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گزارش «شرق» از برخی مشکالت خبرنگاران به مناسبت ۱۷ مرداد

قلم های بی دفاع
نســترن فرخه: آدم هایی که شغلشــان نوشــتن اســت و درد های پنهان جامعه را خوب 
می شناسند؛ این آدم ها از رنج هایی می نویســند که خودشان مملو از آن هستند. خبرنگارها 
و روزنامه نگارهای بســیاری با وجود مشکالت اقتصادی بســیار زیاد، گاه با مسائل دیگری 
هم دســت  و پنجه نرم می کنند؛ محکومیت ها و تشــکیل پرونده  برای نوشتن گزارش و تولید 
خبر که دلیلش تنها عملکرد حرفه ای آنها بوده، همچون نوشــتن گزارش از آمار کرونا، اعالم 
خبر قتل کودک همســری و ماجراهای دیگر که هر کدام منجر به دردسرهایی برای خبرنگارها 

شده است.

ماجرایی که خیلی وقت ها عالوه بر پیچیده کردن فعالیت رسانه ای، به کناره گیری 
خبرنگارهــای پرانگیــزه از این حــوزه هم منجر می شــود. همچون ماجــرای اخیر 
محکومیت ســینا قلندری، خبرنگار لرســتانی که به دلیل اعالم خبر قتل مبینا سوری 
۱۶ســاله به دست همسرش محکوم شــده اســت. حتی کامبیز نوروزی نایب رئیس 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران اشاره می کند که قوانین موجود ما به هر 
حال حداقل هایی را بــرای روزنامه نگاران پیش بینی کرده ولی دســتگاه های اجرائی 
قانون، در بخش های مختلف متأســفانه به ایــن قوانین چندان توجه نمی کنند، بیش 
از آنکه به مقررات قانونی پایبند باشــند به گرایش های سیاســی توجه می کنند و این 
بخشــی از مشکل اســت. در واقع این شــیوه عمال به روزنامه نگار ایرانی می گوید تو 
اجازه نداری بخش مهمی از وظیفه حرفه ای ات را انجام دهی و اگر انجام دهی باید 
متحمل ســختی  شوی. یکی از مشــکالت دیگر، مشکل معیشتی یعنی حقوق صنفی 
روزنامه نگاران ایرانی اســت که متأسفانه به دلیل سیاست های بسیار غلطی که در ۱۰ 
سال گذشــته بر مطبوعات ایران تحمیل شــده، از خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و 

روزنامه ها همه در وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی قرار دارند.
همچنین در ســال های اخیر، بســیاری از مســئوالن، خبرنگارها را به افشای فساد 
تشــویق می کنند که آن هم گاه منجر به مشــکالتی برای خبرنگار افشــاکننده شــده 
اســت. افشــین امیرشــاهی، روزنامه نگار و دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران می گوید: بخشــی از پرونده هایی که خبرنگارها درگیر آن هســتند، پرونده های 
افشــای فساد است و بســیار برای خبرنگارها دردسرساز می شــود. با وجود آنکه در 

ظاهر می گویند از افشــاگری این مسائل حمایت می کنند اما در سال های گذشته برای 
خبرنگارها دردسرساز شده است .

برای روزنامه نگاران قانون به درستی اجرا نمی شود
کامبیــز نوروزی، نایب رئیــس انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران، در مورد 
قوانیــن حمایتی از خبرنگاران به «شــرق» می گوید: در مــورد روزنامه نگارها قانون به 
درستی اجرا نمی شــود؛ یعنی قوانین در واقع بیشتر تحت تأثیر اراده های سیاسی اجرا 
می شــود نه موازین حقوقی. از این جهت، قوانین موجود مــا به هر حال حداقل هایی 
را برای روزنامه نگاران پیش بینی کرده ولی دســتگاه های اجرائی قانون، در بخش های 
مختلف متأسفانه به این قوانین چندان توجه نمی کنند، بیش از آنکه به مقررات قانونی 
پایبند باشــند به گرایش های سیاسی توجه می کنند و این بخشی از مشکل است. اما در 
کل فضای بسیار متزلزلی در روزنامه نگاری کشور ایجاد شده و روزنامه نگارها در شرایط 

متزلزلی به سر می برند.
این حقوق دان اضافه می کند: بعضی روزنامه نگارها هستند که به دلیل برخورداری 
از حاشــیه امنیت، هر چیز که می توانند و می خواهند می نویســند. در واقع با این وضع 
یــک فضای چندگانه به وجود آمده و باید عرض کنم که امنیت حرفه ای روزنامه نگاری 
در ایران در قوانین خیلی قوی پیش بینی نشــده اســت. در قانون مطبوعات پیش بینی 
شده کســی نمی تواند مانع از فعالیت حرفه ای روزنامه نگار شود و اگر این اتفاق بیفتد 
به انفصال از خدمت محکوم می شود، اما این ماده هرگز مورد اجرا قرار نگرفته و وقتی 
روزنامه نگارها به شــکل آشــکار و پنهان تحت مضیقه  قرار می گیرند، مانع از عملکرد 

آنها می شــود که قاعده حرفه ای روزنامه نگاری این است که روزنامه نگار باید از امنیت 
حرفه ای برخوردار باشد. متأسفانه در سال های طوالنی هم این گرایش در سازمان های 

مختلف کشور نبود که امنیتی برای روزنامه نگار ایجاد کند.
نوروزی در رابطه با اینکه بیشتر پرونده هایی که برای خبرنگاران ایجاد می شود در چه 
حوزه هایی اســت، می گوید: این موضوع در سال های مختلف فرق می کند، ولی در چند 
سال اخیر روزنامه نگاران آزاد و روزنامه نگارانی که برای مؤسسات خبری معینی فعالیت 
می کنند، عمدتا زمانی که در چارچوب وظایفشان حرف می زنند و روزنامه نگاران تحقیقی 
که در چارچوب روزنامه نگاری تحلیلی اطالعاتی را منتشر کردند، خوشایند دولتمردان 
قدرت نبوده یا معموال با مشکل روبه رو شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند یا تهدید شدند. 
شــاید مهم ترین وظیفه حرفه ای روزنامه نگار بررســی و دسترسی به اطالعات و انتشار 
اطالعات باشــد؛ در مواردی که اطالعات محرمانه است، می پذیریم که نباید آن را افشا 
کرد، اما وقتی آن اطالعات منتشر می شود به شکل های مختلف آن رسانه یا روزنامه نگار 
تحت فشار شدید قرار می گیرد و با مشکالتی دست به گریبان می شود؛ در واقع این شیوه 
عمال به روزنامه نگار ایرانی می گوید تو اجازه نداری بخش مهمی از وظیفه حرفه ای ات 
را انجام دهی و اگر انجام دهی باید متحمل ســختی هایی شوی. یکی از مشکالت دیگر 
مشکل معیشتی یعنی حقوق صنفی روزنامه نگاران ایرانی است که متأسفانه به دلیل 
سیاست های بســیار غلطی که در ۱۰ سال گذشــته به مطبوعات ایران تحمیل شده، از 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و روزنامه ها همه در وضعیت بســیار بغرنج اقتصادی 
هســتند. تیراژ مطبوعات پایین آمده و توقعات برای مرجعیت رسانه از دست رفته و به 

همین ترتیب توان اقتصادی رسانه ها شکلی پیدا کرده که شاید در تاریخ مطبوعات ایران 
بی سابقه باشد. در این بین یکی از گروه هایی که آسیب جدی می بیند و در این یک دهه 
هیچ همتی برای ترمیم وضعیت بحرانی آنها از سوی نهادهای مسئول مشاهده نشده 

است، خبرنگارها هستند.
افشای فساد برای خبرنگارها دردسرساز می شود

افشــین امیرشاهی، روزنامه نگار و دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، 
در مورد شــرایط اغلب خبرنــگاران و روزنامه نگارها می گوید: اگر وضعیت روشــنی 
بــود که در همین چارچــوب قانونی می توانســتیم کار کنیم، باید خوشــحال بوده و 
بــه اصطالح کالهمــان را باال بیندازیم، اما از این جهت مشــکل قانونی نداریم، بلکه 
مشکل بی قانونی داریم؛ یعنی مشکل نبود حاکمیت قانون است و اگر این مشکل حل 
شــود، دیگر مشــکل قانونی وجود ندارد. االن نگاه کنید کجای دنیا تا اتفاقی می افتد 
در روزنامه را می بندند؟ اگر یک روزنامه مشــکلی داشــت، آن را محاکمه علنی کنند، 
مســئوالن روزنامه هم از چیزی که نوشتند دفاع کنند، اما روزنامه را تعطیل می کنند. 
حتی اگر روزنامه نگار یا خبرنگار اشتباه هم نوشته، می توانند فرصت دهند تا در مورد 
نوشــته خود حرف بزند و دفاع کند؛ یعنی به شکل مستقل و درست برخورد شود که 

در این مرحله خیلی مشکل داریم.
امیرشــاهی اضافه می کند: اما توجه کنید که قانون آن چیزی نیست که یک قاضی 
اجرا می کند، چیزی است که اگر اجرا شد عرف و حقوق دان ها هم بگویند درست است. 
در حال حاضر دو نمونه یکی سینا قلندری که خبر قتل کودک همسری را رسانه ای کرد 
ولی برایش مجازات در نظر گرفتند و دیگری وحید اشتری که ماجرای سیسمونی گیت را 
اعالم کرد و برای او هم حکم در نظر گرفتند. این اتفاقات حتما بر کناره گیری افراد از کار 
رسانه تأثیر دارد، اما این کناره گیری از کار رسانه از زاویه ای دیگر به امنیت شغلی و نبود 
امنیت حرفه ای برمی گردد؛ یعنی ما در امنیت شغلی و حرفه ای بسیار ضعیف هستیم 
و قانون ما در این زمینه بسیار ضعیف است. اینها همه در واقع جزء مشکالتی است که 
دردسرساز می شود. مثال خبرنگارها در حوزه های مختلف کاری به خاطر نوشته هایشان 
به مشــکل می خورنــد. در کنارش بحث معاش هم داســتان دیگــری دارد، حقوق  و 
بیمه های نامناســب، بالاثرشدن کار، حتی اگر یادداشتی بنویسیم که کامل در چارچوب 
قانون هم باشد باز می دانیم تبعات بسیاری خواهد داشت، برای همین مجبوریم کلمات 

را طوری بنویسیم که بعدا دردسرساز نشود.
امیرشــاهی می گوید: به لحاظ حقوقی، مشــکل ما فقدان ضمانــت اجرائی برای 
دسترســی به اطالعات است. وظیفه مسئوالن اطالعات دادن است، اما آنها اطالعات را 
محرمانه می کنند؛ یعنی تعداد چیزهایی که مهر محرمانه می خورد بسیار زیاد است که 
در دفتر مدیران و سردبیران از این مسائل زیاد داریم. بخشی از پرونده هایی که خبرنگارها 
درگیر آن هســتند، پرونده های افشای فساد است و بســیار برای خبرنگارها دردسرساز 
می شود.با وجود آنکه در ظاهر می گویند از افشاگری این مسائل حمایت می کنند، اما در 

سال های گذشته برای خبرنگارها دردسرساز شده است .

سه شنبه
۱۸ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- عریض- پاکیــزه- پیرو مذهب شــیعه ۱۰- هر یک 
از داالن های بزرگ بازار- پایتخت کشــور مالت- نشانه 
مفعولــی ۱۱- بتــی در عصر جاهلــی- زمزمه کننده- 
توبه کــردن ۱۲- فدراســیون جهانی فوتبــال- ظرفیت 

شیمیایی- چهارمین سوره قرآن ۱۳- یار دیرینه پرورش- 
تحریم ۱۴- از میادین مهم و اصلی تهران- آب دادن به 
کشــتزار- آهسته و بی ســر و صدا ۱۵- چهره- محصول 

کشاورزی سرشار از نشاسته    افقی: 
 ۱- قابلیــت ارتجاعــی دارد- تعهد- دانشــمند
۲- مــادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران- دنباله رو 
ســوزن ۳- نمایندگی- واحــد وزن تقریبا برابر با ۲۸ 
گرم- نمابر ۴- غذای شــب- نوشــته حاشیه سند- 
بی کم و کاســت ۵- خطی در دایــره- بوی خوش- 
پسوند شــباهت ۶- اتاق ریلی- پرخاش- نام اصلی 
سلمان  فارســی ۷- رود جاری در خراسان شمالی- 
خــواب کودکانه- تازه کار ۸- ســطح چیزی- حالت 
گازی آب- روباه صحرای جنگ جهانی دوم- ســنگ 
آســیاب ۹- نوعی ماده معدنی شبیه شیشه- رمان 
مشــهور امیل زوال- هوای گرفته ۱۰- معادل فارسی 
کروموزوم- نهضــت میرزا کوچک خان- جانشــین 
۱۱- ضمیر متکلم وحده-  شــعبه ای از نژاد سفید- 
پیروی کــردن ۱۲- از آفات درختــان میوه- عالمت- 
آرزو ۱۳- ســلول جنســی ماده- در بیــان علت به 
کار می رود- شــاعر دربار ســلطان سنجر ۱۴- شبکه 
گسترده جهانی- فیلمی مشهور ساخته دیوید لین با 
بازی پیتر اوتول ۱۵- مؤسس سلسله آل   زیار- انجمن 

بین المللی حمل ونقل هوایی- نت سوم
عمودی: 

۱- لباس رسمی مردانه- نوعی هواپیمای جنگی 
۲- گوزن مینیاتوری گیالن- بزرگراه- از شــبکه های 
تلویزیونی کشــورمان ۳- نوازنده- آکنده ۴- گمراه- 
حشره تارتن- بدون آستر ۵- بیشترین حد- برخی در 
خواب می کشند- تکرار  حرفی ۶- مادر عرب- ترقی 
و پیشــرفت- قیادت ۷- غالف شمشیر- رنگ جعبه 
ســیاه هواپیما- محنت ۸- نابینا- میوه گرمســیری 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۸۷      طراح: بیژن گورانی
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  سودوکو ساده۳۲۸۳

ســال ۹۹ به مناسبت روز خبرنگار وکالپرس اعالم کرد پایه  های اساسی مطبوعات 
به عنوان رکن چهارم دموکراســی خبرنگاران هستند. گروهی که روز خبرنگار به آنها 
اختصاص یافته اســت، همواره در چالش با ارکان ثروت و قدرت هســتند. عمده ترین 
مشکالتی که خبرنگاران در حوزه مسئولیت شان با آن مواجه می شوند، از یک سو عدم 
آگاهی آنان از حقوق خود و از سوی دیگر نبود قوانین خاص برای بعضی موضوعات 

اساسی است.
برای بررســی قوانیــن مربوط به خبرنــگاران، باید به قانــون مطبوعات مراجعه 
کنیــم؛ چراکه برای خبرنگاران قانون خاصی وجود نــدارد. قانون مطبوعات در تاریخ 
قانون گذاری ایران یکی از بحث برانگیزترین متونی اســت که به تصویب رسیده، تغییر 
کرده یا اصالحیه داشته است. از زمان تدوین و تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران 
در ۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ شمسی تا امروز، این قانون به گفته دست اندرکاران دست کم 
پنج بار به کلی تغییر کرده و متن جدیدی جایگزین آن شده که البته این مسئله غیر از 

اصالحیه ها و متمم های مکرر است.
نگاهی به برخی حقوق  روزنامه نگاران و خبرنگاران

بــرای آگاهی از حقــوق این صنف ابتدا بایــد ببینیم از منظر حقوقی چه کســی 
روزنامه نگار محســوب می شــود. اگرچــه روزنامه نگار در متــون بین المللی تعریف 
مشــخصی دارد اما در کشــور ما تعریف قانونی یا رویه مشخص وجود ندارد. به طور 
کلی روزنامه نگار کسی است که شــغل اصلی او جمع آوری اخبار و اطالعات و ارائه 
تحلیل و تفســیر از واقعیت هاست و از این راه امرار معاش می کند و همچنین در یک 
رســانه فعالیت می کند. البته روزنامه نگاران آزاد و مســتقل نیز وجود دارند. ازجمله 

حقوق اساسی روزنامه نگاران و خبرنگاران به شرح زیر است:
۱) حــق آزادی بیان: اگرچه این حق متعلق به همه شــهروندان اســت اما برای 
روزنامه نگاران حــق آزادی بیان دارای مؤلفه های متفاوتی اســت و اهمیت خاصی 
برای آنان دارد. کل فعالیت روزنامه نگاران با این آزادی گره خورده اســت و حقوق و 

آزادی های خاصی ذیل این آزادی برای روزنامه نگاران وجود دارد.

۲) حق جست وجو: اولین و مهم ترین حق روزنامه نگاران در قوانین بین المللی حوزه 
مطبوعات، برخورداری از حق جست وجوی اخبار و اطالعات، همچنین همراه داشتن 
ابزارها و ملزومات مربوط به این حرفه اســت. الزمه جســت وجوی اطالعات توسط 
روزنامه نگاران این اســت که این افراد به صورت ناخوانده و هرجایی که فکر می کنند 
رویداد دارای ارزش خبری در جریان اســت، ورود کنند. بنابراین پیگیری های آنان نباید 
به مزاحمت، تجســس و جاسوسی تعبیر شود؛ زیرا وظیفه ذاتی، امری عادی و برحق 

برای این قشر است.
۳) حق تحلیل و تفســیر: این حق عمدتا بــه آزادی انتقاد و بیان دیدگاه ها مربوط 
می شــود و شــامل آزادی اظهار دیدگاه های خبرنگار یا انعکاس دیدگاه های دیگران 

است.
۴) برخورداری روزنامه نگاران از اســتقالل در انعــکاس اخبار و تحلیل ها در برابر 
مالک رسانه و هیئت تحریریه: بر اســاس ماده ۳ قانون آزادی اطالعات، هر شخصی 
حق دارد از انتشــار یــا پخش اطالعاتی که به وســیله او تهیه شــده ولی در جریان 
آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطالعات 
مزبور به ســفارش دیگری تهیه نشــده باشــد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها 
خواهد بود. بر این اســاس اگر مطلب تهیه شــده روزنامه نگار پیش از انتشار تغییرات 
اساسی داشته باشد، صاحب اثر می تواند مانع از انتشار مطلب شود یا اعالم کند که این 

مطلب به نام او منتشر نشود و به اصطالح امضای خود از اثر را پس گیرد.
۵) حــق برخورداری از امنیت جانی: روزنامه نگاران در دنیا در معرض تهدیدهای 
مختلف جانی قرار دارند؛ قتل، ربوده شــدن، تهدیدهای خشونت آمیز، ضرب و شتم از 
جمله مواردی اســت که خبرنگاران را تهدید می کنــد. دولت ها مکلف به برخورد با 
اقدامات خشــونت آمیز علیه خبرنگاران و رسانه ها هستند و باید از آنان حمایت کنند 
و اجازه ندهند که کســی اعم از مقامات دولتی یا غیردولتی، مســتقیم یا غیرمستقیم، 
امنیــت جانی این افــراد را تهدید کند. در کشــور ما تهدید روزنامه نــگار معموال در 
قالب  گرفتن میکروفن، برخوردهای توهین آمیز، بیرون کردن خبرنگاران از جلســات و 

تهدیدهای غیرمســتقیم یا تلفنی و... رخ می دهد. در برخی کشورهای آمریکای التین 
تهدیدها آشــکار است؛ مثال مواد منفجره در دفتر روزنامه ها می گذارند. در افغانستان 
بیشــترین آمار خشــونت علیه روزنامه نگاران وجود دارد و اکنون نهادها و تشکیالت 

بین المللی از روزنامه نگاران در برابر این تهدیدها حمایت می کنند.
۶) امنیت شــغلی: روزنامه نگاران باید از ثبات شــغلی برخوردار باشــند و روابط 
کاری باثبات و درآمد مکفی داشته باشــند و درواقع، وضعیت قرارداد همکاری آنان 
نباید متزلزل باشــد و میان رسانه های مختلف سرگردان شــوند. برای رعایت حقوق 
روزنامه نــگاران در این زمینه، باید قراردادهای نمونه حمایتی از روزنامه نگاران وجود 

داشته باشد و حقوق روزنامه نگاران و طرف مقابل در آن صراحتا مشخص باشد.
۷) حق تشــکیل و ایجــاد انجمن های صنفی و حرفــه ای: عالقه مندان و فعاالن 
روزنامه نگاری مانند هر حرفه دیگری باید بتوانند انجمن هایی را برای تعقیب اهداف 
و منافع و عالیق مورد نظر خود داشــته باشــند که در آنهــا عضویت غالبا داوطلبانه 
اســت. اشکالی که اکنون در کشــور ما وجود دارد این است که فعالیت این انجمن ها 
ذیل قوانین و مقــررات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ به این ترتیب که 
اگر انجمن مربوط به صاحب امتیاز و مدیرمســئول یک رسانه باشد، انجمن کارفرمایی 
و در صورتی که مربوط به روزنامه نگاران باشــد، انجمن کارگری می شود در حالی که 
روزنامه نگاری، حرفه ای دستوری نیست و به کار بردن عبارت کارگری برای انجمن های 
روزنامه نگاران صحیح نیســت و سطح این اشخاص و فعالیت آنها را ناخواسته پایین 
می آورد. قالب هایی که باید انجمن هــای روزنامه نگاری دنبال کنند، غیر از قالب های 
موجــود وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی اســت و انجمن های فعــال فعلی با 

محدودیت ها و چالش های جدی مواجه هستند.
۸) حق افشــانکردن منبع خبــری برای خبرنگاران: به این معنا که اگر شــخصی 
به روزنامه نــگاران اطالعاتی می دهد، آن روزنامه نگار حــق دارد منبع خبری خود را 
افشــا نکند. بر اساس ماده ۴ قانون دسترســی آزاد به اطالعات، اجبار تهیه کنندگان و 
اشاعه دهندگان اطالعات به افشــای منابع اطالعات خود ممنوع است مگر به حکم 

مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مســئولیت تهیه کنندگان و اشــاعه دهندگان 
اطالعات نیست. مطابق این ماده، مقام صالح قضائی می تواند روزنامه نگار را ملزم به 
معرفی منبع خبری کند در حالی که باید گفته می شد مقام قضائی در شرایط خاص و 

تعریف شده استثنائی حق دارد روزنامه نگار را ملزم به افشای منبع خبری کند.
برای مثال در قانون جریان آزاد اطالعات آمریکا مصوب ۲۰۱۲، استثناهایی در حوزه 
تروریســم و چند حوزه دیگر تعریف شــده و به دولت و مقام های قضائی اختیار داده 

شده است که در موارد خاصی روزنامه نگاران را ملزم به افشای منابع خبری کنند.
۸) حق و حقوق مربوط به مالکیت های فکری: آثار تولیدی و گزارش های تحلیلی 
و خبــری روزنامه نگاران مشــمول حق مالکیت فکری می شــود و یک خبرنگار حتی 
اگر حقوق مادی خود را به یک رســانه واگذار کرده باشــد، از حقوق معنوی آثار خود 

برخوردار است.
۹) حــق برخورداری از تضمین های دادرســی منصفانه: این مســئله عمدتا برای 
روزنامه نگاران جنبه ارفاقی دارد و دادرسی این افراد، خاص و حمایتی است. یعنی باید 
از حق علنی بودن محاکمات و حضور هیئت منصفه مردمی برخوردار باشند. در کشور 
ما جرائم مطبوعاتی و سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی 
شود که اگرچه اکنون در رسیدگی به اتهام های مدیران مسئول رسانه ها این طور عمل 
می شــود اما در مورد روزنامه نگاران این گونه نیست؛ در واقع در حال حاضر، بعضی از 
قضات صرفا جرائم مدیران مســئول را مطبوعاتی می دانند و نه روزنامه نگاران را و از 
این رو به اتهامشــان به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی نمی شود که 

این مسئله یکی از اشکاالت دادرسی روزنامه نگاران است.
ضرورت تدوین مقررات حمایتی برای خبرنگاران افشاگر

خبرنگاران در افشــای اســناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را 
رعایت کنند تا با دادگاه و احکام ســنگین قضائی روبه رو نشــوند. افشــاگری فساد و 
گرفتاری برخی خبرنگاران در حواشــی آن نشــان می دهد باید در قوانین تغییراتی به 

وجود آید تا از خبرنگاران این حوزه حمایت شود.
برخی کشــورها نظام حقوقی توســعه  یافته و تدابیر قضائی مناسبی را در جهت 
ایجاد تســهیالت برای خبرنگاران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد پیش بینی کرده اند. 
همین موضوع ســبب می شود گزارشــگر در پناه حمایت های قانونی قرار بگیرد. این 
حمایت ها گاه حتی ســبب تشویق خبرنگار نیز می شود. بنابراین در دنیا به این اجماع 

علمی و عقلی رسیده اند که باید از خبرنگار حوزه شفافیت دفاع صورت گیرد.

نگاهی به حقوق خبرنگاران
جای خالی مقررات حمایتی برای خبرنگاران افشاگر
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