیئت مدیره، 48ماریا ترزا روندروس که طورهمان .اندداده

اصلی رقیب  هب اسپکتادور الی بعد از این اتفاق روزنامه هاهکرده است، در ما بازگوییان نگارروزنامهکمیته حمایت از 

و  مربوط به گسترش موذیانه گزارشاتچاپ پیوست تا به تحقیق و تفحص و  هارسانه، و دیگر 49تیمپو الروزنامه  ،خود

 .دنمهار نفوذ و کنترل قاچاق مواد مخدر در جامعه بپردازبی

کردن از مانند نفوذ  یخطرناکی هاتماموریبرای انجام ی چاپی کلمبیا هارسانه، ائتالفی از ٢٣٣٤بعد، در سال  هالسا

و دیگر  گزارش. این کردندشروع به همکاری با یکدیگر  کشورکشی قرعهسیستم غیرقانونی در  نظامیشبهی هاگروهطریق 

گروهی تالش  50سمانا. هفته نامه خبری منتشر شد ییکلمبیا ۀو روزنام لهمج ٠٩ به طور همزمان در تحقیقاتی گزارشات

را  اننگارروزنامهقتل و تهدید ه منظور تحقیق و تفحص در مورد طرح ریزی شده ب ،51مانیزالس پروژهبه نام  ،دیگر

ی کمیته حمایت از هایبررس، پایان نیافته است ییان کلمبیانگارروزنامه. در حالی که خشونت علیه کردمدیریت 

 .قرار دارد یترو در سطح پایینکاسته شده آن از میزان که ، دهدمیشان ن اننگارروزنامه

                                                 

44 El Espectador 
45 Guillermo Cano 
46 Medellín 
47 Pablo Escobar 
48 María Teresa Ronderos 
49 El Tiempo 
50 Semana 
51 Manizales Project 

http://cpj.org/reports/2011/12/journalist-imprisonments-jump-worldwide-and-iran-i.php
http://cpj.org/reports/2010/09/silence-death-mexico-press-ronderos.php
http://cpj.org/reports/2010/09/silence-death-mexico-press-ronderos.php
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 المللیبینسرسیوم نکیی مانند هاگروهاست. یافته سازمان جنایتهمکاری در سراسر مرزها راه دیگری برای مقابله با 

موضوعاتی از مورد ر فوری دویژه ی خبری هاشکشور، گزار ٥٣ یتمستقر در واشنگتن، با عضو محققان نگارروزنامه

مستقر در  52صربستان گزارشگری تحقیقاتی مرکزند. اهاقیانوس تولید کرددر سیاه ماهیگیری بازار قبیل قاچاق سیگار و 

دریایی میلیاردر ی هایکمک یکدیگر دارایبا  54سارایوومستقر در  یافتهسازماننایت و فساد ج گریپروژه گزارشو  53بلگراد

 .را بر مال ساختند 55میسکویچ میروسالو یصربستان

 هشدار دهنده یهاهنشان

ان باید مراقب نگارروزنامهکه  کندمیخاطر نشان سارایوو مستقر در یافته سازمان جنایت و فساد گریپروژه گزارش

خطرات پایدار  ٩فصل به  تحت نظربودنی بیشتر در مورد هاتوصیهبرای . )باشندبودن  رتحت نظی مبنی بر هاهنشان

 تحت نظربودنتشخیص خصمانه خود محیط آموزش دوره به امنیت آموزش ی خصوصی هات.( برخی از شرکرجوع کنید

( نگاه کنید.آموزش امنیت  پیوست ببه  هاتبرای لیست شرک. )کنندمیعرضه ان نگارروزنامهکه به  نداهاضافه کردرا 

 هاگزینهاین . دهدمیرا  هاگزینهفرصت اندیشیدن به به خبرنگاران و سردبیران  ،فردبودن یک  نظرموضوع تحت آگاهی از 

درگیر ، گزارشبرای کار کردن روی  یخبرنگاران دیگرگماشتن ، گزارششامل ادامه دادن یا ندادن کار بر روی  توانندمی

دادن قانون، و نقل مکان مجری  سئولینمو گزارش دادن موضوع به کردن تکیه ، دیگر خبری یهاسازمانکردن 

که ممکن است در احتمالی در برابر فشاری ی هاواکنشان باید از نگارروزنامه. دنباش ی آنانهاهان و خانوادنگارروزنامه

ی عصبی هاواکنش ٩آگاه باشند. )فصل ، هایشان وارد شودسازمان یافته بر آنها و خانواده دادن جنایت و فساد پوشش هنگام 

 .(ببینید را

  

                                                 

52 Center for Investigative Reporting-Serbia 
53 Belgrade 
54 Sarajevo 
55 Miroslav Mišković 

http://www.icij.org/
http://www.icij.org/
http://www.cins.org.rs/
https://reportingproject.net/occrp/
http://ajrarchive.org/article.asp?id=4884
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 و اغتشاشات امور مدنی  .٦

و  بینیپیششرایط غیرقابل  توانندمیی حوادث جرم و جنایت گرفته تا شورش و طغیان هاهسناریوهای داخلی از صحن

نسبت به قانونی در برابر خطر جسمی و  نگرفت ان باید برای دوری از قرارنگارروزنامهد. نخطرناکی را به وجود آور

 تدابیر حفاظت از خود هوشیارانه عمل کنند. 

 

 ، و نجاتسوزیآتشی حوادث تصادف، هاهصحن

، و همچنین هانشامل پلیس، کارکنان آمبوالنس و آتش نشا ــــ اولین مسئولیت هر فرد در میان مسئولین "پاسخگو"

خود از طریق بررسی صحنه حادثه و آگاهی یافتن از خطرات بالقوه، مانند گسیل ترافیک  محافظت از ــــ اننگارروزنامه

قرارگیری  روبرو، قطع خطوط برق، و نشت سوخت یا مواد شیمیایی خطرناک یا گازهای قابل احتراق است. در صورت

، بدون اینکه خودتان یا دیگران را شیدبانزدیک به اندازه کافی به صحنه شما باید برای مشاهده حادثه ی دیگر، هاتدر موقعی

را به  یمشابهان عکاس نیز باید منطق نگارروزنامهکنید. ایجاد یا در کار عملیات امنیتی یا نجات مداخله انداخته، به خطر 

را،  محوطهباید به اندازه کافی به حادثه نزدیک باشند. معموال مسئولین برای ضبط حادثه نیز درک اینکه آنها با کار گیرند، 

، گیرندمیان، در نظر نگارروزنامهتماشاچیان صحنه حادثه، از جمله  عقب نگهداشتندر یک فاصله مشخص، به منظور 

تر به صحنه حادثه نسبت به نزدیکیک جایگاه مناسب ید پافشاری کنید، که توانمیممکن است درخواست کنید، اما معموال ن

به ان نگارروزنامهبرای  به فراهم نمودن یک جایگاه مناسبسایر تماشاچیان داشته باشید. با این وجود، باید مسئولین را 

. برای رسیدن به این هدف، سردبیران باید در مورد مسائل مربوط به تشویق نموددید واضح از عملیات یک  منظور داشتن

ی توافق هالو دستورالعمکنند بحث و گفتگو ر اساس رخدادهای روی داده ب اورژانسات ارشد پلیس و با مقامدسترسی 

 .ی حوادث فوری تدوین کنندهاهصحندر دوجانبه برای پوشش اخبار 

 در منجر به دستگیری شود. معموال مودب بودن هم در لحن و هم تواندمیعبور از خطوط پلیس یا تمرد از دستور آنها 

در همه ی حوادث یا نجات باید هاهپوشش صحندر حال ان نگارروزنامهرفتار بهترین روش برای برخورد است. همچنین 

 .قرار دهندمطبوعاتی خود را به گونه ای چشمگیر در معرض دید  هایاعتبارنامه زمان

 56ید. دایان بوکوفسکیآمیش پوشش یک صحنه حادثه درگیری پیدر حال ان نگارروزنامهگاهی اوقات بین مسئولین و 

یک وسیله تحت تعقیب موتورسوار که یک صحنه پس از تصادف منجر به مرگ دادن هنگام پوشش  آمریکاییخبرنگار 

شناخته  مجرمایجاد مانع و به خطر انداختن جان دو پلیس ایالت میشیگان شامل  یمای، به جربودقرار گرفته نقلیه پلیس ایالتی 

 هخطی عبور نکردهیچ ادعا کرد که وی از اما ؛ بوکوفسکی هخط پلیس عبور کرد شد. مسئولین ادعا کردند که بوکوفسکی از

 رفته است. گمیاز متوفی عکس  یدور هو در فاصل

 

 ی حوادث جنایت و تروریستیهاهصحن

باشد. یادآوری دوباره اینکه حفاظت از خود اولین قاعده  ترهممکن است پیچید آمیزخشونتت ای حوادث جنایهاهپوشش صحن

، مراقب باشید خودتان را در معرض خطر آشفتگی هاناآرامیو اصل است. در طی مدت یک حادثه گروگانگیری یا دیگر 

در صورت یک  ؟باشنددستگیر نشده بیشتر نیندازید. یک سوال این است که آیا ممکن است عامالن حادثه هنوز هم در منطقه 

ه شده برای جلب توجه عمومی، احتمال ادامه حمالت بعدی را در نظر داشت ریزیمهاقدامات برنادیگر حمله تروریستی یا 

در و ند نشان دادواکنش در انفجار اولیه از خود که  یاننگارروزنامهاز  مورد هاهان دنگارروزنامهباشید. کمیته حمایت از 

دوباره وجود  گذاریبمب. اگر امکان یک حمله دوم یا را مستند کرده است بعدی کشته یا زخمی شدند گذاریبمبانفجار 

 .و با شاهدان حمله در حال ترک منطقه مصاحبه کنیدمانده دارد، ممکن است مایل باشید که در حاشیه باقی 

                                                 

56 Diane Bukowski 

http://cpj.org/2009/05/us-reporter-found-guilty-of-obstruction-faces-4-ye.php
http://cpj.org/2009/05/us-reporter-found-guilty-of-obstruction-faces-4-ye.php
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امکان حد مطبوعاتی محلی، را در صحنه حادثه جنایت به طور واضح و تا  اعتبارنامهمطبوعاتی خود، شامل  هایاعتبارنامه

رجوع کنید.( از برخورد با مسئولین  ٠مطبوعاتی در فصل  هایاعتبارنامهدر معرض دید قرار دهید. )به بخش مربوط به 

 ٥ارتباط با مقامات ارشد مجری قانون مفید است. )به بخش آمادگی عمومی در فصل در چنین مواقعی، داشتن  بپرهیزید؛

خودداری نمایید؛ هیچ جسمی را از صحنه  ،یندآمیبه شمار  مدارک جرممراجعه کنید.( و از تماس با اجسامی که بالقوه 

 .جنایت خارج نکنید

مرکز باشند.  دیدهآسیبممکن است آشفته یا بار شاهدان و بازماندگان حوادث خشونت

و ها تراژدی با عنوان در یادداشتی در راهنمای خود ی و آسیب روانی دارتنگارروزنامه
ان همیشه به دنبال نزدیک شدن به بازماندگان نگارروزنامهنویسد "می ان،نگارروزنامه

هستند، اما آنها باید با حساسیت این کار را انجام دهند، از جمله دانستن اینکه کی و چگونه 

ی هاهاحترام گذاشتن به خواستبه معنای عقب نشینی کنند". بیشتر از هر چیز دیگری، این 

 حبه یا ضبط شدن احساسات شان دارندبازماندگان در مورد اینکه آیا آنها تمایلی به مصا

؛ در واقع، نشان دادن چنین احترامی ممکن است منجر به اجازه دسترسی بیشتر به است

ان توسط بازماندگان شود. پلیس و مسئولین عملیات امداد و نجات نیز ممکن نگارروزنامه

ها فرصت ی روانی شوند. درک کنید که ممکن است این بهترین یا تنهاباست دچار آسی

 .برای پرسش از بازماندگان یا مسئولین نباشد

 

 خصوصی گزارشات مربوط به ملک

 زماندر ان ممکن است نگارروزنامهخصوصی را ندارید.  ملکشما حق ورود غیرمجاز به  گزارشیک برای پیگیری 

 برخوردار از دسترسی محدود به محوطه خصوصی یا رویدادهای سیاسی اعالن شده عمومی،  هایپوشش دادن راهپیمای

 باشند. از پیش قوانین و مقررات مربوطه را یاد بگیرید.

خصوصی شوند، حتی اگر  ملکان در ایاالت متحده و دیگر کشورها نباید بدون رضایت مالک یا ساکن وارد نگارروزنامه

کمیته گزارشگران آزادی  د.نباش ارند وارد شدهکه برای رسیدگی به وضعیتی در آن ملک حضور دپلیس  ه مقاماتهمرا

از ورودشان "حتی هنگامی که خبرنگاران بدون اینکه  نویسدمیدر راهنمای عملی خود  آمریکامستقر در  مطبوعات

 وقوع واقعه و صاحبان ملک ممکن است پس از  ونددستگیر شبه جرم تعرض  توانندمیقادر به ورود شوند،  جلوگیری شود

 .از آنها شکایت کرده، به دنبال جبران خسارت برای ورود غیرمجاز یا تجاوز به حریم خصوصی باشند"

دارید، هر چند ممکن است هنوز هم حق ثبت برای عموم را آزاد در اغلب کشورها، شما حق دسترسی به محوطه خصوصی 

 ملکدر رخ داده و رویدادهای سیاسی  هایساده، محدود باشد. راهپیمای بردارییادداشتدر مقایسه با ایع، الکترونیکی وق

ی یا فضای باز یک مدرسه دولتی یا سایر امکانات دولتی گردد، اغلب اماکن اهشامل فضای اجار تواندمیکه خصوصی، 

اغلب معتقدند که صاحبان خصوصی یا اجاره کنندگان  هادادگاهباشند. ان مینگارروزنامهبحث برانگیزی بین مسئولین و 

ان در استفاده نگارروزنامهمانند یک پارک یا مدرسه باشد( حق عدم اجازه به عمومی فضا )حتی اگر آن فضا دارای مالکیت 

 .در صورت امتناع را دارنداز آنها درخواست ترک محل حق ی یا ضبط صدا، و بردارفیلمی هاناز دوربی

ممکن است به جرم تعرض دستگیر  ،انی که حاضر به ترک محل نباشندنگارروزنامهدر ایاالت متحده و کشورهای دیگر، 

دادن پس از به آنها زمان و فرصت کافی برای ترک محل که  باشند ان معتقدنگارروزنامهبرخی از ممکن است شوند. 

پس از پرسیدن سواالتی از یک نامزد  58آالسکا دیسپچ، سردبیر 57، تونی هاپفینگر٣٠٢٣. در سال نشده استه داد دستور

شده واقع در یک مدرسه دولتی اجاره شده توسط کمپین، توسط یک محافظ  آگهیسنای ایاالت متحده، در یک گردهمایی 

، که به جرمی متهم نشد، هاپفینگر . پلیس از راه رسید، دستبند را باز کرد، وبازداشت و به دستانش دستبند زده شدخصوصی 

 .آزاد کردرا 

                                                 

57 Tony Hopfinger 
58 Alaska Dispatch 

 بازماندگان و شاهدان
بار ممکن حوادث خشونت

 هایآسیب دچاراست 
درک کنید . شوند روانی

که پرسش در مورد 
 ممکن جنایتیک  صحنه
سوال یا تنها  بهترین است

 .پرسیدن نباشدفرصت 

http://dartcenter.org/content/tragedies-journalists-0
http://dartcenter.org/content/tragedies-journalists-0
http://dartcenter.org/content/tragedies-journalists-0
http://www.rcfp.org/reporters-field-guide
http://www.rcfp.org/reporters-field-guide
http://www.rcfp.org/reporters-field-guide
http://cpj.org/2010/10/us-senate-candidates-security-guards-handcuff-edit.php
http://cpj.org/2010/10/us-senate-candidates-security-guards-handcuff-edit.php
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که  شودمیتوصیه خصوصی مراقب باشند.  ملکان باید آماده بوده و هنگام پوشش دادن وقایع در یا نزدیک نگارروزنامه

هنگام گزارش دادن در محوطه خصوصی به طور واضح در معرض دید مطبوعاتی خود را در همه وقت  هایاعتبارنامه

 . قرار دهید

 

 تظاهرات و شورش

به طور هم زمان  ،هافاغلب از جانب همه طر ،آمیزخشونتتظاهرات و اغتشاشات داخلی در حال پوشش  اننگارروزنامه

 ٣٣٠، حدود اننگارروزنامهی کمیته حمایت از هاشپژوهبا توجه به . شوندمیبا خطرات قانونی و فیزیکی روبرو 

کشته شدند.  ٢٣٠٠تا  ٠٩٩٢ی هالتظاهرات خیابانی و سایر اغتشاشات داخلی بین سادر هنگام پوشش دادن  نگارروزنامه

یی بوده است، هاتماموریچنین انجام های کاری مربوط به زمان میرومرگدرصد از  ٤٣، نزدیک به ٢٣٠٠در سال 

 .ان تاکنون ثبت کرده استنگارروزنامهباالترین رقمی که کمیته حمایت از 

به طور ناگهانی به خشونت  تواندمیکه است یی هاتموقعیاهمیت در پوشش دادن با مالحظه امر قابل یک آمادگی جسمانی 

باید از پیش خطرات را بسنجند. توجه داشتن به مکان خود نیز فیزیکی تحرک دارای محدودیت  اننگارروزنامهمنجر شود؛ 

هم به شما اجازه مشاهده که است  مناسب جایگاهیک ه معنای پیدا کردن در همه حال ضروری است، و این معموال ب

بدون اینکه دست آخر بین دو طرف گیر کرده باشید. در مورد بدهد، ترضان و هم پلیس ضد شورش یا مسئولین دیگر را مع

. از پیش نقشه راه جمع آوری کنیداطالع ی مشابه هانمکادر همان در گذشته ی هایچنین رویدادچگونگی پایان یافتن 

ی آمیزخشونتهر موقعیت بالقوه دادن هنگام پوشش در ی گروهی هامخروجی را بر روی کاغذ رسم کنید، و کار کردن با تی

و خبرنگار به  کنندهتهیهی هامی اپراتور دوربین و اپراتور صدا، و تیهامی عکاس و نویسنده، تیهامرا در ذهن داشته باشید. تی

 .که مراقب یکدیگر باشند دهندمی این امکان راان نگارروزنامه

موج . نداهاستخدام کردان نگارروزنامهبرای همراهی کردن ی امنیتی هامی خبری تیهاسازمانا، در بسیاری از کشوره

ی آمیزخشونتمصر و حوادث پس از آن تاکیدی بر وجود شرایط  ٠٠٢٣ان در انقالب نگارروزنامهبر علیه  حمالت وارده

همچنین قوانین و باید ان نگارروزنامهی داخلی با آن روبرو شوند. هایدر طول ناآرام توانندمیان نگارروزنامهکه بود 

ی ویدئویی هاجی یا مصادره کارتریی مربوطه در صورت تقاضای عامالن اجرای قانون یا معترضان مبنی بر بررسهاهشیو

 .یا مواد ضبط شده دیگر را بیاموزند

فدراسیون  یا اینکه محو و هم رنگ سایرین باشد. بیایدلباس باید با مالحظه انتخاب شود، از جمله اینکه آیا بهتر است به چشم 

ی طبیعی دوخته شده هاهلباس باید گشاد و از پارچوید گمیدر یادداشتی  59مستقر در بروکسل اننگارروزنامه المللیبین

و قابل انعطاف، قوی با استحکام  مناسبآتش گرفته و بسوزد. کفش تر خیلی سریع تواندمیباشد، چرا که مواد مصنوعی 

 .باشدمیبدون لغزش کف نیز ضروری 

را به یک  نگارروزنامهیک  توانمیسعی کنید خودتان را از گزند آسیب دور نگه دارید. 

به اندازه کافی برای با دقت تماشا کردن بازی باید داور در زمین بازی تشبیه کرد: داور 

شدن در قاطی گیرد تا از در پیش باید هر اقدام احتیاطی را در عین حال نزدیک باشد، اما 

تظاهرات یا شورش، از گیر افتادن بین پوشش دادن  هنگامدر . کندجلوگیری  بازی

، 60رگیری یا گرفتار شدن در وسط جمعیت پرهیز کنید. دومینیک بارالکری دهاگروه

 61سورس-جیی کانادایی نگارروزنامهپروژه  سایتوبسوئیسی، در  نگارروزنامه

"کسانی که سنگ و امثال  .کنید" که "در امتداد دو طرف معترضان حرکت کندمیپیشنهاد 

تا بتوانند  دهندمیمعموال این کار را از وسط جمعیت معترضان انجام  کنندمیآن پرتاب 

 ."دوباره در میان جمعیت گم شوند

                                                 

59 Brussels 
60 Dominik Bärlocher 
61 J-Source 

دادن  پوششهنگام  در
خود  شورش، یا تظاهرات

دور  آسیب گزند ازرا 
گیر افتادن  از. دارید نگه
های درگیری یا گروه بین

گرفتار شدن در وسط یک 
 .جمعیت پرهیز کنید

http://www.cpj.org/killed/dangerous-assignment.php
http://www.cpj.org/2011/02/journalists-under-physical-assault-in-egypt.php
http://www.cpj.org/2011/02/journalists-under-physical-assault-in-egypt.php
http://www.cpj.org/2011/02/journalists-under-physical-assault-in-egypt.php
http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://j-source.ca/article/riot-survival-guide-journalists
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یا دور از چشم )اما در دسترس به محض درخواست   ادهمطبوعاتی خود را در معرض دید قرار د هایاعتبارنامهاینکه آیا 

. هستند ی داخلی هایپوشش ناآرامدر حال  گزارشگرانی است کهیک تصمیم مهم برای  ،برای نشان دادن( نگه دارید

شهروندان به سایر ، در برخی شرایط، ممکن است بهتر باشد مانند کندمیسورس پیشنهاد -ی که بارالکر در جیطورهمان

مطبوعاتی خود را دور از دید اما در یک جیب لباس سربسته و به سرعت در دسترس قرار  هایاعتبارنامهیایید و نظر ب

، رنگ باد آبی پوشش ضدیی مانند یک سربند رنگی یا یک هاسان باید از پوشیدن لبانگارروزنامهدهید. در هر دو صورت، 

به  ایی که اشتباههاتموقعی .خوددداری نمایندشود، ه یک معترض یا عامل اجرای قانون بآنها باعث تشابه که ممکن است 

مطبوعاتی خود را به  هایاعتبارنامهان باید نگارروزنامهخطرناک باشد، همه  تواندمی ،جای یک تظاهر کننده قرار بگیرید

انی که از تجهیزات برای نگارروزنامهگر وضوح در معرض دید قرار دهند. برای خبرنگاران رادیو و تلویزیون، و دی

 .بهترین راه است دارروکش، تقریبا همیشه نشان دادن یک کارت مطبوعاتی کنندمیضبط وقایع استفاده 

یک دستگاه انفجاری یا قابل احتراق  تواندمیتظاهرات پرتاب شده را برندارید. نه تنها آن چیز یک هرگز چیزی که به طرف 

 .ممکن است این فرض را برای پلیس پیش آورد که شما یک معترض هستید یکارچنین ساز باشد، بلکه انجام دست

بارالکر  .داشته باشیدیک اعتراض یا رویداد مشابه چه چیزی را همراه خود دادن هنگام پوشش در در نظر داشته باشید که 

نگه به منظور دور کمر" برای ورتا دور سینه و ... دیگری که یک کوله پشتی با "حداقل یک بند برای د کندمیپیشنهاد 

کوله داخل در  یچیز ره .داشته باشید" ،موانع حرکتی، به ویژه در هنگام دویدنایجاد و  هانداشتن شما از "تکان خورد

شامل بطری آب )ترجیحا در جیب باز کناری(، یک حوله،  توانندمیباشد؛ اقالم قابل حمل یا مصرف  قابل استفادهپشتی باید 

د. با این وجود، آگاه باشید حمل کوله پشتی، که تظاهر کنندگان اغلب با خود به نی اولیه باشهاکمکو یک جعبه کوچک 

 .منجر به اشتباه گرفتن شما به جای یک معترض توسط عاملین اجرای قانون شود تواندمیهمراه دارند، 

ایده  تواندمی مرکبات ، یا دیگرزردی ، لیموترشهمراه داشتن لیمو  اننگارروزنامه المللیبینفدراسیون نظر  بر اساس

پوست فشرد تا به خنثی سازی مواد محرک شیمیایی کمک کند. یک  دیدهآسیببر روی محل  توانمیخوبی باشد. این میوه را 

از صورت شما در برابر اثرات عواملی مانند گاز اشک آور یا کوکتل مولوتف محافظت نماید. یک  تواندمیحوله مرطوب 

اسپری فلفل  فرد را در برابر گاز اشک آور و توانندمیی صنعتی محافظ چشم نیز هاکماسک ضد گاز، عینک شنا، یا عین

لنز دوری  در چشم گذاشتناز استفاده شود،  فلفل یا اسپری آوراشک نید که ممکن است از گازکمیاگر فکر محافظت کنند. )

، همراه با طراحی شده ی الستیکیهاهبرای جلوگیری از ضربه چاقو یا گلولکه ی سبک وزن زره بدن هاهنمایید.( جلیق

 کندمیان توصیه نگارروزنامه المللیبینی آهنی، ممکن است در شرایط به ویژه کنترل نشده پیشنهاد شود. فدراسیون هاهکال

همراه خود داشته باشند تا در صورت درخواست به جای "بدلی" ی هاهیا کارت حافظ هاجو عکاسان کارتری بردارانفیلمکه 

 .واقعی آن را جا زده و تحویل دهند

ان را در نگارروزنامهان باید از دستورات ماموران اجرای قانون اطاعت کنند، هر چند مسئولین گاهی اوقات نگارروزنامه

مربوط  تظاهراتپوشش دادن  در حال نگارروزنامهدست کم چهار ، ٢٣٣۵سال در کنند. میدستور دستگیر دادن ابتدا بدون 

در حالی که پلیس اقدام دستگیر شدند. دیگر در میان صدها نفر در سنت پل، مینه سوتا،  62انبه همایش ملی جمهوری خواه

شان در یک پارکینگ محصور نمود، این ان در حال پوشش گزارشنگارروزنامهبه احاطه کردن معترضان و 

ان به همراه صدها تن از نگارروزنامهتن از  هاه. چند روز بعد، پلیس دکرد بازداشت یهشدارهیچ بدون را ان نگارروزنامه

 .بزرگراه دستگیر کرد در یک معبر هوایی  بستن مسیر عبور و مرور معترضان را پس از

، ممکن است اعتراض کنیدبه مامور پلیس دستگیرکننده تصمیم گرفتید که اگر دستگیر شدید ،آرامش خود را حفظ کنید. اگر 

شما یک  دهیدمیدر حین اینکه توضیح ، اعتراض کردیدبه هر حال . اگر گرددوضعیت شما باعث بدتر شدن این کار 

گونه به کار گیرید. )هر  تانیاهتمام تالش خود را برای حفظ رفتار حرف، دهیدمیبوده و اخبار را پوشش  ارنگروزنامه

این است که اهمیت دارد آنچه همیشه  ؛داشته باشید اهمیتی ندارددر محل  یشخصیتهر احساسی که شما ممکن است برای 

بر همچنان مسئولین تصمیم کننده بلکه به عنوان یک ناظر عمل کند.( اگر نه مانند یک شرکتمحل باید در  نگارروزنامهیک 

، از دستورات پیروی کنید و منتظر فرصتی برای رسیدگی به پرونده شما در آرامش توسط یک مسئول بودبازداشت شما 

  .ناظر باشید

                                                 

62 Republican National Convention 

http://www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
http://www.cpj.org/2008/09/four-arrested-covering-protest-at-gop-convention.php
http://cpj.org/2008/09/dozens-of-journalists-arrested-while-covering-rnc.php
http://cpj.org/2008/09/dozens-of-journalists-arrested-while-covering-rnc.php
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 بالیای طبیعی .٧

و رانش  ،، بهمنسوزیآتشزلزله، طوفان گرمسیری، گردباد، سیل، سونامی، طوفان موسمی، بادهای موسمی، آتشفشان، 

با اخطار کم یا هیچ هشداری فاجعه بیافرینند. از کارافتادگی ارتباطات، حمل و نقل و برق را باید  توانندمیزمین همگی 

 .اطالعات نیز ممکن است مختل شودکرد. توانایی گزارش دادن یا انتشار  بینیپیش

ی تلفن همراه هاجبه عنوان مثال، برای زمانی که برایجاد امکانات اضافی برای حفظ ارتباط با همکاران ضروری است. 

پیشاپیش برای رخداد با تهیه یک طرح احتمالی دقیق، ی خبر باید هاقاتا .الزم باشد سیمبیممکن است محلی قطع باشد، 

ان تعیین شده برای پوشش دادن بالیای طبیعی در خارج از نگارروزنامهی احتمالی در اطراف خود آماده باشند. بالیای طبیع

 .ی ایمنی منطقه را پیش از عزیمت بررسی کنندهالکشور یا دور از اتاق خبر خود باید پروتک

 

 ان آزادنگارروزنامهمخاطرات 

ایجاد کند. ان آزاد نگارروزنامهبرای آنی ی هاتفرص تواندمییک فاجعه طبیعی ناگهانی 

آنها باید بدانند که ممکن است مجبور به دست و پنجه نرم کردن با خطرات و قبول  اما

 گرددمیان آزاد توصیه نگارروزنامهعواقب احتمالی آن با مسئولیت خودشان باشند. به 

پیش با سردبیران احتمالی از های گزارشعالقه سازمان به از که برای کسب اطمینان 

یک سازمان خبری آگاه فراهم شده توسط و از میزان حمایت سازمانی وده در تماس ب

 .شوند

ان آزاد پیش از رفتن به محل وقوع حادثه، باید یک ارزیابی خطر انجام نگارروزنامه

دهند، که در آن خطرات بالقوه را شناسایی، جزئیات برنامه نحوه برقراری ارتباط با 

دین مسیر بالقوه خروجی را ترسیم نمایند. )به فصل سردبیران و دیگران را تشریح، و چن

ان آزاد باید در نگارروزنامهارزیابی خطر و واکنش در برابر آن نگاه کنید.( همچنین  ٢

، و عمر کارافتادگیچه سطحی از بیمه درمانی، از از ممکن است نظر داشته باشند که 

 نامهبیمهبیعی که اغلب در زبان و اینکه آیا بیمه آنها مشمول بالیای ط باشند،برخوردار 

هست یا نه. )به بخش پوشش بیمه درمانی  شودمی" نام برده بالیای الهیاز آن به عنوان "

 رجوع کنید.( ٠در فصل 

 

 اتاق خبر در ریزیمهبرنا

باید پیش از شروع هر فصل نامتعادل یک طرح دقیق مقابله با  ،حوادث طوفان یا سیلمناطق مستعد در ی خبر هاقمدیران اتا

ی اضطراری هابرنامهرسانی کنند. در مناطقی که چنین رویدادهایی نادر است، سردبیران باید هر ساله  روزبهفاجعه آماده و 

کاغذی چاپ گردد )در  مقابله با فاجعه باید به صورتکامل شدۀ رسانی نمایند. طرح  روزبهخود را در همان زمان مشخص 

، اینترنت، و برق قطع باشد( و توسط تمام کارکنان مرور شود. همه کارکنان باید رایانهزمان رخداد یک فاجعه، ممکن است 

آگاه باشند. همه باید از طرح مقابله با فاجعه یک کپی کاغذی داشته  ، ودرمیی خود و نقشی که از آنها انتظار هاتاز مسئولی

 .و محل نگهداری اقالم و مواد اضطراری را بدانند

در طرح مقابله با فاجعه باید شماره ، اننگارروزنامه المللیبینمرکز  فاجعه و بحران گریراهنمای گزارشبر اساس 

محل کار و ایمیل شخصی همه کارکنان اتاق خبر و پیمانکاران، همراه با آدرس همراه، و ی هانتلفشماره ثابت، ی هانتلف

آدرس منزل افراد، شناسایی با عالمت گذاری واضح ی اهقید شود. این طرح باید شامل نقشآنها اطالعات تماس نزدیکان 

یک دارای فراد ی اولیه فوری، و اهاکمکی هانامهگواهییا دیگر ریوی( -)احیاء قلبیآر پیسی نامهگواهیدارای شخاص ا

توسط ی اولیه هاکمکآموزش عمومی گذراندن نسبت به باشد. در مناطق فاجعه خیز، مدیران باید  دو دیفرانسیل یخودرو

یا در یک محل عمومی به  همنتشر شد)برای امنیت کارکنان، این طرح نباید  .اطمینان حاصل کنندچندین تن از کارکنان 

 برسد.( همگاناطالع 

 باید آزادنگاران روزنامه
یک  بهرفتن  ازپیش 

یک  ،صحنه حادثه
ارزیابی خطر، شامل 

 بالقوه، خطراتشناسایی 
نحوه  برنامه جزئیاتتهیه 

موثر برقراری ارتباط با 
و  دیگران، و سردبیران

ترسیم چندین مسیر بالقوه 
 .خروجی تدوین نمایند

http://www.icfj.org/resources/disaster-and-crisis-coverage
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برای استفاده در اتاق گردآوری خبر و ایمنی اتاق خبر را اطالعات تماس مسئولین دولتی و همچنین پرسنل اورژانس محلی 

ی امدادرسانی اضطراری در سطح ملی، هامانسازشماره تماس این اطالعات تماس باید شامل کنید. طرح  این لوشمم

شرایط یک اتاق خبر در  کردناداره ی هال. دستورالعمباشدی کارشناسان مستقل هاتماسی، و محلی همراه با شماره اهمنطق

در مواقع اضطراری در اتاق خبر  توانندمیتعداد محدودی از کارکنان اتاق خبر  . اگر فقطرا در طرح بگنجانیداضطراری 

را آماده کنند که در صورت لزوم حضور داشته باشند، آنها باید قادر به انتشار یا پخش گزارش باشند. مدیران باید کارکنان 

 این وظایف را به عهده بگیرند.

 

 حمل و نقل و تجهیزات

قطع برق یا اختالالت دیگر به مواقع  در ستیکه بای در مورد تجهیزات یا سایر احتیاجاتیان باید نگارروزنامههمۀ انواع 

، یی اضافهایبا باتر هاسیمبی، هایی اضطراری، باترهاغ، چراها. ژنراتور، تحقیق کننددنشونگهداری امن طور 

ی اولیه اضافی باید بخشی از موارد هاکمکی اولیه، و تجهیزات هاکمکی هاجعبهاس، پیی موقعیت یاب جیهاهدستگا

 ی تاشو، و پتوهاباآب آشامیدنی، تختخوی هایی کنسرو، بطرهاید. مواد غذایی بسته بندی شده یا قوطنشده باشنگهداری 

 .دننیز ممکن است در مناطق فاجعه خیز مورد نیاز باش

ده، و ادر جی عالمت دهنده هاهشعلی اولیه، هاکمک، از جمله یک جعبه  وسایل نقلیه مطبوعات باید با تجهیزات اضطراری

، و تجهیزات هاوسایل نقلیه، ابزار ارتباطی، ژنراتوردر مورد محل تهیه اجاره اضطراری . مدیران باید مجهز شده باشند پتو

 المللیبینکنند. طبق نظر مرکز وارد طرح مقابله با فاجعه در به همراه جزئیات تماس  را و اطالعات آنها ردهکتحقیق دیگر 

به عقد قراردادهای آماده باش فوری با ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل محلی توجه نسبت ان، مدیران باید نگارروزنامه

آگاهی اضطراری  یتموقعیک  در مورد چگونگی به دست آوردن سوخت ذخیره برایهمچنین باید مدیران . داشته باشند

 .داشته باشند

ی هاهی اورژانسی، از جمله درمانگاهاهدرمانگا ؛هانانی بیمارستاموقعیت مکدارای عالمتگذاری ی کاغذی بزرگ هانقشه

به عنوان پناهگاه مورد استفاده  توانندمیی دیگری که هانساختماسایر و ؛ مدارس ؛مراکز حمل و نقل ؛هاهپناهگا ؛کودکان

ی طبیعی توپوگرافی باید هانقشه. باید در اتاق خبر نگهداری شوند ،دنبحران قرار گیریک یا پناهندگان در زمان  هاهخانواد

 .کمک کند ،در دسترس باشد تا به شناسایی خطراتی مانند مناطق کم ارتفاع که در آن جاری شدن سیل محتمل است

د. از نذخیره شو دیگردر جایی  یک سرورروی و حداقل کرده نسخه پشتیبانی تهیه باید ی دیجیتالی اتاق خبر هادادهاز 

 .شوندنگهداری اطالعات کاغذی مهم باید نسخه کپی تهیه و در بیرون از محل 

 

 میدان کارایمنی 

ی هامتیبر دوش همکاران و را تنها باری شما  یکارچنین انجام با . دوری کنید از قرار دادن خود در معرض خطر

 با هم کار کنند؛ هتیم ترجیحا سه نفرحداقل دو به صورت پوشش فاجعه هنگام ان باید نگارروزنامه. ذاریدگمیاضطراری 

سریع قابل  باید به محض نیازضد آب ابزارآالت . را حمل نمایدی اولیه کوچک هاکمکیک جعبه یکی از اعضای تیم باید 

و  دارروکشیک کارت به صورت ، ترجیحا یتانهایو آلرژ یخون گروه خود شامل. اطالعات تماس باشداستفاده دسترس و 

 .احتماال آویخته به گردن، همراه خود داشته باشید

همدیگر را حد امکان تا و  ردهرا نظارت ک دیگر شرایط سفرو  هاهجادباید به طور یکسان وضعیت و سردبیران خبرنگاران 

بهترین رسانی شوند.  روزبهترسیم و نقشه در صورت نیاز روی باید  مسیرهای تخلیۀ افراد . سازند مطلعشرایط تغییر از 

همیشه باید و ممکن سفر . مسیرهای چندگانه مسیر خروج از منطقه نباشدبه یک منطقه ممکن است بهترین مسیر ورود 

قابل ی هابیماریگرفته تا نشت گازهای سمی از  ،دیگریمشکالت سرچشمه  تواندمیشده باشد. بالیای طبیعی  ریزیمهبرنا

 .باشد ،از راه آب انتقال

و وده بهر گونه تغییر در شرایط مراقب . یکی از اعضای تیم باید باشیدآگاه خود در همه وقت شرایط اطراف  نسبت به

برق تیرهای ، دنباال بیای توانندمیب ی آهاهلول از فاجعه را بر عهده گیرد.خروج ی هایرسانی استراتژ روزبهحفظ و وظیفه 
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برخورد  توانندمی، و جنایتکاران یابدگسترش  تواندمی سوزیآتشد، نمنفجر شو توانندمیی گاز هاه، لولندنک سقوط توانندمی

سوت حمل ه مایل بممکن است اعضای تیم همچنین کند، توصیه می نگارانالمللی روزنامهفدراسیون بینطور که همان. کنند

فاجعه طی مدت غارت و چپاول و دیگر جنایات در هنگام رخ دادن در ممکن است . برای مواقع جدا شدن از همدیگر باشند

 .توصیه گرددامنیتی خصوصی  همراهانسفر با  ،طبیعی

از اتاق خبر ی دور اهفاصلدر خارج از کشور یا به یک منطقه خطرناک در  مناطق فاجعه زدهبه که  یاننگارروزنامه

 ی، و یک رادیوایماهواره همراهتلفن  یک ، اس(پیموقعیت یاب مکانی )جی یک دستگاهخود را با باید  ،کنندمیمسافرت 

میزان  از داشتن. کنندمجهز  رادیو و تلویزیون محلی  در صورت قطع المللیبینی هابرنامه گوش کردن بهموج کوتاه برای 

 .اطمینان حاصل کنیددر محل ( ارتباطبرقراری برای ذخیره برقی )یا دیگر منابع  ی، غذا، و باترآب کافی

  

http://www.icfj.org/resources/disaster-and-crisis-coverage
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 و جمعی گیرهمهی هابیماریخطرات بهداشتی  .٨

نزای آولآنف ویروس، در آسیا، 64سارسدر آفریقای مرکزی، سندرم حاد تنفسی، یا کرونا ویروس  63ویروس ابوالشیوع 

ی که به شدت گیرهمهی هابیمارییی از هاهدر هائیتی همه نمون وبادر مناطق گرمسیری و سایر مناطق جهان، و  65خوکی

 ی شیمیاییهافوریتو همچنین  66تروریسم بیولوژیکیرویدادهای مشمول  .هستند به چالش کشانده استی خبری را هارسانه

به  ،دهندمیان عکاسی که آنها را پوشش نگارروزنامهاز خطرات را برای خبرنگاران و  یی دیگراهمجموع رادیواکتیویو 

ان آزاد باید بدانند که آنها ممکن است خودشان به نگارروزنامهتوضیح داده شد،  ٢که در فصل  طورهماند. نورآمیوجود 

 گیرهمهیک بیماری دادن ان آزاد مایل به پوشش نگارروزنامهتنهایی مجبور به مقابله با خطرات و پذیرش عواقب آن باشند. 

و  ،ی احتمالی مطمئن شدههاداستانس بوده تا از عالقه سازمان به از پیش با سردبیران در تمااست بهتر  ،یا خطرات جمعی

 .یک سازمان خبری مطلع گردند تشکیالتیاز میزان حمایت 

 

 آمادگی عمومی

داشته باشد، یا یک وضعیت اضطراری بهداشتی ساخته بشر  گیرهمهی هابیماریپوشش دادن قصد ی که نگارروزنامههر 

 ،هیچ نوع بیماریسابقه ، و ودنش، دارای سیستم ایمنی بدنی که به راحتی تسلیم بیماری ودهب باید از سالمت خوبی برخوردار

 .، نداشته باشدکه وی را مستعد بیمار شدن کند

 و سالمت المللیبینمسافرت  راهنمای یهاتوصیه، از است شیوع یافته که در آن بیماری به یک منطقه تفراسمپیش از 

 نوظهور ی عفونیهابیماریمجلهن هر منطقه خاص، همچنین این سازمان برای سازمان بهداشت جهانی همراه با انتشارات 
 ی خاصهابیماریداشت جهانی برای از انتشارات مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ایاالت متحده بهره ببرید. سازمان به

سرایت اقدامات الزم برای جلوگیری از تدابیر و علمی هر بیماری را توضیح داده و ریشه یی فراهم نموده، هالدستورالعم

منتشر  گیرهمه آنفلوآنزای ان در موردنگارروزنامه یراهنماسازمان یک این ، ٢٣٣٥را ارائه کرده است. در سال بیماری 

 یهازبانبه  المللیبیناین سازمان  سایتوبی مسافرتی در هاتو محدودی ،یاهرسانی منطق روزبهی، سالمتی هانکرد. بولت

 . باشدمیمختلف قابل دسترس 

ی بیولوژیکی، هافوریتدر مورد کدام هر  پیشگیری بیماری ایاالت متحدهمراکز کنترل و و  سازمان بهداشت جهانی

این دو به طور مرتب به شده باید  روزبه. برای کسب هر گونه اطالعات کنندمیو رادیو اکتیو اطالعات فراهم  ،شیمیایی

ان از آخرین تحوالت نگارروزنامهقرار دادن در جریان برای کمک به  سایتوبشود. هر دو مراجعه منبع و دیگر منابع 

 .کنندمیفراهم را  روزبه، و دیگر اطالعات 68آر اس اس ، فیدهای67هاتپادکسرخ داده 

ی توصیه شده را تزریق نموده و زمان کافی هانبا یک متخصص بهداشت و درمان مشورت کنید. واکس ،قبل از عزیمت

رجوع کنید.(  ٠ی پزشکی و واکسیناسیون در فصل هاتاختصاص دهید. )به بخش مراقب تاننآنها روی بدری برای تاثیرگذا

متناسب با خطراتی که شما در یک ماموریت با آن روبرو  خاصبا ابزار و داروهای  تانیجعبه پزشکبودن  روزبهاز 

دارو همراه خود ببرید، چرا که  . )به پیوست الف فهرست نیازها نگاه کنید.( تا حد مجازاطمینان حاصل کنید ،خواهید شد

 .ممکن است در محل با کمبود دارو مواجه شوید

ی احتمالی که ممکن است در صورت هاههزینه درمان و دیگر هزینپوشش  آگاهی ازرا به منظور همچنین بیمه درمانی خود 

ان و نگارروزنامهبه ممکن است . بررسی کنید ،مصدومفرد انتقال اورژانسی ی هاهشوید، از جمله هزین متحملبیماری 

شما را  تواندمیاجازه خروج از یک منطقه شیوع بیماری داده نشود. این مسئله  ،سایرین در صورت مبتال شدن به بیماری

                                                 

63 Ebola virus 
64 SARS coronavirus 
65 H1N1 

 66 bioterrorism ها یا سموم هستند. )توضیحات از مترجم است.(ویروس ٬هاباکتری. نوعی از تروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک مانند 
67 podcast 
68 RSS (Rich Site Summary) 
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هر گونه وضعیت اضطراری جدی در سالمتی داشته باشید که در ذهن در معرض آسیب بیشتر جسمی و روانی قرار دهد. 

 .ی جایگزین آماده کنیدهابرنامه، بنابراین گرددامکانات بهداشتی محلی اکارآمدی سبب ن تواندمیشما، 

 

 محافظت از خود

ارزش جان شما را ندارد، و اگر کشته شوید  گزارشیان باید همیشه ایمنی خود را در اولویت قرار دهند. هیچ نگارروزنامه

 باری بر دوش دیگران خواهید بود.  ،جای سرمایه بودنیا به دلیل در معرض مرض قرار گرفتن بیمار گردید، شما به 

حتی با داشتن سالمتی مناسب و واکسیناسیون هیچ تضمینی برای جلوگیری از بیماری وجود ندارد. بر اساس توصیه 

، دستان خود را مرتبا و بالفاصله شودمی روزبهکه ساالنه سازمان بهداشت جهانی  و سالمت المللیبینمسافرت  راهنمای

دست همراه خود داشته  کنندهعفونیضددر چنین شرایطی، پس از قرار گرفتن در معرض هر نوع تماس احتمالی بشویید. 

باشید. از خوردن غذا و آشامیدن آب بالقوه آلوده خودداری نمایید. از هر گونه تماس احتمالی با مایعات بدن، پوست، غشاء 

 .ی پزشکی مرتبط اجتناب کنیدهاهمخاطی، و زبال

ناسب را انجام دهید. سازمان مطالعه نمایید، و سپس اقدامات پیشگیرانه مسوال در مورد چگونگی انتقال بیماری مورد 

، حیوانات آلوده، خاک، هاهبهداشت جهانی هفت روش پخش بیماری را نام برده است: از طریق آب و غذا، حامل مانند پش

مات پیشگیرانه شامل خوابیدن زیر پشه بند، اجتناب از تماس جنسی، او تماس جنسی یا تماس با خون و مایعات بدن. اقد ،هوا

 .کان، دوری از ازدحام جمعیت و فضاهای محدود استو در صورت ام

 ،مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ایاالت متحدهرا یاد بگیرید. مطابق نظر  خاصجمعی نحوه چگونگی پخش خطرات 

، آبله، طاعون، تب مالت، مسمومیت غذایی حاد، سیاه زخمشامل  تواندمیو سایر خطرات بیولوژیکی  کتروریسم بیولوژی

و درمان هر عامل  ،باشد. روش پخش، عالئم، پیشگیری ی خونریزی دهنده ویروسیهابت)تب خرگوش(، و  توالرمی

منشا نظامی، صنعتی، یا طبیعی داشته باشند. به  توانندمیدیگری وجود دارند که  عوامل شیمیاییبیولوژیکی متمایز است. 

و برای محافظت و درمان نیاز به فرم خاص خود دارد. مراکز  هی متفاوتی پخش شدهاهطور مشابه، هر عامل شیمیایی از را

، ی رادیو اکتیوهافوریتکنترل و پیشگیری بیماری ایاالت متحده و وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده در مورد 

. قرار کنندمیاطالعات ارائه  حمل و نقل تصادفات، و یاهحوادث راکتور هست، یاهانفجار هست، بمب کثیفاز جمله اثرات 

مراه داشته باشد، از جمله برخی عوارض کوتاه مدت و بلند مدت به ه تواندمیی رادیو اکتیو هاهگرفتن در معرض اشع

 .بروز پیدا کندبعد  هالکه ممکن است سا عوارض

یک بیولوژیکی، شیمیایی، یا رادیو اکتیوی را بیاموزید. "در خطر علم مربوط به هر 

 عنوان عواملفاصله، زمان، و سپر به  از یدتوانمیاضطراری رادیواکتیوی، موقعیت 

تهیه شده برای  ٢٣٠٠در مستند  نیویورک تایمزکنید،" سردبیران  استفادهحفاظتی 

نشت مواد  "فاصله به معنی قرار نگرفتن بیش از حد نزدیک به :خبرنگاران خود نوشتند

ی هستید اهنطقزاست. زمان بدان مفهوم است که اگر در مرادیو اکتیو یا دیگر منابع اشعه

از مدتی که مجبور  تری، طوالندهدمیکه دزیمتر شما وجود اشعه رادیو اکتیو را نشان 

همچنین در برخی شرایط، ممکن است با پناه بردن به  به ماندن هستید در آنجا نمانید.

  ."ساختمان بتنی یا آجری از خود محافظت کنید

رفتن باال در حال رادیواکتی مواد محسوس باشد. "دستگاه سنجش غیرخطر ممکن است 

ژاپنی و  نگارروزنامه، 69جیمبو نید،" تتسوکمیاحساس نرا ، اما شما چیزی است

ی اهبه منطقه قرنطینه شده هست 71پس از اینکه وی با یک شمارشگر گایگر ٠٠٢٣در سال ، 70ویدئو نیوز سایتوببنیانگذار 

نید، شما کمی: "شما هیچ بویی را احساس نان گفتانشبکه سیدر فوکوشیما سفر کرد، به  دیدهآسیبژاپن در نزدیکی راکتور 

 ."ترین بخش کل سفر استنید. و این در واقع ترسناککمینید، شما هیچ چیزی را احساس نکمیهیچ گرمایی را احساس ن
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 خطر یاعلم یک مرض 
. جمعی را بیاموزید

را انجام  احتیاطی اقدامات
با عادات خود  ،دهید

 و ،سازگاری پیدا کنید
 دست به ابزار حفاظتی را

 برخی ،با این حال. دیآور
 بیش است ممکنشرایط 

 .شنداب خطرناک حد از
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مادامی که از پیش تشخیص دهند که خیلی راحت ان و سایرین باید نگارروزنامهاحتیاط شدید در هر موردی الزم است. 

ان باید نگارروزنامهرخی از سناریوها برای پوشش دادن بیش از حد خطرناک هستند،. ، تهدید همچنان ادامه داشته باشد

یا تجهیزات حفاظتی که ممکن است تدابیر درباره تهدید خاص و طول مدت احتمالی عامل تهدید، و همچنین در مورد تمام 

پادزهرهای مقابله با عوامل . است ترهید گسترددرموارد شد تجهیزات پیشنهادیتحقیق کنند. لیست  ،دنمورد نیاز باش

محدود و مصرف پادزهرها  این چوناز طریق متخصصان پزشکی واجد شرایط به دست آورید، فقط د خطرناک را بای

 .دارند ایقابل مالحظه  هایریسک و داشتهخاص 

برای درخواست نمودن از کارفرما یا سازمان خبری ذیربط خود جهت خرید ابزارآالت حفاظتی تردید نکنید. در همین حال، 

 .دنر باشیاثتبیاد ی حهاتموقعیممکن است در و آخرین نوع تجهیزات پیشرفته تدابیر آگاه باشید که حتی بهترین 

  

                                                                                                                                                             

70 Videonews 

)توضیحات از مترجم  .برندکار مینیز به  های رادیواکتیو نوعی شمارشگر ذرات بنیادی که توانایی شناسایی ذرات باردار را دارد. معموال از این نوع شمارشگر برای سنجش آلودگی71 

 است.(

http://standardsdevelopment.bsigroup.com/Home/Committee/50002531
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 خطرات پایدار .٩

ان منتقد شاغل در نگارروزنامه. اما باشدمیبسیاری از خطرات توصیف شده در این راهنما مختص به یک ماموریت خاص 

یی که بیشترین هاگروهبه روبرو هستند. همیشگی و تهدید دائمی ی سرکوبگر یا خصمانه اغلب با آزار و اذیت هاطمحی

ی هاش. با توجه به پژوهند، توجه کنیداهرا بر عهده داشتهای اخیر در دههجهان در سراسر  اننگارروزنامهکشتن  یتمسئول

ی هالمسئول حدود یک سوم از تمام قت، هاتی ضد دولتی، از جمله تروریسهاگروهان، نگارروزنامهکمیته حمایت از 

ان نگارروزنامههم مسئول قتل ان نظامیشبهی وابسته به دولت از جمله هاگروهمقامات دولتی و اما . نداهبودان نگارروزنامه

 .اعتماد کنند توانندمیبه چه کسانی  دانندمیان برخی از کشورها ننگارروزنامهند. اهن نسبت بودیبه همرقمی حدود در 

 

 امنیت شخصی

ی ایمنی عملی هاهبا خطر حمله یا ربوده شدن ضروری است. شیورویارویی آگاه بودن از محیط اطراف خود به هنگام 

امور روزمره، و قفل کردن و زنگ خطر داشتن ساختمان در مسیرهای رفت و آمد، تغییر دادن دادن تغییر بایستی شامل 

باشد. همچنین این ممکن است شامل امن نگه داشتن وسایل نقلیه خود در یک گاراژ قفل شده، به طور  هاداردفتر منزل و 

قابل ی خود برای کشف هر نوع مواد هاهو بررسی نامبرای مشاهده هر نوع مواد منفجره، منظم وارسی کردن وسایل نقلیه 

لیست  نمایید. )یاری را از کارشناسان امنیتی درخواست شدید، باید فوروبرو  یوضعیتچنین باشد. اگر شما با نیز  انفجار

ان شاغل در نگارروزنامهآموزش امنیت آورده شده است.( در برخی کشورها،  ب پیوستی امنیتی در هاسازماناز شماری 

در ی نظارت و همچنین گماشتن محافظ هانمعرض خطر پوشیدن زره بدن، مسافرت با محافظان مسلح، و قرار دادن دوربی

ان باید با کارشناسان امنیتی نگارروزنامه، نیزتصمیماتی چنین ند. برای گرفتن اهخارج از منزل و دفتر خود را انتخاب کرد

 .مشورت کنند

ی رسمی هستند که در آن محافظان مسلحی را برای همراهی هابرنامهی کشورهایی از کلمبیا گرفته تا بالکان دارای هاتدول

راننده یک یی از محافظان مسلح دولتی همراه با هام. در کلمبیا، به ویژه، تیگیرندمیدر معرض خطر به کار  ان  نگارروزنامه

است. با وجود امکان دست و پا گیر یافته اختصاص  واقع شدهمورد حمله یا تهدید  اننگارروزنامهو خودرو زرهی برای 

از خود نمودن  که محافظت کنندمیر مرحله گذر از تهدید اغلب احساس ان تهدید شده یا دنگارروزنامه، تمهیدات بودن انجام 

ی آن، هاههزینسنگین نبودن  . استخدام محافظان خصوصی، در صورتی استضروراز حمالت آینده و جلوگیری کردن 

 .باشد یدیگرگزینه  ممکن است

 

 امنیت خانواده

از این باور که اعضای خانواده شما در معرض خطر االتر ممکن است هیچ ترسی ب

به طور خاص راهنمای  تواندمیرفتار گذشته متخاصمان . باشد، وجود نداشته هستند

خطر احتمالی برای خانواده شما باشد. اعضای خانواده کردن ارزیابی شما برای 

در معترضان  مانند ،٠٩۵٣و اوایل دهه  ٠٩٢٣دهه  در گواتماال در اواخر معترضان

ند. چنین رفتگمیمرتب مورد هدف قرار  عراق در دوران حکومت صدام حسین 

ان نگارروزنامهشرایط معاصر فراهم کند. نسبت به بینشی را  تواندمیزمینه تاریخی 

مایل به مشورت با کارشناسان امنیتی محلی، همکاران، مدافعان همچنین ممکن است 

 باشند. هاتو دیپلما ،حقوق بشر

یا سایر  بوکفیسبه تان توسط شما یا خانوادهمراقب مطالب شخصی ارسال شده 

ی اجتماعی باشید. افراد مایل به ترساندن شما به احتمال زیاد به هارسانهی هاتسای

ی به صورت آنالین نه تنها در مورد شما بلکه اهدنبال پیدا کردن هر چیز منتشر شد

هستند. برای مثال، هیچ گونه اطالعاتی را درباره برنامه نیز در مورد خانواده شما 

تعطیالت خانواده خود به اشتراک نگذارید. مواظب انتشار  ریزیمهروزانه یا برنا

از مطالب ارسال شده 
تان به خانوادهتوسط 

 یهاهرسان یهاتسای
هیچ . آگاه باشید اجتماعی

 درگونه اطالعاتی را 
 یاروزانه  برنامه مورد
 تعطیالتریزی برنامه
 اشتراک به خود خانواده

در انتشار کردن . گذاریدن
 .مواظب باشید ها عکس

http://www.cpj.org/killed/murdered.php
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یا افشای اطالعات باشید در غیر این صورت عمومی خواهند شد. شما ممکن است از خانواده خود بخواهید که  هاسعک

 .برخی از اطالعات را از صفحات شبکه اجتماعی خود حذف کرده یا امنیت تنظیمات حریم خصوصی را باال ببرند

این منطق . خود در میان نگذاریدبا اعضای خانواده را که جزییات حساس کاری خود  کنندمیبرخی از کارشناسان پیشنهاد 

اعضای خانواده در جریان کار تحقیقی شما نباشند، مورد هدف مهاجمان برای کسب اطالعات اجباری وجود دارد که اگر 

و شما وحشت شدید ی برای تهدید و اهبه عنوان وسیل توانندمی. با این وجود، هنوز هم اعضای خانواده شما گیرندمیقرار ن

جهت کسب ی اهی ویژهاتمراقبممکن است مورد هدف قرار بگیرند. حساس  گزارشتان از دنبال کردن یک منصرف کردن

  در تمام اوقات همراه آنها هست توصیه میگردد. هستند و کسینظر و تحت تان همواره این که کودکاناطمینان از 

. تدابیر شدید بیشتر شامل جابجایی موقت یا دائم اعضای را تغییر دهیدبرای مدتی ماموریت خود مایل باشید شما ممکن است 

ی هاسازمانان یا دیگر نگارروزنامهبا کمیته حمایت از بخواهند ان ممکن است نگارروزنامه. باشدمیخانواده خود 

 .تماس بگیرند ،باشندرا داشته یاری رساندن به آنها توانایی که ممکن است  ،المللیبین

 

 نظارت

تا  ان در خیاباننگارروزنامهسایه به سایه تعقیب کردن ی قدیمی هاکیرد، از تاکتیگمینظارت در اشکال مختلفی صورت 

ی سرکوبگر با هاماغلب توسط رژی روش اول داده بدون بر جای گذاشتن هیچ رد پایی. ی الکترونیکی رهگیری  هاشرو

با کارایی مهار و دلسرد کردن  دوم روشیرد. گمیشاخ آفریقا، مورد استفاده قرار درمنابع محدود، از جمله کشور اریتره 

. تقریبا در طول کل شودمیی با عملیات اطالعاتی کامال مجهز، از قبیل چین، به کار گرفته یان در کشورهانگارروزنامه

را رهگیری، مکالمات تلفنی را شنود، و بسیاری از  هاایمیلبه طور غیرقانونی  اطالعاتی کلمبیادهه گذشته، سرویس 

، به منظور 72رده است. در تونس، در طول دوره رژیم زین العابدین بن علیکمیین خبرنگاران کشور را نظارت ترهبرجست

 .قرار داشتند نظارت دائمان منتقد تحت نگارروزنامه ،اطالعات آوریجمعارعاب و 

بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله ان مواردی از نظارت فیزیکی یا الکترونیکی در نگارروزنامهکمیته حمایت از 

، رواندا، پاکستان، ایران، گینه استوایی، کوبا، برمه، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بالروس ،بنگالدش، آنگوال، افغانستان

را مستند کرده است.  زیمبابوهو  ،یمن، ویتنام، ازبکستان، اوکراین، ترکمنستان، تایلند ، سوریه، سودان، سریالنکا، روسیه

که سازمان داشت  ظهارا 73سیبیاناسامشبکه  بهق آژانس امنیت ملی ایاالت متحده در ایاالت متحده، یک تحلیلگر ساب

 رده است.کمیشنود  ٢٣٣٣ دهه یهالدر ساان را نگارروزنامه صورت الکترونیکی مکالمات تلفنیجاسوسی آمریکا به 

. مقامات وزارت كشور در اوکراین اذعان استهمراه  آمیزخشونتحمالت با اغلب  نگارروزنامه برافرادنظارت فیزیکی 

، را مدتی پیش از ربوده شدن و کشته شدنش در یک توطئه دولتی نگارروزنامه، 74کردند که جاسوسان آنها جورجی گنگادزه

در پاکستان به کمیته حمایت از  76وی تیخبرنگار تلویزیون ژئو 75داشتند. همکاران ولی خان بابر زیر نظر ،٣٣٢٣سال 

بابر توسط دو خودروی است.  شدهتعقیب می ٠٠٢٣روزهای قبل از کشته شدنش در سال در ان گفتند که وی نگارروزنامه

 .با ضرب چهار گلوله در سر و یک گلوله در گردن به قتل رسید وی مهاجم متوقف شد و

د نباشری اشخاص ثالثی مینگران هستید که حرکات، ارتباطات، و مطالب گزارش شما تحت نظارت یا رهگیشما اگر 

؟ در گزارش شما چه کسی به نظر بیایدنید که ممکن است حساس کمیانجام دهید. بر روی چه چیزی کار  ایگستردهارزیابی 

؟ آیا این برای تعقیب فعالیتهای شما استفاده کنندروش نظارتی این افراد ممکن است از کدامممکن است خطاکار شناخته شود؟ 

وجود دارد که آنها جاسوسانی را برای تعقیب شما بگمارند، یا آنها در نظارت الکترونیکی ماهر هستند؟ به  احتمال بیشتر

ی خود تجدید نظر کنید. این هافعالیتنوع ید در توانمیی احتمالی نظارت را سنجیدید، هاشمحض اینکه سطح خطر و رو

 تانی، همراه با تغییر مسیرهای رفت و آمد منظم همیشگتانصیشخی و اهی حرفهابرنامهروال شامل تغییر  تواندمیامر 
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ی هانشده با منابع، توسل به تلفمقرر در ارتباطات الکترونیکی، بخواهید استفاده از کدهای از پیش شما ممکن است باشد. 

ی هاشبکهی رمز نگاری، یا استفاده از ایمیل وب امن یا هابرنامه، بهره گیری از ندنیستمرتبط اعتباری که به نام شما 

موضوع را به اطالع امنیت اطالعات مراجعه نمایید.( شما همچنین باید  ٣خصوصی مجازی را آغاز کنید. )به فصل 

 . برسانید المللیبینی آزادی مطبوعات محلی و هاگروهسردبیران و همکاران خود، همراه با 

در خارج از منزل یا دفتر خود هوشیار باشید، به ویژه اگر آنها بیش از یک بار ظاهر  ناآشنایل نقلیه نسبت به افراد یا وسا

. درخواست یاری از یک گذاردشما بدر اختیار زمانی را برای کاهش دادن خطر  تواندمیبودن تعقیب شوند. تشخیص تحت 

گان احتمالی شما یک روش برای تایید تحت نظارت بودن فرد مورد اعتماد برای زیر نظر گرفتن حرکات شما و تعقیب کنند

ی خصوصی هات. برخی از شرکگرددمیمشخص بهتری دقیق توسط کارشناسان آموزش دیده به نحو ی هاهشیوشماست، اما 

امنیت آموزش  ب پیوستند. )به اهان افزودنگارروزنامهی آموزشی ارائه شده برای هابرنامهتشخیص نظارت را به  ،امنیتی

 نگاه کنید.(

 

 همبستگی

. شاید حائز اهمیت است ،ان محلی در معرض خطر مداوم هستندنگارروزنامهی در شرایطی که در آن اههمبستگی حرف

ان در چنین محیطی در مرحله اول سازماندهی کردن خودشان در اتاق خبر، سپس با دیگر نگارروزنامهبهترین گام برای 

 .یا منطقه خود، و در نهایت در سراسر کشور باشد ی خبری در شهرهاسازمانان و نگارروزنامه

کلمبیا،  آزادمطبوعات  بنیاد، یا ٩۵٠٩تاسیس شده در سال  ،لیپینیف تحقیقاتیی نگارروزنامهمرکز یی مانند هاگروه

نقش ان از هر نوعی نگارروزنامهان و برقراری اتحاد بین نگارروزنامه، در مهار حمله به ٠٩٩٦گذاری شده در سال پایه

افراد برای اجرای عدالت در ان کشته شده را مطرح کرده و نگارروزنامهند. مرکز فیلیپینی مشخصات اهایفا نمودارزشمندی 

الگوبرداری  برزیل گزارشگری تحقیقاتیانجمن وارد کردند. این مدل توسط یی به مقامات دولتی فشار هالمسئول چنین قت

تاسیس شد. گروه برزیلی  ٢٣٣٢، در سال 77درست پس از ربوده شدن و قتل خبرنگار تلویزیون ملی، تیم لوپزکه شده است، 

  .اقدام کنند وعاتبه دولت فشار آورده تا نسبت به حمالت ضد مطب

ان و نگارروزنامهآزادی مطبوعات مانند کمیته حمایت از  المللیبینی هاسازمانان نباید هرگز از تماس با نگارروزنامه

 ث پیوست. )راه دهند یتردیدبه خود ی حقوق بشر هاگروهگزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، همراه با دیگر 

را  خطران شاغل در معرض نگارروزنامهمشخصات  توانندمی المللیبینی هاگروهی را ببینید.( نگارروزنامهی هاسازمان

 .را برای پاسخگویی تحت فشار قرار دهند کشورمطرح کرده و مقامات 

 

 اقتضایی ریزیمهبرنا

پایدار باید یک برنامه اقتضایی آماده کنند. این برنامه باید شامل اطالعات تماس برای  اتان مواجهه با خطرنگارروزنامه

ی هاسازمانی خارجی، و هاتو اعضای خانواده و سردبیرانش، همراه با مقامات دولتی پاسخگو، دیپلما نگارروزنامه

 .و محلی آزادی مطبوعات و حقوق بشر باشد المللیبین

برای برقراری ارتباط با سردبیران و اعضای  نگارروزنامهبه کار گرفته شده توسط  ابزارنوع دقیق و  این برنامه باید تناوب

به آنی خطر هشدار دادن یک به منظور  نگارروزنامهیک کد ساده برای  تواندمیخانواده را مشخص کند. این برنامه 

مبنی بر  نگارروزنامهخواسته طراحی شوند که طوری  توانندمی. همچنین کدها را در بر داشته باشد صورت محتاطانه

. در را عالمت دهدبا نوعی دیگر  ، یا عوض کردن ابزار برقراری ارتباطشده تعریفدر یک مکان از پیش داشتن مالقات 

 ،چه مدتتا ، این برنامه باید مشخص کند که سردبیران و اعضای خانواده نگارروزنامهصورت عدم قابل دسترس شدن یک 
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http://pcij.org/
http://flip.org.co/
http://www.abraji.org.br/


 55 نگارروزنامهراهنمای امنیت  |نگارانکمیته حمایت از روزنامه

برای سردبیران و  هاگروهبرنامه باید یک لیست مفصل از افراد و در باید صبر پیشه کنند.  ،قبل از هر گونه اقدامی

 .گنجانده شود المللیبینی و اهارتباط یا تماس تلفنی به صورت محلی ، منطقبرقراری جهت خویشاوندان 
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 ی عصبیهاواکنش .١٠

بر روی خبرنگاران جنگی،  تواندمیپس از سانحه یک واکنش طبیعی به حوادث غیرطبیعی است. استرس نه تنها  اضطراب

ی بدون هایی از جمله رنج یا از دست دادن زندگی تاثیر بگذارد. ، تیراندازاههر فاجع دهندهپوششان نگارروزنامهبلکه 

و زورگویی از  یاستفاده جنسی از کودکان، خشونت خانگی، خودکشی تروریستی، تجاوز جنسی، سوء هاگذاریبمب، هدف

 .دنباعث استرس شدید گرد دنتوانمیاست که  هاییسوژهجمله 

ی مختلف نشان دهد. فرد مضطرب ممکن است قادر به بیان چیزی هاتخود را به صور تواندمیپس از سانحه  اضطراب

شان انی که شغلنگارروزنامهبیشتر از این حس نباشد که چیزی سر جایش نیست، یا این که کاری باید انجام شود. برای 

 تواندمیی نه انجام هیچ اقدام عملی بر روی آنها، صرفا تماشای فجایع آشکار انسانو  مشاهده و گزارش رویدادهاست

در واقع ممکن است  کنندمیروحی مصاحبه  دیدهآسیبانی که با قربانیان نگارروزنامهپدید آورد. را عوارض عاطفی 

قرار  ،تاثیرپذیری یا ثانویه می نامند ۀخودشان نیز در معرض و تجربه ضربه روحی آنچه که کارشناسان آن را ضرب

وحشتناک  آسیب ببینند. مدیران اخبار در  تصاوویر متوالیهنگام کار روی  بگیرند. ویرایشگران عکس و ویدئو ممکن است

هر سطحی ممکن است دچار استرس ناشی از یاری رسانی در جهت مدیریت خطرات پیش روی خبرنگاران و 

 .ان عکاس خودشان، به ویژه در پی زخمی شدن یا از دست دادن جان آنها، شوندنگارروزنامه

 

 اضطرابا ی هاهنشان

، ترحال، بی تری، منزوتر، زودرنجترممکن است نگران نگارروزنامهاغلب ظریف هستند. یک  اضطرابی هاهنشان

ی هاهنشانبه نظر برسد، و این احساسات ممکن است به صورت مداوم یا در نوسان باشد.  ترییا عصبانتر ، غمگینترهافسرد

شامل اختالل در خواب یا غذا خوردن، تندی ضربان قلب، عرق کردن، وحشت زدگی، سردرد، تهوع و  تواندمیفیزیکی 

همچنین سوء مصرف الکل و مواد مخدر. عالئم  ،درد قفسه سینه باشد. تیره شدن روابط شخصی و کاری اغلب شایع است

ید فرد به خود فشار آمیبه نظر طوری که به ، شغیرعادی فرد بر روی کارو دیگر ممکن است شامل تمرکز شدید 

 .باشد، برای جلوگیری از ایجاد احساسات ناراحت کننده یورد، همراه با دیگر رفتارهای وسواسآمی

ان به چه میزان شایع است؟ با توجه به نمونه عمومی یک مطالعه انجام شده نگارروزنامهپس از سانحه در میان  اضطراب

شاغل در ایاالت  نگارروزنامه هر هشت نفر بیش از یکاز  79و گراتوینکل 78تیگن انیتوسط دانشمندان آلم ٠٢٣٣در سال 

یک مطالعه دی( بودند. در استیپس از سانحه )پی لضطرابشدید یا اختالل  لضطرابمتحده و اروپا دارای عالئم موجود 

عالئم  دارایخبرنگاران جنگی  یک چهارم، بیش از 80توسط روانپزشک کانادایی آنتونی فاینستاین ٢٣٣٢انجام شده در سال 

ان یا بین نگارروزنامه، چه در میان محیط کارر نشان داده است که درگیری در . مطالعات بیشتبودندشدید  لضطرابموجود 

 .شود اضطرابی فردی به هاواکنشباعث پیچیدگی آنها، ممکن است  ناان و سرپرستنگارروزنامه

در  ٣٠٢٣در سال  سخنرانیی و آسیب روانی دارت، در یک نگارروزنامه، مدیر اجرایی مرکز 81بروس شاپیرو

ی روحی و روانی هابا نیز در معرض آسیان یک قبیله مقاوم هستند، اما منگارروزنامهملبورن،استرالیا بیان کرد که "

آگاه راهبری و ما به آموزش، حمایت روانی، و  ــــ هستیم، نه کمتر از آن آتش نشانان، افسران پلیس، امدادگران، یا سربازان

 ."نیاز داریممسائل نسبت به این 

توسط پزشکانی که با کهنه سربازان آمریکایی  ٠٩۵٣بیماری روحی در سال یک پس از سانحه به عنوان  اضطراباختالل 

برای چندین ماه یا بیشتر  یغلبه عالئم بیمارگذاری شد. این اختالل دربرگیرنده یک نوع پایه ،ردندکمیجنگ ویتنام کار 

حسی، ترس شدید، ، از جمله انزوای فکری یا بیاز حد است. همچنین این اختالل ممکن است عالیم وسواسی فکری بیش

                                                 

78 Teegen 
79 Grotwinkel 
80 Anthony Feinstein 
81 Bruce Shapiro 
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http://dartcenter.org/content/covering-trauma-impact-on-journalists#.UrpYjfRDvA0
http://dartcenter.org/content/covering-trauma-impact-on-journalists#.UrpYjfRDvA0
http://dartcenter.org/content/reckoning-with-aftershock#.UrpgVfRDvA0
http://dartcenter.org/content/reckoning-with-aftershock#.UrpgVfRDvA0
http://www.mayoclinic.com/health/post-traumatic-stress-disorder/DS00246/DSECTION=symptoms


 57 نگارروزنامهراهنمای امنیت  |نگارانکمیته حمایت از روزنامه

خشم یا احساس گناه، درماندگی، برانگیختگی بیش از حد و مدام گوش به زنگ بودن برای کشف عالئم خطر، پایین رفتن 

 .ا در بر داشته باشدو سردرگمی ر ،سطح هوشیاری

پس از سانحه انجمن کهنه سربازان ایاالت متحده،  اضطراب، مدیر اجرایی مرکز ملی اختالل ا82متیو فریدمن ،فزون بر اینا

با یکدیگر در درون  ی عصبیهاشبکه در روش برقراری ارتباط تواندمیپس از سانحه  ضطرابااختالل که اشاره کرده 

. اگر " .زنده شدن تجارب گذشته شود دوبارهمکرر حادثه و  ی یادآورباعث  تواندمیمغز تغییر ایجاد نماید، و این تغییرات "

همچنین باعث تشدید طیف وسیعی از شرایط پزشکی مانند  تواندمیپس از سانحه درمان نشود، این مسئله  اضطراباختالل 

 .فشار خون باال گردد

، روانشناس 83کلهون جی ند. الرنساهپس از سانحه را بنیان نهاد اضطرابا بهبودیخبر خوب این است که پزشکان پدیده 

که "ما در مورد یک تغییر  اظهار نمود واشنگتن پستدر روزنامه  ٢٣٣٥دانشگاه کارولینای شمالی در شارلوت، در سال 

پس از سانحه  ی بدنبال اضطراب بهبودوییم که در نتیجه مبارزه با یک چیز بسیار دشوار رخ داده است". گمیمثبت سخن 

ی کنار آمدن با حادثه، و دانستن ارزش زندگی نه تنها پس هاتواناییشامل داشتن احساس بهتری از خود، روابط با دیگران، 

پژوهشگران دانشگاه است.  اضطرابتجربه یک بر یافتن غلبه در نتیجه  پیشرفتبه وجود آمدن از طی دوره نقاهت، بلکه 

 این حسی مهم زندگی هانبا بحرادر رویارویی "که  دهدمیدر افرادی رخ بهبودی که  کارولینای شمالی در شارلوت نوشتند

به یابی یند، دستآمیی جدیدی پدید هاتکه در پی مبارزه فرص ]یا در حال به وجود آوردن آن هستند[ کنندمیایجاد را 

 ".ندقبال وجود نداشتیی که هاتقابلی

 

 مراقبت از خود

وجه ان و سربازان در چیزی نگارروزنامهین مرحله باشد. بسیاری از ترتبودن ممکن است سخدچار آسیب روانی دریافتن 

. ژنرال استاشتراک دارند و آن فرهنگ غالب هر دو گروه به مقاومت در برابر به رسمیت شناختن تاثیر آسیب روانی 

که "من هنوز  اظهار داشت نیویورک تایمز وزنامه رر د ٢٣٣٩، رئیس کارکنان ارتش ایاالت متحده در سال 84جرج کیسی

روحی به  اضطرابکنار آمدن با در مورد لزوم هم مطمئن نیستم که فرهنگ ما آماده پذیرش این مسئله باشد". توضیح دادن 

 .باشدپذیرش قابل  تواندمیستانش بگردد و آبجو بنوشد"، به سختی واهد با دوخمیجوان که "عمدتا شخص یک 

استراحت  ه،سادخیلی . کنندمراقبت از خود ان باید یاد بگیرند که چگونه نگارروزنامه

 رایبشما نیاز نمودن بیان شجاعت همچنین . باشد بسیار ارزشمند تواندمی کردن

دادن  ،از این ترمهمممکن است حتی سردبیر خود سودمند است. به کاری جدید موضوع 

. تان باشداحساسات خودکردن یا در غیر این صورت تجربه بودن به خود اجازه غمگین 

. کندمیکمک  به از بین بردن استرسورزش منظم ، کارشناسان علمیطبق گفته 

که تمرینات  دهدمیطب مکمل و جایگزین گزارش بهداشت مرکز ملی موسسه ملی 

 .باشدمفید  تواندمی)مراقبه(  مدیتیشن، و نگوگچی تای چی، ، یوگامانند  یبدن ـ یذهن

ان نگارروزنامهاست.  اضطراباحساسات خود روش دیگری برای از بین بردن بیان 

کان مند شوند. مبا یکدیگر بهره در مورد تجارب خودکردن از بحث  توانندمیصرفا 

. مدیران اتاق محل کار باشد نزدیک خانهقهوهدر اتاق خبر یا یک جایی  تواندمیمباحثه 

همکاران  بازگویی تجربیات برایچنین برای  ییهانو انجم هاتفرصدر ایجاد خبر باید 

با مرکز دارت  یاهدر مصاحب ،86د اوکالهومن روزنامه  از ،85. پنی اوونکمک کنند

"چیزی که  گفت ٠٩٩٥سال در شهر اوکالهما فدرال یک ساختمان  گذاریبمبپس از 

اتفاق برایم تمام چیزهایی که در مورد  و این بود که با همکاران روزنامه نگارم زمان سپری کنماحتیاج داشتمواقعا من که 

                                                 

82 Matthew Friedman 
83 Lawrence G. Calhoun 
84 Gen. George W. Casey Jr. 
85 Penny Owen 
86 The Oklahoman 

 خود ازکه  یدگیرب یاد
 یک. مراقبت کنید

از محیط کار ی استراحت
به یک  ،به خود بدهید

 شما کهسردبیر بگویید 
موضوع جدید  به نیاز

 خودتان به. کاری دارید
 یابودن  غمگین فرصت
 احساسات کردن تجربه
 .بدهید را خود
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هرگز واقعا فرصت داشتن  چنان خسته بودند که گذاریبمباز همه ، پس از اینکه ما آرام شدیم. ""صحبت کنم بودافتاده 

 هیچ کهی باشد اهمحیط به گون باید، که باشدجایی هر  محل برگزاری .بزرگ بحث و گفتگو در مورد اتفاق را نداشتیم"جلسه 

دیگر احساس امنیت کردن در مقابل یکراحت صحبت ان برای نگارروزنامهو نکند مورد قضاوت قرار گرفتن کس احساس 

 .کنند

ی یراهنمایک است. مرکز دارت روحی  اضطرابدارای ان نگارروزنامهبا یک مشاور گزینه دیگری برای کردن صحبت 

، و سانحه هستندپس از  اضطرابتجربه درمان زیادی دارای . درمانگران کرده استفراهم  درمانگرانتخاب یک برای 

در تامین ی بیمه درمانی هاحطربرای پیدا کردن یک مشاور خوب است. )برخی از شروع مناسبی توصیه یک دوست اغلب 

 .(مراجعه نماییددهندگان  پیوست پ بیمه، و پوشش بیمه درمانیبخش  ٠فصل به د کرد. نی پوشش کمک خواههاههزین

سانحه از خود مقاومت بیشتری در برابر به رسمیت شناختن استرس پس از ی دیگر هاگنسبت به فرهن هاگبرخی از فرهن

مرکز  سایتوبکه از  شودمیاین موضوع توصیه  از آگاهی کمبا ساکن در کشورهای ان نگارروزنامهبه . دهندمینشان 

 .بگیرندمشورت  دارت

  

http://dartcenter.org/content/choosing-psychotherapist#.Ury1wvRDvA0
http://dartcenter.org/
http://dartcenter.org/
http://dartcenter.org/
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 نتیجه: دنیای پیش رو

بیشترین و . برخی از بوده استان بیش از چند دهه بدون تغییر نگارروزنامهپیش روی بسیاری جهات، خطرات  از

. تیک رخ داداصالحات دموکرای هاهخواستی مبنی بر هامقیا یط ،٢٣٠٠در سال مطبوعات حمالت به و  ینترهگسترد

 ،به یاد داردحافظه دیگری که  از هر زمان ترهکوتا یمدتان حزب حاکم در مصر در طول نظامیشبهدولتی و رسمی مقامات 

اهل کشورهای ان نگارروزنامهاز کشورها، در بسیاری حمله کردند. ان بیشتری به گونه پرهیاهوتری نگارروزنامهبه تعداد 

 .ندیا بازداشت شدقرار گرفته حمله مورد  که به زبانهای مختلف گزارش تهیه میکردند ییهارسانه مشغول فعالیت درمختلف 

پاسخگو و مسئول ان در نگارروزنامهکه ی بود نقش ارزشمند ۀتاکید کنند هاتو محدودی هاتخشوناعمال از  ایگستردهطیف 

 .کنندمیایفاء و دیگران  هاتنگه داشتن دول

در  ییدیپلماتیک آمریکا طبقه بندی شدۀ . انتشار مکاتباتاست خبرپخش ی هاهرادر حال تغییر به سرعت  آوریفنهنوز 

. را پر رنگ و برجسته کرداطالعات گردش ویکی لیکس انقالب جهانی  ـ اسناد توسط شبکه افشای ٢٣٠٠و  ٢٣٠٣سال 

در پی ایجاد اخالل در این و متحدان آنها به شدت  هاتدولکه  دهدمیان نشان نگارروزنامهی کمیته حمایت از هاشپژوه

جاسوسی و مسائل ضد دولتی مانند  اتاتهامدلیل در سراسر جهان به  زندانیان نگارروزنامه. حدود نیمی از گردش هستند

: خبری هستند حرفهماهیت در  تغییراتقراردارند نمایانگر در معرض خطرکه  ی. افرادهستندنقض اسرار دولتی زندانی 

و  کنندمیکار به صورت آنالین عمدتا تعیین شده در زمان ی زندان هامیلهپشت در محبوس ان نگارروزنامهحدود نیمی از 

 .افزایش می یابد هاتنسب این، ه. هر سالمشغول فعالیت هستندآزاد از آنها به طور در حدود نیمی 

، در حالی نداهالگو گرفتی خبری سنتی هالمداز از آنها بعضی افزایش است.  رو بهی آنالین جدید هارسانهی هاشبکهتعداد 

اغلب گروه دوم ان نگارروزنامه. انددادهپاره وقت را در کنار یکدیگر تشکیل ان نگارروزنامهی از اهجامعدیگربرخی که 

از آن بهره مند  هاتثابت مدان نگارروزنامهی قانونی، که بسیاری از هات، از جمله بیمه و حمایتشکیالتیبدون حمایت 

: به طور خود قرار دهید راهنمایرا سی اصول اسااز برخی ، جو در حال تغییر و خطرناک. در این کنندمی، فعالیت نداهبود

به خود را هر ماموریتی در ، درجه اول اهمیت قرار دهید، ایمنی خود را در اطالع داشته باشیدکامل در مورد مسائل امنیتی 

ماموریت از خود و پس از  ،، و قبل، در طولباشیدیدان کار مان دیگر در نگارروزنامهمراقب ، کنیدآماده  لکامطور 

 .مواظبت کنید
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 پیوست الف: فهرست نیازها

 ابزارآالت شخصی

زیر را مورد توجه قرار دهند و  اقالم فهرستان باید گزینش نگارروزنامهی احتمالی، هاچالشبسته به نیازهای خاص و 

ی خبری هاسازمانهمچنین در مورد تجهیزات دیگری که ممکن است مفید باشد به طور استراتژیکی فکر کنند. بسیاری از 

 .کنندمینگهداری یک کیف اضطراری بسته بندی شده در خانه، اداره، یا در یک وسیله نقلیه شخصی یا کاری را توصیه 

 

 :همراه خود یا در میان ابزارآالت خود

آویخته  دارروکشکارت اهدا کننده خون در داخل کیف پول شما یا، اگر در یک منطقه درگیری هستید، یک کارت یک  •

 به گردن با مشخصات نوع گروه خونی و هر گونه آلرژی به طور واضح مشخص شده؛

با ی هافکییا این کار ی مخصوص هاهپنهان شده، شاید داخل کیس دقتناسب و احتماال در ارزهای مختلف به تپول نقد م •

 محفظه مخفی؛

که عکس آن به جعلی با داشتن حداقل یک کارت شناسایی  ]در مواقع سرقت[یک کیف پول ساختگی برای تحویل دادن  •

 راحتی قابل تعویض باشد؛

 کارت واکسیناسیون؛یک یا مدارک مسافرت، از جمله  گذرنامهیک  •

 ؛در جاهای مختلفشده کپی از هر مدرک مسافرتی نگهداری نسخه دو  •

 .یی اضافاهو چند عکس گذرنام •

 

 :در وسیله نقلیه خود

 ، یا نور اضطراری؛ ادهعالمت دهنده در جمشعل چراغ قوه،  •

 جلیقه ایمنی شبرنگ؛ •

 مناطق اطراف؛ی هانقشه •

 پتو؛چند  •

 آب آشامیدنی؛  •

 جعبه ابزار اولیه؛ •

 .و الستیک پنجر نشده اضافی ماشین و جک  •

 

 :در کیف خود

 داروهای تجویزی به اندازه کافی؛ •

 داروهای ضد ماالریا؛ •

 جفت یدکی؛ عینک طبی یا لنزهای تماسی، همراه با •

 محلول شستشوی لنز و ظرف نگهدارنده آن؛ •

 عینک آفتابی؛ •

 ؛تو دفترچه یادداش مقلچند •

 ی دیجیتالی؛هانضبط صوت دیجیتالی یا دوربی •

 تلفن همراه؛ •

 ؛تاپلپ •

 آداپتور مبدل و همچنین شارژر فندک سیگار؛ •
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 ی یدکی؛هایباتر •

 از اطالعات تماس برای کارکنان اتاق خبر؛ دارروکشکپی نسخه چندین  •

 .سوانحو هر گونه برنامه ارزیابی خطر یا طرح مقابله با  •

 

 :در کوله پشتی خود

 بطری آب؛ •

 آب یا، در مناطقی که آلودگی به مدفوع امکان پذیر است، یک فیلتر آب؛ کنندهعفونیضدمواد  •

 چراغ قوه کوچک یا چراغ پیشانی؛ •

 اضافی؛ی هایباتر •

 ؛هان، و هدفوهالآداپتورهای مناسب الکتریکی، کاب •

 خشک؛ هایخوراکی •

 لوازم مخصوص هوای بارانی یا سرد؛ •

 پتو؛ •

 کاله؛ •

 دستکش؛ •

 ؛اضافه لباس •

 حوله و لوازم بهداشتی اولیه؛ •

 ضدعفونی کننده دست؛ •

 دستمال مرطوب؛ •

 کرم ضد آفتاب؛ •

 دفع کننده حشرات؛ •

 ی دست و پا؛هاهگرم کنند •

 ی اولیه؛هاکمک شده مرتب چیدهجعبه  •

 کرم قارچ انگشتان پا؛ •

 یا دیگر لوازم ضد بارداری؛ هامکاندو •

 بهداشتی؛ هایقاعدگی یا نوار هایپنبه •

 .زیپ دار پالستیکی یهاهو کیس •

 

 :برای مبادا

 ؛یچاقوی جیبی یا ابزار چندکاره جیب •

 کرم ضد آفتاب؛ •

 پشه بند؛ •

 ی پالستیکی؛هاهکیس •

 ی الستیکی؛هاشک •

 پالستیکی؛  یهاتبس •

 ریسمان یا طناب؛ •

( یا هر نوع گذاردمیدر صورت کندن آن هیچ اثری از خود باقی ن صنعتیبرعکس نوار چسب  نوار چسب برزنتی )که •

 نوار چسب محکم دیگر؛

 جیر چرم؛ •

 برای تمیز کردن ابزارآالت؛ یو برس گردگیر •
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آگاه باشید که این کار ممکن است سبب باال بردن دوربین دو چشمی ممکن است در برخی شرایط توصیه گردد، اما باید  •

 .سوء ظن مسئولین بشود

 

 ی اولیههاکمکجعبه 

ان باید نیازهای نگارروزنامهزیر باشد.  اقالمترکیبی از  تواندمیی اولیه هاکمکجعبه یک ، سازمان بهداشت جهانیبه گفته 

در نظر گرفته و آنها را از لیست زیر انتخاب کنند یا با توجه به تناسب نیازشان ممکن است به این  خاص هر ماموریت را

 :لیست اضافه کنند

 چسب نواری؛ •

 ؛کنندهعفونیضدپاک کننده  •

 باند؛ •

 مرطوب کننده چشم؛ی هاهقطر •

 دفع کننده حشرات و داروهای درمان گزش؛ •

 آنتی هیستامین؛ی هاصکرم یا قر •

 گرفتگی بینی؛داروی ضد  •

 اس(؛آرمحلول نمک خوراکی )او •

 قفلی؛ی هاقو سنجا هایقیچ •

 داروی ساده ضد درد؛ •

 پانسمان استریل؛ •

 دماسنج؛ •

 بند؛گوش •

 اسهال؛داروهای ضد •

 ؛هاکبیوتیانواع مختلف آنتی •

 قارچ؛پودر ضد •

 .بخشو داروهای آرام •

 :موارد زیر نیز باشندآموزش مناسب ممکن است مایل به اضافه کردن دارای افراد 

 باند پانسمان زخم فوری؛ •

 باند پانسمان محافظ سینه؛ •

 باند پانسمان سوختگی؛ •

 الکلی یا سایر استریل طبی؛ هایپنبه •

 ؛لآت •

 شریان بند؛ •

 دارو؛ •

 .و دیگر تجهیزات پزشکی •

  

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
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 پیوست ب: آموزش امنیت

 .کنندمیان عرضه نگارروزنامهبرای یا تا حدودی طراحی شده ی محیط ـ خصمانه کامال هاهی زیر همگی دورهاتشرک

 

 AKE Ltd            ایک لیمیتد
www.akegroup.com 

+44 (0) 143-226-7111 

ان نگارروزنامهی آموزش محیط ـ خصمانه به هاهکننده دورشرکت ایک مستقر در بریتانیا اولین شرکت خصوصی عرضه 

ان دانش و اعتماد به نگارروزنامهی آموزشی حول و حوش سناریوهای عملی و اجرای آن طراحی شده تا به هاسبود. کال

 .ی خطرناک بدهدهاتنفس را هنگام روبرو شدن با موقعی

 

 Centurion Risk Assessment             سنتوریون ریسک اسسمنت سرویسز

Services 
http://www.centurionsafety.net 

+44 (0) 172-686-2090 

که  کندمیی آموزشی ایمنی را به طور منظم در ایاالت متحده و بریتانیا برقرار هاهمستقر در بریتانیا دور سنتوریون شرکت 

ان مشغول نگارروزنامهی اولیه فوری و همچنین موضوعات مختلف مرتبط با هاکمکایمنی شخصی، هوشیاری، و روی بر 

 .نمایدمیی خطرناک تاکید هاتماموریانجام 

 

 Chiron         کایرون ریسورسز

Resources  
http://www.chiron-resources.com 

+44 (0) 788-060-2426 

ی هاهتخصصی و دیگر دور ایرسانهی آموزشی محیط ـ خصمانه هاهمستقر در بریتانیا دور کایرون ریسورسزشرکت 

 .ی انگلیسی، فرانسوی، و عربی برگزار کرده استهازبانآموزشی امنیت در چندین کشور در سراسر جهان، به 

 

 Global Journalist Security           جورنالیست سکیوریتیگلوبال 
http://www.journalistsecurity.net 

+1 202-244-0717 

امنیت  ان در امورنگارروزنامهتوسط نویسنده اصلی این راهنما، مشاور ارشد کمیته حمایت از  ٢٣٠٠در سال 

رخدادهای احتمالی  گلوبال جورنالیست سکیوریتیی آموزشی شرکت هاه، دورهتاسیس شد اسمیت، ، فرنکنگارروزنامه

 .دهدمیرا تعلیم یافته سازمان ، از جمله تجاوز جنسی، امنیت دیجیتال، و جنایتغیرنظامینظامی و 

 

 .Objective Travel Safety Ltd      آبجکتیو ترول سیفتی لیمیتد
http://www.objectiveteam.com 

+44 (0) 178-889-9029 

file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/www.akegroup.com
http://www.centurionsafety.net/
http://www.chiron-resources.com/
http://www.journalistsecurity.net/
http://www.objectiveteam.com/
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به صورت ماهانه ی آموزش امنیت را هاهمستقر در بریتانیا طیف وسیعی از دور آبجکتیو ترول سیفتی لیمیتدشرکت ای

ه ، مذاکررباییآدمی تدارکات فوریت پزشکی، زنده ماندن در بالیای طبیعی، پیشگیری از هاه، از جمله دورکندمیعرضه 

 .دهدمیسانحه را پوشش  اضطرابی بازرسی، هوشیاری در برابر تله کشنده، و برخورد با هاهایستگاکردن در 

 

 Pilgrims Group            زگروه پیلگریم
http://www.pilgrimsgroup.com 

+44 (0) 844-788-0180 

+44 (0) 148-322-8778 

مستقر در بریتانیا یک شرکت آموزش امنیت، مشاوره، و اطالعاتی است. این گروه آموزش محیط ـ خصمانه  زگروه پیلگریم

ی آموزشی فشرده در نیویورک و نقاط دیگر را هاههمچنین دور ز. پیلگریمکندمیه و نیز زره بدن و پرسنل امنیتی را ارائ

 .فراهم نموده است

 

 Tor International         تور اینترنشنال
http://www.torinternational.com/ 

+44 (0) 193 287 9879 

+212-452-0909 

از جمله ارزیابی و مدیریت ریسک، به عالوه آموزش محیط ـ خصمانه،  یتور مستقر در بریتانیا خدمات المللیبینشرکت 

 .نمایدمیی پزشکی، تجهیزات ارتباطی، و وسایل نقلیه زرهی و سایر آن ارائه هاکمکی هاجعبهزره بدن، 

 

 TYR-Solutions             سولوشنز-تیر
http://www.tyr-solutions.com 

+44 (0) 20-3239-5257 

یک شرکت مستقر در بریتانیا است که خدمات آموزش امنیت و پزشکی، مدیریت ریسک و بحران، و آموزش  سولوشنز-تیر

مصدوم و تجهیزات ارتباطات و ردیابی را عرضه ی قابل حمل برای هاهو پشتیبانی ارتباطات و ردیابی، همراه با بست

 .کندمی

  

http://www.pilgrimsgroup.com/
http://www.torinternational.com/
http://www.tyr-solutions.com/
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 شرکتهای بیمهپیوست پ: 

یی است که به ارائه هاگروهیا  هاتارائه دهندگان و کارگزاران بیمه مختلف بسیاری وجود دارند. لیست زیر تنها شامل شرک

 شودمیان توصیه نگارروزنامه. به کنندمیکمک  ،وندرمیی خطرناک هاتماموریان و دیگرانی که به نگارروزنامهبیمه به 

 .که به دنبال بهترین نرخ ممکن از یک ارائه دهنده بالقوه بیمه باشند

 

 Banner Financial Group               بنر فایننشال گروپ
http://www.bannergroup.com 

+44 (0) 199-386-2119 

 نامهبیمه. کندمیشرکت  بنر مستقر در بریتانیا بیمه انفرادی و گروهی برای افراد ساکن یا شاغل در خارج از کشور ارائه 

 .شودمیصدمات ناشی از جنگ و تروریسم را پوشش دهد و شامل بیمه مرگ یا صدمات بدنی هم  تواندمی

 

 Bellwood Prestbury               پرستبری بلوود
http://www.bellwoodprestbury.com 

+44 (0) 124-258-4558 

+44 (0) 124-258-8688 

ی تخصصی بیمه برای افراد ساکن یا شاغل خارج از کشور هاحپرستبری بلوود یک شرکت مستقر در بریتانیا است که طر

شامل بیمه خطرات جنگ یا تروریسم و  تواندمی. پوشش نمایدمیخطر یا در مناطق خطرناک فراهم ی پرهاهدر حرف

 .گیری باشدو باج رباییآدم

 

 Crisis Insurance          کرایسیس اینشورنس
http://www.crisis-insurance.co.uk 

+44 (0) 143-226-8301 

ی با خطر باال برای مناطق خطرناک یا هانامهبیمهیک شرکت مستقر در بریتانیا متخصص در امور  کرایسیس اینشورنس

 .منطبق با نیازهای فردی طراحی شده و برای کوتاه مدت یا طوالنی در دسترس باشد تواندمی نامهبیمهخطر است. مشاغل پر

 

 Reporters Without Borders          گزارشگران بدون مرز
http://en.rsf.org 

+33 1 44 83 84 84 

ان شاغل در خارج از کشور در نگارروزنامهی متناسب با نیازهای انامهبیمهگزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس 

 به صورت روزانه یا به مدت یک سال خریداری شوند. توانندمی هاح. طرنمایدمیشرایط احتماال خصمانه عرضه 

 

 Safe Passage International            سیف پسیج اینترنشنال
http://www.spibrokers.com 

+1 303-988-9626 

+1 800-777-7665 

ی غیرانتفاعی بیمه مسافرتی هاسازمانو هم  هاتمستقر در ایاالت متحده هم به مشتریان شرک سیف پسیج اینترنشنالشرکت 

، این شرکت بیمه حوادث شامل خطرات ناشی از جنگ و تروریسم، و نخست امنیتی هاحطرقسمت . در دهدمیارائه 

بیمه مرگ تصادفی یا این شرکت  بیشتری هاح. طرکندمیگیری، و اخاذی را عرضه ، باجرباییآدمهمچنین طرح پوشش 

  .دهدمیقطع اندام را تحت پوشش قرار 

http://www.bannergroup.com/
http://www.bellwoodprestbury.com/
http://www.crisis-insurance.co.uk/
http://en.rsf.org/
http://www.spibrokers.com/
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 ینگارروزنامهی راهنمای هادفترچهپیوست ت: منابع و 

 

 ی و آسیب روانی دارت نگارروزنامهمرکز  ی حاوی نکاتهاهی راهنما و برگهادفترچه

Dart Center for Journalism & Trauma 

http://dartcenter.org 

 8056-854-212 1+ نیویورک

 3223-616-206 1+ سیاتل

 3562-242-207 (0) 44+ لندن

 1947-913-41 (0) 61+ ملبورن

 2580-884-217 62+ جاکارتا

 0814-278-221 (0) 49+ کلن

را به منظور ارائه کیفیت، گزارش  یمنابع و سالمتضروری ی و آسیب روانی دارت اطالعات نگارروزنامهمرکز 

ی حاوی نکات، مطالعات و هاهاین مرکز برگ سایتوب. نمایدمیرسانی در مورد فاجعه، سانحه و خشونت فراهم اطالع

رباره ی راهنما دهابای، و سالمت روان را تهیه کرده است. مرکز دارت کتنگارروزنامهمقاالت در مورد آسیب روانی، 

 .بار چاپ کرده استپوشش مسائل مصیبتمربوط به ی هاشگزارش دادن جنگ و برخورد با تن

 

 FAIR Investigative Journalism           انجمن خبرنگاران محقق آفریقایی تحقیقاتیی نگارروزنامهراهنمای 

http://www.fairreporters.org/?IJ_manuals 

ی پژوهشگری انجمن خبرنگاران محقق آفریقایی برای خبرنگاران پژوهشگری که در حال کار کردن نگارروزنامه یراهنما

راهنما بر اساس مطالعات این تحت شرایط دشواری مانند کسانی که در آفریقا مشغول به فعالیت هستند طراحی شده است. 

 .ان محقق در آفریقا نوشته شده استنگارروزنامهارسالی توسط  گزارشاتموردی و 

 

 Frontline Protection of Human Rights  حفاظت از مدافعان حقوق بشر الین برایفرانت ی راهنمایهاکتابچه

http://frontlinedefenders.org/resourcesDefenders 

که به امنیت فردی، تجزیه و تحلیل خطر، و  کندمیمحافظت برای مدافعان حقوق بشر عرضه راهنمای جیبی یک  الینفرانت

راهنمای . همچنین باشدمیکتابچه خالصه نیز در دسترس اختصاص داده شده است. این راهنما به صورت یک  ریزیمهبرنا

، به حصول انجام شده تاکتیکی آوریفنتوسط مجموعه  که توسط، الینفرانتامنیت دیجیتالی امنیت ـ در ـ یک ـ جعبه 

 .کندمیاطمینان از ایمنی مطالب و مکاتبات دیجیتالی کمک 

 

 International Center for Journalists     اننگارروزنامه المللیبینمرکز  ی راهنمای آموزشیهاکتابچه

http://www.icfj.org/Resources/tabid/209/Default.aspx 

اخالقی،  گیریتصمیم، تحقیقاتیگزارشگری ی راهنمای پوشش هاکتابچهان طیف وسیعی از نگارروزنامه المللیبینمرکز 

. بسیاری از آنها به صورت رایگان در نمایدمیارائه را ی اه، بالیای طبیعی، و انواع موضوعات خاص یا منطقضربه

 .باشنددسترس هستند و بقیه نیز فقط جهت هزینه کپی دیجیتالی با قیمت کم موجود می

 

 International Federation of     اننگارروزنامه المللیبینفدراسیون  اخبار زنده پوشش هنگام درراهنمای بقا

Journalists 

http://www.hnd.hr/uploads/Journalism_survival_guide2003.pdf 

http://dartcenter.org/
http://www.fairreporters.org/?IJ_manuals
http://frontlinedefenders.org/resources
http://www.icfj.org/Resources/tabid/209/Default.aspx
http://www.hnd.hr/uploads/Journalism_survival_guide2003.pdf
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کار راهنما ارزش باقی مانده است. این ، هنوز با٢٣٣٣شده در سال ان، منتشر نگارروزنامه المللیبینراهنمای فدراسیون 

ی فوریت هاکمکو گروگانگیری،  رباییآدمی داخلی، هاشو شور هایی خصمانه و مناطق جنگی، ناآرامهاطکردن در محی

 .دهدمیرا پوشش سانحه و استرس  ،پزشکی

 

 Institute for War & Peace Reporting    جنگ و صلحگری موسسه گزارش راهنمای آموزشی

http://iwpr.net/reporting-change-handbook-local-journalists-crisis-areas 

ان است. نگارروزنامهفصل درباره ایمنی جنگ و صلح شامل یک گری راهنمای آموزشی استاندارد موسسه گزارش

موضوعات تحت پوشش عبارتند از امنیت شخصی و آگاهی از شرایط، و همچنین گزارش از مناطق جنگ و فاجعه. این 

ی هادفترچه. این موسسه همچنین باشدمیجنگ و صلح قابل دسترس  گریموسسه گزارش سایتوببه شش زبان در راهنما 

 .کندمیی منتشر اهطقراهنمای موضوعی و من

 

 Reporters without Borders        گزارشگران بدون مرز اننگارروزنامهراهنمای 

http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-january-17-04-2007,21744.html 

ی مختلف مسائل ایمنی مربوطه، از هاشپوشبرای ، یک راهنمای جامع ٢٣٠٣در سال  شدهروزبه، اننگارروزنامهراهنمای 

دهی بهداشت به هنگام سفر، و گزارشبشردوستانه، اقدامات احتیاطی عمومی و ی بهداشت هافوریتی اولیه، هاکمکجمله 

 .در مناطق جنگی است

 

 SaferMobile          سیفر موبایل راهنمای ارزیابی خطر امنیت موبایل

https://safermobile.org/resource/mobile-security-risk-assessment-guide/ 

با  راهنمااین  .کندمیکمک  یترایمنبه طور تلفن همراه  آوریفناستفاده از در ان و دیگران نگارروزنامهسیفر موبایل به 

تلفن همراه و ارتباطات  آوریفندر ارتباط با عمومی ی امنیتی هایپذیرآسیببا توصیف  همراهخطرات ابتدایی تلفن فصل 

 .شودمیآغاز 

 

 Small World News        اسمال ورلد نیوز یاهی ماهوارهانراهنمای استفاده ایمن از تلف

http://smallworldnews.tv/Guide/Guide_SatPhone_English.pdf 

در کشورهای ی اه، به بررسی استفاده از تلفن ماهور٢٣٠٢منتشر شده در سال  ،یاهراهنمای استفاده از تلفن ماهوار

، و اقدامات احتیاطی امنیتیشناسایی شدن از جلوگیری ، از جمله ی عملیهاهبهترین شیوراهنما این . پرداخته است گرسرکوب

 .کندمیرا پیشنهاد 

 

 World Health Organization             سازمان بهداشت جهانی و سالمت المللیبینراهنمای مسافرت 

http://www.who.int/ith/en/index.html 

مانند ی راهنما هادفترچه خارج از کشور و همچنین دیگرسفر ایمنی را به منظور  سازمان بهداشت جهانی این راهنما

ی الزم برای سفر، هانموضوعاتی مانند واکس هادفترچهاین . چاپ کرده است راهنمای مواد غذایی سالم برای مسافران

. دهندمیشرایط مختلف، از جمله بالیای طبیعی را پوشش تحت ایمنی مواد غذایی، و خطرات بهداشتی در مناطق مختلف و 

موجود چیده شده مرتب ی اولیه هاکمکدر یک جعبه ممکن است که اقالمی یک لیست کامل از این راهنما شامل همچنین 

 .است باشد

  

http://iwpr.net/reporting-change-handbook-local-journalists-crisis-areas
http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-january-17-04-2007,21744.html
https://safermobile.org/resource/mobile-security-risk-assessment-guide/
https://safermobile.org/resource/mobile-security-risks/
http://smallworldnews.tv/Guide/Guide_SatPhone_English.pdf
http://www.who.int/ith/en/index.html
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 ینگارروزنامهی هاسازمانپیوست ث: 

 

 ی آزادی مطبوعاتهاگروه

 Adil Soz                بنیاد عدیل ساز
http://www.adilsoz.kz/en/ 

+7 7272 911670 

ان در معرض خطر فراهم نگارروزنامهاین سازمان مستقر در آلمای )بزرگترین شهر قزاقستان(، پشتیبانی قانونی برای 

 .کندمینموده و موارد نقض آزادی مطبوعات در قزاقستان را مستند 

 

 Andean Foundation for Media Observation & Study  و مطالعات آند هارسانهبنیاد نظارت 
http://www.fundamedios.org 

+593 2 2461622 

، موارد نقض آزادی مطبوعات در  Fundamediosاین گروه مستقر در کیتو )پایتخت کشور اکوادور(، همچنین معروف به 

 .یردگمیاکوادور را مستند نموده و در برابر سرکوب رسمی موضع 

 

 Article 19             ١٩ ماده
http://www.article19.org 

+ 44 (0) 20 7324-2500 

ی هاه، به مبارزه علیه سانسور، دفاع از صداهای مخالف، و کمپین علیه قوانین و شیو٠٩۵٢، تاسیس شده در سال ٠٩ ماده

 .پردازدمیواداشتن به سکوت 

 

 Committee to Protect Journalists         اننگارروزنامهکمیته حمایت از 
http://www.cpj.org 

+1 212-465-1004 

ان، ناشر این دفترچه راهنما، یک سازمان غیرانتفاعی مستقل آزادی مطبوعات است که از نگارروزنامهکمیته حمایت از 

. این سازمان به کندمیجویانه دفاع ی خبری بدون ترس از اقدامات تالفیهاشان جهت ارائه گزارنگارروزنامهحقوق 

بانی و دفاع از آنان پرداخته، سالیانه به ان در معرض خطر و زندانی در سراسر جهان به دیدهنگارروزنامهنمایندگی از 

 .پردازدمیدهی وضعیت آزادی مطبوعات در هر کشور سازی صدها مورد نقض آزادی مطبوعات و گزارشمستند

 

 Foundation for a Free Press (Fundación para la Libertad de Prensa   بنیاد مطبوعات آزاد
http://www.flip.org.co 

+57 1-400-9677 

، یک سازمان مستقر در بوگوتا )پایتخت کلمبیا( است که آزادی مطبوعات و  (FLIP)این بنیاد، همچنین معروف به فلیپ

همچنین فلیپ مشاوره رایگان  .کندمیان در کلمبیا را از طریق شبکه هشدار و حفاظت خود نظارت نگارروزنامهایمنی 

 .نمایدمیاهم فر ،ندبرمیان قربانی حمله یا اذیت و آزار یا آنهایی که از استرس رنج نگارروزنامهبرای 

 

http://www.adilsoz.kz/en/
http://www.fundamedios.org/
http://www.article19.org/
http://www.cpj.org/
http://www.flip.org.co/
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 Freedom Fund for Filipino Journalists        ان فیلیپینینگارروزنامهبنیاد آزادی 
http://www.cmfr-phil.org/flagship-programs/freedom-watch/freedom-fund-for-filipino-

journalists 

+63 2 894 - 1314 

و مسئولیت کشور است. این بنیاد  هارسانهیک انجمنی به رهبری مرکز آزادی  (FFFJ) نگاران فیلیپینیآزادی روزنامهبنیاد 

ندازی شد، برای سپردن قاتالن اهرا نگارروزنامه  (Edgar Damalerio)دملریو ادگاردر واکنش به قتل  ٣٢٣٣که در سال 

 .کندمیان فیلیپینی به دست عدالت فعالیت نگارروزنامه

 

 Independent Media Centre Kurdistan         ی مستقل کردستانهارسانهمرکز 
http://www.imckiraq.blogspot.com 

+964 0770 86 42 653 

 ایرسانهی هاسازمانان و دوره مشاوره برای نگارروزنامهی مستقل در کردستان دوره آموزشی برای هارسانهمرکز 

 .شودمیبه صورت حضوری یا آنالین برای شرکت کنندگان در سراسر عراق ارائه  هاه. دورکندمیبرگزار 

 

 Institute for Reporters’ Freedom and Safety       موسسه آزادی و ایمنی گزارشگران
http://www.irfs.az 

+994 12 418 0334 

ان نگارروزنامهان، موارد نقض آزادی مطبوعات را مستند کرده و به دفاع از حقوق این موسسه، مستقر در باکو، آذربایج

 .پردازدمیی خبری هاشبرای ارائه گزار

 

 International Federation of Journalists       اننگارروزنامه المللیبینفدراسیون 
www.ifj.org 

 2200-235-322+ :اروپا

 0999-333-129 6+ :اقیانوسیه-آسیا

 9586-867-133 22+ :آفریقا

ی در کشورهای نگارروزنامهی حرفه هاهفدراسیون از اتحادی ان مستقر در بروکسل یکنگارروزنامه المللیبینفدراسیون 

ید. این فدراسیون حقوق بشر، آزادی بیان و آمیان در جهان به شمار نگارروزنامهترین سازمان مختلف است، و بزرگ

 .کندمیدموکراسی از طریق آزادی مطبوعات را ترویج 

 

 International Freedom of Expression Exchange  آزادی تبادل بیان المللیبینشبکه 
http://www.ifex.org 

+1 416-515-9622 

ی آزادی مطبوعات است که در زمینه انتشار اخبار هاگروهآزادی تبادل بیان یک انجمن جهانی متشکل از  المللیبینشبکه 

 .کندمیمربوط به نقض آزادی مطبوعات و سازماندهی مبارزات در حمایت از آزادی بیان فعالیت 

 

 International Press Institute        المللیبینموسسه مطبوعات 
http://www.freemedia.at 

+43 1 512-9011 

http://www.cmfr-phil.org/flagship-programs/freedom-watch/freedom-fund-for-filipino-journalists
http://www.cmfr-phil.org/flagship-programs/freedom-watch/freedom-fund-for-filipino-journalists
http://www.cpj.org/killed/2002/edgar-damalerio.php
http://www.imckiraq.blogspot.com/
http://www.irfs.az/
file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/www.ifj.org
http://www.ifex.org/
http://www.freemedia.at/
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است که در راستای باال بردن سطح  ایرسانهمستقر در وین یک شبکه جهانی از متخصصان  المللیبینموسسه مطبوعات 

وشد. این گروه وضعیت آن دسته از کمیی مستقل نگارروزنامهآگاهی از تهدیدات به آزادی مطبوعات و ارتقای 

و آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف  کندمیشان مورد هدف هستند را دنبال دهیانی که به دلیل گزارشنگارروزنامه

 .دهدمیسراسر جهان را مورد ارزیابی قرار 

 

 Instituto Prensa y Sociedad         موسسه مطبوعات و جامعه
http://www.ipys.org 

+51 1 2474465 

 .کندمیان در معرض خطر دفاع نگارروزنامهگروه آزادی مطبوعات کشور پرو نقض آزادی مطبوعت را مستند کرده و از 

 

 Journalistic Freedoms Observatory    ی نگارروزنامهنظارت بر آزادی 
http://www.jfoiraq.org 

+964 0047 97 101 186 

عراقی است که حمایت حقوقی از  ایرسانهی مستقر در بغداد یک ائتالف از متخصصان نگارروزنامهظارت بر آزادی ن

ی تالش نگارروزنامهقربانیان نقض آزادی مطبوعات در عراق را فراهم نموده و در باال بردن سطح آگاهی پیرامون امنیت 

 .نمایدمی

 

 Journaliste en Danger          در خطر نگارروزنامه
http://www.jed-afrique.org/en 

+243 81 71 50 157 

این سازمان مستقر در کینشاسا )پایتخت کشور کنگو(، از آزادی مطبوعات در جمهوری دموکراتیک کنگو و دیگر 

 .کندمیکشورهای آفریقای مرکزی دفاع 

 

 Media Institute of Southern Africa     ی آفریقای جنوبیهارسانهموسسه 
http://www.misa.org 

+264 61 232975 

 .پردازدمیی کثرت گرا، مستقل، و آزاد هارسانه، مستقر در نامیبیا به ترویج ٠٩٩٢این موسسه تاسیس شده در سپتامبر سال 

 

 Pakistan Federal Union of Journalists         ان پاکستاننگارروزنامهاتحادیه فدرال 
http://pfuj.pk 

+92 051-287-0220-1 

ی آزادی مطبوعات آسیای هاسازمانین تری، از قدیم٠٩٥٣ان پاکستان، تاسیس شده در سال نگارروزنامهاتحادیه فدرال 

ید. این سازمان با هدف حمایت متقابل و بهبود اقتصادی شکل گرفته است، بر اساس منشور سازمانی این آمیجنوبی به شمار 

اعضای خود را به حفظ کیفیت مناسب عملکرد کاری و استاندارد باالی "ان پاکستان، نگارروزنامه، اتحادیه فدرال مرکز

 ."نمایدمیو ترغیب رفتار کاری تشویق 

 

 Reporters Committee for Freedom of the Press   کمیته گزارشگران آزادی مطبوعات
http://www.rcfp.org 

http://www.ipys.org/
http://www.jfoiraq.org/
http://www.jed-afrique.org/en
http://www.misa.org/
http://pfuj.pk/
http://www.rcfp.org/
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+1 800-336-4243 

+1 703-807-2100 

ان شاغل و نگارروزنامهکمیته گزارشگران آزادی مطبوعات یک سازمان مستقر در ایاالت متحده است که برای خدمت به 

دفاع از آزادی بیان و مطبوعاتی آزاد در داخل ایاالت متحده اختصاص داده شده است. این گروه منابع و همچنین پشتیبانی 

 .نمایدمیان، دانشگاهیان، و مقامات دولتی فراهم نگارروزنامهجهت آزادی درخواست اطالعات را برای 

 

 Reporters Without Borders          گزارشگران بدون مرز
http://en.rsf.org 

rsf@rsf.org 

+33 1 44 83 84 84 

ان تهدید شده یا زندانی در نگارروزنامهگزارشگران بدون مرز یک سازمان آزادی مطبوعات مستقر در پاریس است که از 

کار کرده و بیمه خود را به آنان عرضه  اننگارروزنامه. این گروه در مورد مسائل ایمنی کندمیسراسر جهان دفاع 

 .کندمی، تجهیزات ایمنی به امانت داده، و یک راهنمای ایمنی منتشر نمایدمی

 

 Southeast Asian Press Alliance            اتحادیه مطبوعات جنوب شرق آسیا
http://www.seapabkk.org 

+66 2-2435579 

اتحادیه، تاسیس شده این . کندمیاتحادیه مطبوعات جنوب شرق آسیا برای آزادی مطبوعات در آسیای جنوب شرقی فعالیت 

 ان مستقل را با هدف حمایت و محافظت گرد هم آورده است.نگارروزنامه، ٠٩٩۵در بانکوک در سال 

 

 World Press Freedom Committee        کمیته جهانی آزادی مطبوعات
http://www.wpfc.org 

است که از آزادی مطبوعات در سطح  المللیبینی خبری هاسازمانکمیته جهانی آزادی مطبوعات یک انجمن متشکل از 

، و به دهدمی. این گروه در مورد نقض آزادی مطبوعات و قوانین سانسور و توهین پژوهش انجام کندمیدفاع  المللیبین

 یرد.گمیان زندانی در سراسر جهان را زیر نظر نگارروزنامهطور موردی 

 

 و جوامع آزادی اینترنت هاگروه

 Electronic Frontier            الکترونیک هایبنیاد مرز

Foundation 
http://www.eff.org 

+ 1 415-436-9333 

+ 1 202-797-9009 

ی مدنی در این عصر دیجیتال می جنگد. با ترکیب متخصصینی از وکال، هایالکترونیک برای حمایت از آزاد هایبنیاد مرز

و های حقوقی پرونده اقامۀآ، هادادگاه، برای آزادی در درجه اول در هایآورفن، فعاالن، و کارشناسان سیتحلیلگران سیا

 .کندمیمبارزه  هاتی دولتی و شرکهاازمانسعلیه  آنهادفاع کردن از 

 

 Privacy International          المللیبینحریم خصوصی 
https://www.privacyinternational.org/ 

http://en.rsf.org/
file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/rsf@rsf.org
http://www.seapabkk.org/
http://www.wpfc.org/
http://www.eff.org/
https://www.privacyinternational.org/
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+ 44 (0) 20 7242 2836 

، و در برابر نظارت و دخالت در زندگی نمایدمیاز حق حریم خصوصی در سراسر جهان دفاع  المللیبینحریم خصوصی 

 .کندمیقد علم  هاتو شرک هاتتوسط دول افراد خصوصی

 

 Global Voices                صداهای جهانی
http://globalvoicesonline.org 

نویس و مترجم در سراسر جهان است که برای انتشار گزارش از وبالگ ٥٣٣جهانی یک جامعه مجازی با بیش از  صداهای

 .کنندمی، با هم کار شودمیشنیده ن المللیبینی هارسانهسراسر جهان، با تاکید بر صداهایی که معموال در 

 

 ی ایمنی و پشتیبانی خبریهاسازمان

 Dart Center for Journalism & Trauma      روانی دارت ی و آسیبنگارروزنامهمرکز 
http://dartcenter.org 

 8056-854-212 1+ نیویورک

 3562-7242-20 (0) 44+ لندن

 1947-913-41 (0) 61+ ملبورن

 2580-7884-21 62+ جاکارتا

 0814-278-221 (0) 49+ کلن

رسانی و اخالقی در مورد خشونت، درگیری و فاجعه ی خبری اطالعهاشدر دانشگاه کلمبیا به گزارمرکز دارت مستقر 

ی خبری در سراسر جهان هاقان شاغل و اتانگارروزنامهاز خدمات را به  ایگستردهاختصاص یافته است. این مرکز طیف 

 .دهدمیارائه 

 

 Free Press Unlimited            مطبوعات آزاد نامحدود
http://www.freepressunlimited.org/en 

+ 31 35-62-54-300 

ی محلی پشتیبانی به عمل آورده و برای حصول اطمینان از دسترسی مردم هارسانهمطبوعات آزاد نامحدود از متخصصان 

 .کندمیدر هر جایی به اطالعات مورد نیاز برای زنده ماندن و توسعه تالش 

 

 International News Safety Institute     ایمنی اخبار المللیبینموسسه 
www.newssafety.org 

+44 776-681-4274 

+44 773-470-9267 

ان نگارروزنامهی حمایتی فعالیت خود را وقف ایمنی هاگروهی خبری و هاسازمانایمنی اخبار ائتالفی از  المللیبینموسسه 

ان در سراسر جهان فراهم کرده و نگارروزنامهی خطرناک کرده است. این گروه آموزش ایمنی را برای هاطشاغل در محی

. کمیته حمایت از دهدمیان تعلیم نگارروزنامهی خبری، و ارتش را در خصوص امنیت هاسازمانگذاران، سیاست

 .ان عضوی از این ائتالف استنگارروزنامه

 

 International Women’s Media Foundation           زنانی هارسانه المللیبینبنیاد 
http://iwmf.org 

+1 202-496-1992 

http://globalvoicesonline.org/
http://dartcenter.org/
http://www.freepressunlimited.org/en
file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/www.newssafety.org
http://iwmf.org/
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ی خبری در سراسر هارسانهی زنان یک شبکه جهانی اختصاص داده شده به تقویت نقش زنان در هارسانه المللیبینبنیاد 

 .پیشبرد آزادی مطبوعات استجهان به عنوان ابزاری برای 

 

 The Rory Peck Trust           سازمان روری پک تراست
http://www.rorypecktrust.org 

+ 44 (0) 20-3219-7860 

ی آنها در سراسر جهان هاهخانواداز و  کنندمیسازمان روری پک تراست از گردآورندگان اخبار که به صورت آزاد کار 

 .ی امنیتی ارتقا می بخشدهاشیی مانند آموزهاتالشدر زمان نیاز پشتیبانی به عمل آورده و رفاه و امنیت آنان را از طریق 

 

 یاهی آموزش حرفهاسازمان

 Institute for War and Peace Reporting        موسسه گزارشگری جنگ و صلح
www.iwpr.net 

+44 (0) 207-831-1030 

در خطوط مقدم درگیری با هدف تقویت  هارسانهان محلی و کارمندان نگارروزنامهموسسه گزارشگری جنگ و صلح با 

ثه عمومی همکاری حمربوط به حقوق بشر، ترویج گفتمان و مبا ی گزارشگری و افزایش آگاهی پیرامون مسائلهاتمهار

 .کندمی

 

 International Center for Journalists   اننگارروزنامه المللیبینمرکز 
www.icfj.org 

+1 202-737-3700 

ی مستقل در سراسر جهان از طریق تحصیل، آموزش، و نگارروزنامهان به ترویج نگارروزنامه المللیبینمرکز 

ی و اخالق منتشر نگارروزنامهی هات. همچنین این مرکز چندین کتابچه در مورد مهارپردازدمیی مطالعاتی هاتفرص

 .نموده، که به صورت آنالین در دسترس هستند

 

 Poynter Institute          موسسه پوینتر
http://www.poynter.org 

+1 727-821-9494 

ی آنالین در مورد هاهی انفرادی، و دورهاساست که سمینارها، کال انتفاعیغیرموسسه پوینتر یک موسسه آموزشی 

این موسسه منابع  (NewsU)یو ی آموزشی آنالین نیوزهابرنامه. کندمیی برگزار نگارروزنامهی عملی هاهو شیو هاشارز

 .نمایدمیان در سراسر جهان قابل دسترس نگارروزنامهپوینتر را برای 

 

 Tactical Technology Collective             تاکتیکی آوریفنمجموعه 
http://www.tacticaltech.org/protect 

+493 060 961816 

+918 041 531129 

، این سازمان باشدمیان نگارروزنامهتاکتیکی دفاع و طرفداری از  آوریفندر حالی که هدف اولیه سازمان مجموعه 

 .کندمیان مستقل فراهم نگارروزنامهی آن را برای هالحدرباره خطرات امنیتی اطالعات و راه روزبهو منابع  هاتوصیه

 

http://www.rorypecktrust.org/
file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/www.iwpr.net
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 گزارشگری تحقیقاتیی هاگروه

 Associação Brasiliera de Jornalismo Investigativo    برزیل تحقیقاتیی نگارروزنامهانجمن 
http://www.abraji.org.br 

+55 (11) 3159-0344 

ان و به ویژه در به نگارروزنامهی اه، بر روی رشد و توسعه حرف (Abraji)ابراجیاین گروه، همچنین معروف به 

برزیل  تحقیقاتیی نگارروزنامهانجمن  .تمرکز دارد تحقیقاتیی هاشی مربوط به گزارهاکنکات و تکنی گذاریاشتراک

ان و دانشجویان نگارنامهروزی آنالین و حضوری برای هاهو دور کندمیبرای آزادی اطالعات در برزیل مبارزه 

 .دهدمیی ارائه نگارروزنامه

 

 Arab Reporters for Investigative   تحقیقاتیی نگارروزنامهخبرنگاران عرب برای 

Journalism 
http://www.arij.net 

ی مالی هاکمکی مستقل در خاورمیانه با ارائه آموزش و نگارروزنامهاز  تحقیقاتیی نگارروزنامهخبرنگاران عرب برای 

ی قانونی هایی داده، و بررسهاهی سفر، دسترسی به پایگاهاه. این سازمان هزینکندمیی تحقیقاتی پشتیبانی هاهبرای پروژ

 .پردازدمیرا  تحقیقاتیی هاشگزار

 

 Bureau of Investigative Journalism     تحقیقاتیی نگارروزنامهدفتر 
http://www.thebureauinvestigates.com 

+44 (0) 796-946-6285 

ی هاشتولید گزاربا اصیل  تحقیقاتیی نگارروزنامهبهبود بخشیدن به دنبال  مستقر در بریتانیا تحقیقاتیی نگارروزنامهدفتر 

 المللیبینملی و و شفافیت فساد حول محور موضوعاتی مانند  هاشگزاری خبری است. هارسانهعمیق برای دیگر کیفیت با 

 .چرخدمی

 

 Centro de Investigación Periodística             تحقیقاتیی نگارروزنامهمرکز 
http://www.ciperchile.cl 

+56 2 638-2629 

در شیلی  گزارشگری تحقیقاتیسازمان مستقل و غیرانتفاعی است که به دنبال توسعه یک  تحقیقاتیی نگارروزنامهمرکز 

ن وانیقبا استفاده از  اسناد و اطالعات دولتیروی مهیا ساختن امکان دسترسی عموم به  ربتمرکز خود را گروه این . باشدمی

 .گذاشته استی اهحرفدهی ی گزارشهاششیلی و رو

 

 Centro Periodismo Digital           ی دیجیتالنگارروزنامهمرکز 
http://www.centroperiodismodigital.org 

+52 3 268-8888 

ی هارسانهکار با رای یادگیری بمشغول ان نگارروزنامهی دیجیتال در دانشگاه گواداالخارا از نگارروزنامهمرکز آموزش 

ی هاهو کارگا هاهمرکز دور. این نمایدمیرا ترویج  ان شهروندنگارروزنامهو همچنین آموزش  کندمیپشتیبانی جدید 

 .کندمیرا ارائه  آموزش در کالس درس و منابع آنالینی هاهدورآموزشی همچنین 

 

 European Fund for Investigative Journalism       اروپایی تحقیقاتیی نگارروزنامهبنیاد 

http://www.abraji.org.br/
http://www.arij.net/
http://www.thebureauinvestigates.com/
http://www.ciperchile.cl/
http://www.centroperiodismodigital.org/
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http://www.journalismfund.eu 

+45 4082-2168 

حال تالش  ان درنگارروزنامهیا  المللیبیندر سطح  گزارشگری تحقیقاتیدادن انجام در حال ان نگارروزنامهاز  بنیاداین 

 تحقیقاتیی نگارروزنامهبنیاد از  هیک پروژبنیاد . این کندمیخبرنگاران در کشورهای دیگر حمایت  برای همکاری با

 .نمایدمیفراهم ی نگارروزنامهتحقیقات بخشیدن به برای بهبود را ی مالی هاکمک، که آموزش و سایر است دکروز پاسکال

 

 Forum for African Investigative Reporters          انجمن خبرنگاران محقق آفریقایی
http://www.fairreporters.org 

+2711-482-8493 

مشغول کار در جهت بهبود این آفریقایی محقق ان نگارروزنامهی برای اهیک انجمن حرفانجمن خبرنگاران محقق آفریقایی 

 ی مالیهاکمکراهنما، و ی هاکتابچه، ی حاوی نکاتهاهبرگ، هادادهپایگاه ی عملی آن است. این انجمن هاهحرفه و شیو

که به علت عدم آموزش، دستمزد است در آفریقا پژوهشگر ان نگارروزنامهآن دسته از ، و به دنبال حمایت از فراهم نموده

 مواجه هستند.با موانع پایین و شرایط تهدید کننده زندگی 

 

 Global Investigative Journalism Network   تحقیقاتیی نگارروزنامهجهانی شبکه 
http://www.globalinvestigativejournalism.org 

آنها همه که در سراسر جهان است،  انتفاعیغیرسازمان  ٤٣بیش از با سازمان یک  تحقیقاتیی نگارروزنامهشبکه جهانی 

و  هاهبرای تشویق بهترین شیوشبکه . این اندشدهمتمرکز  رایانهکمک گری با یا گزارش گزارشگری تحقیقاتیبر روی 

این شبکه  سایتوب. کندمی ی سازماندهیاهی منطقهاسکنفران، آزادی اطالعاتپیگیر ی جدید هاگروهگیری حمایت از شکل

 گزارشگری تحقیقاتیپشتیبان ی هاشبکهی عضو و سایر هاسازمانفهرست راهنمای بزرگ از نیز دارای یک جهانی 

 .باشدمی

 

 International Consortium of Investigative Journalists   حققمان نگارروزنامه المللیبینکنسرسیوم 
http://www.publicintegrity.org/investigations/icij 

+1 202-446-1300 

یک انجمن ، دی سی واشنگتنمستقر در  مربوط به مرکز صداقت عمومی حققمان نگارروزنامه المللیبینکنسرسیوم 

این است. کشوری بر روی مسائلی فراتر از مرزهای محقق مشغول کار ان نگارروزنامهبرای همکاری میان  المللیبین

 .متمرکز شده است المللیبیند و فساجنایت روی گزارشگری مورد حمایت و بر  عمومی صداقتمرکز کنسرسیوم توسط 

 

 Investigative News Network         شبکه خبر تحقیقاتی
http://www.investigativenewsnetwork.org 

+1 213-290-3466 

+1 818-582-3533 

ی نگارروزنامهی هاسازمانبرای کمک به پشتیبان و یک شبکه  هارسانهبان دیدهمنزله یک شبکه خبر تحقیقاتی به 

 .باشدمیآمریکای شمالی  انتفاعیغیررسانه خبری  ٥٣بیش از شبکه متشکل از . این کندمیخدمت  انتفاعیغیر

 

 Investigative Reporters & Editors       محققخبرنگاران سردبیران و 
http://www.ire.org 

+1 573-882-2042 

http://www.journalismfund.eu/
http://www.fondspascaldecroos.org/en
http://www.fondspascaldecroos.org/en
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http://www.ire.org/
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ی نگارروزنامهحقق در مدرسه مان نگارروزنامهبرای  انتفاعیغیریک سازمان آموزشی  محققخبرنگاران سردبیران و 

عمیق  یانداردهای باالاستدر عین حالی که به دفاع از و  نمایدمیپشتیبانی خبرنگاران سازمان از میسوری است. این 

 .کندمیمحافظت ان نگارروزنامهحقوق گری پرداخته، از گزارش

 

 Organized Crime and Corruption Reporting Project یافتهسازمانجنایت و فساد  گریپروژه گزارش
http://reportingproject.net 

+387 33-56-0040 

شرقی و مراکز خبری اروپای مشترک بین چندین سازمان طرح  یکیافته سازمان جنایت و فساد گریپروژه گزارش

 نایتدر مورد ج تحقیقاتیی هاشاشتراک گذاشتن منابع و نکات ایمنی به منظور تولید گزاربرای به  گزارشگری تحقیقاتی

 ریزی شده است.طرحیافته سازمان

 

 Philippine Center for Investigative Journalism   فیلیپین تحقیقاتیی نگارروزنامهمرکز 
http://www.pcij.org 

+63 2 431-9204 

 همان نگارروزنامه. این مرکز برای کندمیرا ترویج  در فیلیپین گزارشگری تحقیقاتی فیلیپین تحقیقاتیی نگارروزنامهمرکز 

 .نمایدمیی آموزشی عرضه هاهدور جاهای دیگر جنوب شرقی آسیاهم در در فیلیپین و 

 

 ProPublica                    پروپابلیکا
http://www.propublica.org 

info@propublica.org 

+1 212-514-5250 

سوء استفاده از قدرت گزارش در مورد مستقر در ایاالت متحده است که  انتفاعیغیر یاتاق خبریک سازمان  پروپابلیکا

داشتن به آن به عنوان ی که اهبه گون گزارشات است،روی صریح و روشن تمرکز ارای . این گروه دکندمیتولید  تحقیقاتی

 .باشدمیاصالحات مثبت ایجاد  برانگیختنبه دنبال یش هاشاز طریق گزار، و نگردمیالزام اخالقی نوعی 

 

 Publica                  پابلیکا
http://www.apublica.org 

ی به عنوان یک کاالی نگارروزنامهترویج  شبرزیل است و هدف تحقیقاتیی نگارروزنامه انتفاعیغیرمرکز اولین پابلیکا 

با سایر  قیعم یگزارشی هاه. این مرکز برای تامین مالی پروژاست تحقیقاتیعمومی با تقویت گزارشگری مستقل 

 .کندمیکار  المللیبینو در سطح ی خبری در برزیل هارسانه

 

 SCOOP                 اسکوپ
http://www.i-scoop.org 

ی هاههمکاری در پروژآن  که هدف ستدر شرق و جنوب شرقی اروپامحقق ان نگارروزنامهاز  هشبکیک  اسکوپ

خود فهرست  سایتوبدر و  کندمیکار کشور  ٠٢در  اسکوپست. هاهو ایدتجربیات به اشتراک گذاشتن و  المللیبین

 .قرار داده است در سراسر جهان تحقیقاتیی نگارروزنامهاز مراکز  ایگسترده

  

http://reportingproject.net/
http://www.pcij.org/
http://www.propublica.org/
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 پیوست ج: سایر منابع

 International Society for Traumatic Stress Studies سانحه مطالعات استرس پس از  المللیبینانجمن 
www.istss.org 

+1 847-480-9028 

اطالعات در مورد اثرات استرس پس از سانحه و کاهش  گذاریاشتراک به شوکالمللی مطالعات استرس پس از انجمن بین

ی هالاین انجمن تحقیقات و منابع، مطالب آموزشی، و دستورالعم سایتوبعواقب دراز مدت آن اختصاص یافته است. 

 .کندمیدرمان استرس سانحه و استرس پس از سانحه را فراهم 

 

 National Center for Complementary and Alternative Medicine مرکز ملی طب مکمل و جایگزین
http://nccam.nih.gov 

+1 888-644-6226 

ی هاهو به تحقیق در مورد شیوبه شمار آمده ملی بهداشت ایاالت متحده  اتبخشی از موسس مرکز ملی طب مکمل و جایگزین

این  ، اختصاص یافته است.شودمینبخشی از طب سنتی غربی در نظر گرفته به عنوان بهداشت و درمان که به طور معمول 

ی جایگزین بالقوه موثر، و همچنین هشدار در هانو در مورد درما کندمیتهیه و استرس سانحه العات مربوط به اط مرکز

 .نمایدمیتقلبی تحقیق و مطالعه ی هانمورد خطرات بهداشتی درما

 

 National Institute of Mental Health     موسسه ملی بهداشت روان
www.nimh.nih.gov 

+1 866-615-6464 

و در پرداخته انجام تحقیقات به و  شودمیمحسوب ملی بهداشت ایاالت متحده  اتبخشی از موسس موسسه ملی بهداشت روان

در مورد انواع بسیاری از اختالالت روانی از این موسسه  سایتوب. کندمیو خدمات فراهم اطالعات مورد سالمت روان 

 .دهدمیارائه اطالعات جمله استرس سانحه 

 

 ، و زنای با محارمۀ جنسیاستفاد، سوء جنسیتجاوز : شبکه ملی رایین

RAINN: The Rape, Abuse, & Incest National Network 
http://www.rainn.org 

+1 202-544-1034 

دوره نقاهت بعد از گذراندن و  ن، زنده مانداز تجاوز جنسیپیشگیری یک سازمان مستقر در ایاالت متحده، در مورد ، رایین

یا از طریق  رایین سایتوبوی رآنالین بر به صورت تجاوز جنسی ویژه ملی خط  .کندمیفراهم اطالعات تجاوز جنسی 

 .وجود دارد المللیبینمنابع فهرست راهنما از یک این شبکه  سایتوبدر . عالوه بر این، باشدمیدر دسترس  تلفن

 

 U.S. Centers for Disease Control and Prevention  ایاالت متحده مراکز کنترل و پیشگیری بیماری
http://www.cdc.gov 

+1-800-232-4636 ( ، از دوشنبه تا جمعهساعته اطالعات بهداشتی ٢٤خط تلفن ویژه  ) 

 سایتوبی شایع، اختالالت و درمان است. هابیماریآمریکا یک منبع عمومی برای اطالعات در مورد  یاین آژانس دولت

، و آمادگی فوریی هاتو مراقب منیبیماری، زندگی سالم، ایمرض و اطالعات در مورد بیماری  مراکز کنترل و پیشگیری

 .کندمیفراهم واکنش در برابر فاجعه و 

 

file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/www.istss.org
http://nccam.nih.gov/
file:///C:/Users/Nazy/AppData/Local/Temp/www.nimh.nih.gov
http://www.rainn.org/
http://www.cdc.gov/
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 The World Health Organization           سازمان بهداشت جهانی
www.who.int/en 

و را بر عهده دارد سازمان بهداشت جهانی، بازوی بهداشت عمومی سازمان ملل متحد، نظارت بر شرایط بهداشت جهانی 

برنامه دستورالعمل جامع برای مسافران در مورد این سازمان . کندمیرا پیگیری  شیوع بیماری در سراسر جهانپیدایش 

 .کندمیی مسافرتی تهیه هاتو محدودی همچنین هشدارها، و هابیماریو پیشگیری از  ،واکسیناسیون، بهداشت
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 پیوست چ: ارزیابی امنیت پیش از ماموریت

بان حقوق ان این الگو را با بر گرفتن از طرح اصلی تهیه شده توسط کارشناسان امنیتی دیدهنگارروزنامهکمیته حمایت از 

و سازمان خبری  نگارروزنامهاست. توجه داشته باشید که هر بشر تهیه کرده است. این الگو فقط جهت راهنمایی ارائه شده 

 .باشدمیبا شرایط منحصر به فردی روبروست که نیازمند انجام تغییرات روی این الگو 

 

 شرح ماموریت١ . 
شناسایی تاریخ سفر، برنامه سفر، و اسامی اعضای کارکنان ثابت، کارکنان آزاد، و دیگران )شامل مشاوران محلی 

 .کنندمیاستخدام شده( که در این ماموریت شرکت 

 تجزیه و تحلیل خطر٢ . 
 خطرات بالقوه امنیتی مرتبط با انجام وظیفه ماموریت را شناسایی کنید.

 ی خصمانههاه. سوژ٢.١ 

شانس احتمال تحت نظارت یا مورد حمله قرار گرفتن شما، تیم شما، یا افراد محلی دارای تعامل با شما در 

 محل را ارزیابی کنید.

ی شورشی و نیروهای نامنظم را هاگروه، یافتهسازمانافراد بالقوه متخاصم، از جمله مسئولین دولتی، جنایت 

انسجام و هر گونه اقدامات خصمانه یا حمله پیشین و احتمالی  شناسایی کنید. میزان درجه نسبی ساماندهی و

 مربوطه را شناسایی کنید.

 خطرات مکانی٢.٢ . 
/ تشدید  هاتشامل آغاز خصوم تواندمیدهی در محل را شناسایی کنید. این خطرات خطرات مرتبط با گزارش

ی بازرسی، هاهعبور از مرز / ایستگای؛ تعامل با مسئولین متخاصم )مشکالت یدرگیری؛ ربوده شدن / آدم ربا

دستگیری، بازداشت(؛ نظارت فیزیکی یا الکترونیکی؛ مصادره / سوء استفاده از اطالعات حساس؛ خطرات 

 .بهداشتی؛ خطرات مرتبط با وسایل مختلف حمل و نقل؛ جرم و جنایت رایج باشد

 محلیمخاطبین . امنیت برای ٢.٣ 
یا تعامل دارند )مترجمان محلی، رانندگان، منابع،  کنندمیخطراتی که ممکن است اشخاصی که با شما کار 

شهود، و غیره( با آن روبرو شوند را شناسایی کنید. افرادی که ممکن است نقشی داشته باشند را ارزیابی 

 ا را شامل نمایید.کرده، و هر نوع ارتکاب عمل نظارت، اقدامات، یا حمالت قبلی مانند اینه

 خطرات تحقیق٢.٤ . 

ی، بازدید از بردارفیلمبه طور خاص به خطرات مرتبط با انجام کار خود )انجام مصاحبه، گرفتن عکس، 

یی که ممکن است دارای ارزش مستند باشند( هاسی خبری، به دست آوردن و حمل اسناد و عکهاهصحن

 بپردازید.

 مشخصات٢.٥ . 
ی خبری شما ممکن است هاسازمانتوضیح دهید که چگونه مشخصات خود شما، دیگر اعضای تیم شما، و 

 باعث افزایش یا کاهش خطر گردد.

 قابلیت اطمینان اطالعات٢.٦ . 
امنیتی منطقه دسترسی دارد، چه چیز و چه کس منبع اصلی  روزبهتوضیح دهید که آیا تیم به آخرین اطالعات 

ی اطالعات موجود ممکن است منسوخ یا در اهاطالعات برای تجزیه و تحلیل خطر بوده است، و تا چه درج

 .غیر این صورت محدود باشد

 اقدامات پیشنهادی برای به حداقل رساندن خطر٣ . 
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انجام ماموریت و دیگران برای به حداقل رساندن خطرات مرتبط با  اقداماتی که توسط شما، تیم شما، دفتر مرکزی،

 .خواهد گرفت را تشریح نمایید

 اقامتگاه٣.١ . 
ی خصوصی، و انواع دیگر محل اقامت در تمام نقاط در طول مدت سفر هاه، خانهاه، مهمانخانهاهتلتمامی 

. )آیا در حال رسدمیبه نظر  خطربیرا شناسایی کنید. توضیح دهید که چرا گزینه اقامتگاه پیشنهاد شده 

یرد؟ آیا در یک گمیمورد استفاده قرار  المللیبین کارمندان سازمانهای حاضر امنیت وجود دارد؟ آیا توسط 

منطقه امن واقع شده است؟( مشخص کنید که آیا این اقامتگاه دارای وسایل ارتباطی در حال کار است )خطوط 

 تلفن، دسترسی به اینترنت(. اطالعات تماس اقامتگاه را تهیه کنید.

 تمهیدات حمل و نقل .٣.٢ 
، دارید ی یا تاکسیاستفاده از حمل و نقل عمومقصد تمهیدات حمل و نقل برای سفر را توضیح دهید. اگر 

به آنها رسیدگی کرد. اگر  توانمیمشخص کنید که آیا خطری در ارتباط با این مسئله وجود ندارد و چگونه 

انتخاب خواهد شد. اطالعات راننده چگونه یا  ودهنید، توضیح دهید که راننده چگونه بکمی کرایهرا  خودرویی

 وارد نمایید. مخاطبینرا در زیر بخش 

 ارتباطات. ٣.٣ 
ی، اهی ماهوارهانی همراه محلی، تلفهان، تلفالمللیبینتوضیح دهید که آیا شما یا تیم شما از یک تلفن همراه 

ی هاشنید، و مشکالت استفاده از هر کدام از روکمیقابل حمل استفاده  سیمبیخطوط ثابت زمینی، و / یا 

ی همراه در هانشامل فقدان یا قطع بالقوه پوشش تلف تواندمیارتباطی را شرح دهید. )چنین مشکالتی 

ی و هر گونه مشکالت قانونی و امنیتی آن در استفاده از چنین اهی ماهوارهانی مختلف؛ پوشش تلفهانمکا

یی، و نظارت تلفن باشد.( مشخص کنید که آیا تیم به اینترنت به طور منظم دسترسی خواهد داشت. هانتلف

برای داشتن مکالمات پیگیری دقیق با دفتر مرکزی با آن احتیاج  موجوداطی که در شرایط بهترین ابزار ارتب

 خواهد بود را شناسایی کنید. 

 هال. پروفای٣.٤ 
توضیح دهید که آیا شما یا تیم شما در نظر دارید با یک مشخصات قابل دسترس عموم بودن یا نبودن در کشور 

شدن با خطرات مرتبط با هر کدام از رویکردها را شرح دهید.  مورد نظر عمل نمایید و اقدامات روبرو

ی مختلف )در مرز، در هاتچگونگی ورود شما و تیم شما به کشور مورد نظر و ظاهر شدن خود در موقعی

ی بازرسی، در تعامل با مسئولین( را توصیف نمایید. اگر هر گونه خطری مرتبط با مشخصات هاهایستگا

ی جنسی( وجود دارد، توضیح دهید آیا و هاشند ملیت، قومیت، نژاد، جنسیت، یا گرایفردی اعضای تیم )مان

به آنها رسیدگی کرد و اینکه آیا هر گونه اقدامات بیشتر برای به حداقل رساندن خطرات الزم  توانمیچگونه 

 . است

 ی دیگرهافعالیت. تحقیقات و ٣.٥ 
گزارش ای که برای شما و افراد شما امن باشد به شیوهتوضیح دهید که شما یا تیم شما در نظر دارید چگونه 

ی برای حصول اطمینان اه، مشخص نمایید آیا اقدامات ویژشودمیخود را انجام دهید. اگر به کار شما مربوط 

راد برای جلوگیری از قرار گرفتن در از فاش نشدن افراد خاصی الزم است و از چه روشی برای تماس با اف

 .شودمیموقعیت نامطلوب استفاده 

 امنیت اطالعات٣.٦ . 
تدابیر الزم برای محافظت از اطالعات حساس در هنگام ماموریت را مشخص کنید. خاطر نشان کنید که آیا 

سازی اطالعات )ضبط صوت، دوربین، و ذخیره آوریجمعی الکترونیکی برای هاهشما یا تیم شما از دستگا

، و غیره( استفاده خواهند کرد و اقدامات برای اطمینان از امنیت اطالعات در صورت مصادره شدن رایانه

یا در صورت پایین آمدن کیفیت آنها، یا در صورت دسترسی غیرمجاز دیگران به اطالعات را  هاهدستگا

نمایید، مشخص کنید که چه تدابیری برای محافظت آنها در یشرح دهید. اگر فقط از دست نوشته استفاده م

 یا از دست دادن آنها اخذ خواهد شد.  مجازغیری هایبرابر دسترس
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 امنیت دیگران٣.٧ . 
بر اساس تجزیه و تحلیل خطر باال، اقدامات و تدابیر پیشنهادی برای اطمینان از امنیت افراد مشغول کار یا در 

 شامل اما محدود نشده به مشاوران، مفسران و رانندگان محلی باشد توانندمیاین اشخاص  ــــ تعامل با تیم شما

 .را تشریح کنید ــــ

 سایر تدابیر امنیتی٣.٨ . 
هر گونه اقدامات امنیتی بیشتر که ممکن است برای به حداقل رساندن خطرات مرتبط با ماموریت الزم باشد 

ی ضروری، هاناقداماتی برای مقابله با خطرات بهداشتی )واکسرا توصیف نمایید. این ممکن است شامل 

ی انتقال اورژانسی فرد هاش، روشودمیی اولیه پیشرفته، و غیره( و، اگر به مورد شما مربوط هاکمکجعبه 

 یا کشور باشد. از منطقهمصدوم 

 شروع به کار مراحل . ٤ 
 کنید: تعیینماموریت را  برای شروع به کارمراحل 

)خواه چندین مکان مختلف، خواه سفر طوالنی، و غیره، برای هر بخش مکان و سفر(؛ وقتی که زمان  هانو زماقاعده 

 .را ذکر کنیدشده مستقر مقصد آن در فرد امین سفر و مکانی که منطقه  محلی نید، ساعتکمیرا مشخص 

 اس؛ ایمیل(امی؛ اساهروش )تماس تلفنی از تلفن ثابت / همراه / ماهوار

ناسب، و همچنین میزان تم ساعات محلینید، کمی. )هنگامی که چنین افرادی را تعیین در مقصدامنیت افراد مسئول 

را در نظر داشته  عملیات در مقصد خطر مربوط به ماموریت، نوسانات شرایط کاری، و تجربه تیم شما در انجام 

 ی مختلف ماموریت مشخص کنید.(هابخش را برای انجام یی مختلفهامباشید، در صورت لزوم، اعضای تی

یک ساعت  ورود به هرمقصد برای  معموال مدت زمان امنشما یا تیم شما.  به مقصد نرسید روش اقدام در صورت

تماسی با تیم صورت نگرفته باشد، عمل مشخص شده  رسیدناست، به این معنی که اگر بعد از یک ساعت از زمان 

بخش خاصی از ماموریت )به عنوان مثال، عبور از مرز یا ایستگاه  در  ید که آیاده نشانپیگیری انجام خواهد شد. 

 :ی برای عمل پیگیری اقدام نمود. عالوه بر این، معلوم شود کهترهدر فاصله زمانی کوتاباید بازرسی( 

 باید به سرپرست خود اطالع دهد؛ در چه زمانی، امینت در مقصد استمسئول  هاگر یک موسس 

 همدآ پیشوضعیت مورد در  یاضطرارمواقع مخاطبین با سازمان خبری باید  هنگام و تحت چه شراطیچه در 

 ؛برقرار نمایدتماس 

  ،چه اقدام بیشتری سازمان خبری ذیربط باید یا نباید انجام دهد )اقداماتی که ممکن است شامل آگاه ساختن بستگان

 باشد(.، یا تماس با سفارت هارسانهاطالع دادن به دیگر 

 مخاطبین. ٥ 
 :ی همراه و ثابت، آدرس ایمیل( افراد زیر را تهیه کنیدهاناطالعات تماس )شماره تلف

 کارکنان همراه سفر برای انجام ماموریت 

  عملیات در مقصد کارکنان مکلف به انجام 

 با دفتر مرکزیدر تماس و دیگر افراد کمکی  هاتسرپرس 

 مشاوران، مفسران، رانندگان(کننده غیر از کارکنان افراد شرکت( 

 اضطراریمخاطبین مواقع . ٦ 
در داخل کشور تعیین نمایید )به عنوان مثال، یکی از همکاران قابل  پشتیبانفرد در داخل کشور: )الف( یک  مخاطبین

ی مکانی شما مطلع گردد؛ )ب( یک لیست از هات، و موقعیهای، جابجایهابرنامهاعتمادتان( که به طور منظم از 

ی خبری در صورت وقوع یک حادثه امنیتی، از دست هاسازماندر داخل کشور که قادر به کمک به بیشتر  مخاطبین

سفارتخانه مربوطه، سازمان افراد دادن تماس با تیم، یا دیگر وضعیت اضطراری فراهم کنید )این ممکن است شامل 

ی غیردولتی محلی، مقامات خوش رفتار محلی، و مسئولین هاسازمانبشردوستانه،  موسسات ملل متحد یا کارکنان

 مجری قانون باشد(.
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ی خبری در هاسازمانبه کمک به که قادر دیگری مخاطبین اضطراری: در صورت امکان، مخاطبین مواقع دیگر 

 .هستند را تهیه کنید حادثه امنیتی، از دست دادن تماس با تیم، یا دیگر شرایط اضطراری صورت وقوع یک
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 تشکر و قدردانی

ی ارزشمند خود در تهیه این راهنما هاکمکان و کارشناسان زیر برای نگارروزنامهان از نگارروزنامهکمیته حمایت از 

 :نمایدمیسپاسگزاری 

جانسون، سباستین یونگر، ربکا  اس. بینگهام، عمر چیمه، کارولین کول، بیل جنتایل، اریکمصطفی حاجی عبدی نور، مالی 

همچنین کمیته حمایت از  متالف، فابیو پامپتی، دیوید رود، دیوید شلزینگر، و خاویر والدز کاردناس. مک کینون، جودیت

ایمنی اخبار، مرکز  المللیبینسط موسسه ان سپاس بی شائبه خود را برای تحقیقات حیاتی انجام شده تونگارروزنامه

 المللیبینی محلی و نگارروزنامهی هاسازمانو شماری از  ،بان حقوق بشری و آسیب روانی دارت، دیدهنگارروزنامه

 .ندو رویترز خدمات عکس را فراهم نمود ،ارد. آسوشیتد پرس، خبرگزاری فرانسهدمیابراز 

 .امکان پذیر گشت 89ریل نت ورکس ، و بنیاد88، شبکه امیدیار87مالی بنیاد ادسیومی هاکمکانتشار این راهنما با 

 

 مدیر تحریریه: بیل سوئینی

 رزسردبیر ارشد: النا بی

 معاون سردبیران: کمال سینگ ماسوتا، شازده عمری

 طراح: جان امرسون

 نیچ پژوهشگر ارشد: کیسی

 پژوهشگر: فی استاینهوزر

 ویراستار: کمیل رنکین

 چیواس دانا ویدئو:

 

 نگارانروزنامهکمیته حمایت از  ٢٣٠٢حق نشر 

  

                                                 

87 Adessium Foundation 
88 Omidyar Network 
89 RealNetworks Foundation 
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 درباره نویسندگان

است.  نگارروزنامهان در امور امنیت نگارروزنامهفرنک اسمیت، نویسنده اصلی این راهنما، مشاور ارشد کمیته حمایت از 

تخصص ، و حقوق بشر یافتهازمانسموضوعات درگیری مسلحانه، جنایت در کهنه کار است که  نگارروزنامهاسمیت یک 

. وی از کشورهای مختلفی در سراسر جهان، از جمله السالوادور، گواتماال، کلمبیا، اریتره، اتیوپی، رواندا، سودان، دارد

به زندان افتاده بود، گزارش تهیه کرده است.  ٠٩٩٠روز در سال  ٠۵که در آن وی به مدت جایی اردن، و همچنین عراق، 

بان حقوق بشر مشغول بود. وی اسمیت به تحقیق درباره قاچاق اسلحه برای سازمان دیده ،٠٩٩٣دهه ی هالسادر طول 

، واشنگتن پست، 92دنیو ریپابلیک، 91ویلج وویس، 90نشریه نیشنگزارش تهیه کرده، و برای  اس نیوزبیسیبرای شبکه 
مطلب نوشته  95فورین افیرز ، و94ورلد پالیسی جورنال ،93نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، اینترنشنال هرالد تریبیون

حقوقدانان، و کنگره ایاالت متحده برای تالش در امور  المللیبیناست. اسمیت در برابر سازمان ایاالت آمریکایی، کمیسیون 

جهانی است، شرکتی که  نگارروزنامهآزادی مطبوعات شهادت داده است. اسمیت بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت امنیت 

. وی به طور منظم در مورد مسائل امنیتی نمایدمیان و دیگران فراهم نگارروزنامهی و آموزشی برای اهخدمات مشاور

 .نویسدمیمطلب  نگارروزنامهبرای کمیته حمایت از  نگارروزنامه

نسیسکو، مسئول آخرین تغییرات در فصل تام لونتال، کارشناس تکنولوژی کمیته حمایت از روزنامه نگاران در سانفرا

ز خود در ای به امنیت عملیاتی و شیوه های مردمی  دفاع ادر این راهنماست. تام عالقه ویژه امنیت در تکنولوژیمربوط به 

های شخصی، لونتال به عنوان شدن دارد. با اعتقاد قوی نسبت به حریم خصوصی افراد و آزادیمقابل تحت نظر قرارگرفته

و به عنوان کارشناس تکنولوژی در تیم حریم خصوصی و سیاستهای عمومی تیم  96کنندۀ پروژه در پروژه توراهنگهم

درخصوص امنیت و   98ه آرس تکنیکانگار آزاد است و در نشریوی همچنین یک روزنامه  فعالیت کرده است. 97موزیال

است. او مدرک کارشناسی خود را در رشته تئوری سیاسی با گرایشات علوم کامپیوتر و سیاستهای تکنولوژی مقاله نوشته

 وی میباشد:  GPGسیاست تکنولوژی از دانشگاه پرینستون اخذ کرده است. این اثرانگشت کلید عمومی 
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 اینترنتیکنشگری  کنندههماهنگ 0202تا  0202از سال  ،را نوشت فصل امنیت اطالعات که اولین نسخۀدنی اوبراین، 

در خط مقدم  که در حال حاضر مدیرجهانی بنیاد مرزهای الکترونیک میباشد، اوبراین بود.ان نگارروزنامهکمیته حمایت از 

و از  99وایرد بریتانیاوی یکی از اعضای اصلی مجله  قرار داشته است.بوده،  مبارزه برای حقوق دیجیتال در سراسر جهان

 نگارروزنامههمچنین به عنوان یک وی بریتانیا بود. در کشور، یک سازمان حقوق دیجیتال 100بنیانگذاران گروه حقوق باز

ایریش ، و 102تایمز لندنساندی ، 101نیو ساینتیستبرای و فرهنگ  آوریفنو به پوشش موضوعات مشغول به کار بوده، 
 .پرداخته است 103تایمز
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