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  اينترپرس سرويس؛ يك خبرگزاري جهاني براي كشورهاي جهان سوم 

  *دكتر عباس اسدي
  6/2/88 :دريافت تاريخ                         

  23/12/88 :پذيرش تاريخ                                   
  

  چكيده
له         مقا ين  ا ر  كه                     ، د است  پرسش  ين  ا پاسخ  فتن   يا د  رصد د هشگر  و نه   پژ چگو

ان يك خبرگزاري براي كشورهاي جهان سوم،                      خبرگزاري اينترپرس سرويس به عنو               

و به صورت     رده  هاي بزرگ كشورهاي غربي را تعديل ك                 توانسته سلطه خبري خبرگزاري          

  يك رقيب جدي در برابر آنها ظاهر شود؟ 

  .سود برده شده است اي كتابخانه –روش اسنادي  ازاين مقاله، در 

عنوان يك خبرگزاري مهم            دهد كه خبرگزاري اينترپرس سرويس به                نتايج نشان مي      

اي، در جريان بين المللي اخبار و گفتمان غالب بر اين                        جهان سومي، توانسته نقش عمده          

به عبارتي اين خبرگزاري با استفاده از امكانات موجود، و با بهره گيري                               .  جريان، ايفا كند       

مشي مستقل   انتقادي و با اتخاذ خط            -  اي   ازمفاهيم بنيادي و شيوه روزنامه نگاري توسعه                  

، به چالش كشانده       ي خبري، نابرابري و عدم تعادل اطالعات بين المللي را به طور جد                             

                                                 
 Aliabbas1356@yahoo.com     دانشگاه عالمه طباطبايياجتماعي استاديار علوم ارتباطات  *
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در واقع، امروز، اينترپرس سرويس در دنياي اخبار و اطالعات بين المللي، به زبان                                      .  است 

رمان                    ي و صدا   آ  ، آرزوها نگر  بيا كه  تبديل شده  يده       ي  ا  ، ، خواست      ها لبات و        ها مطا  ، ها

  .اي جهان سوم استهاي كشوره تالش

خبرگزاري، اينترپرس سرويس، جهاني سازي، جريان بين المللي                         :  هاي كليدي     واژه    

  .اطالعات، نظم نوين جهاني، اينترنت، سلطه خبري، يونسكو، جهان سوم، غيرمتعهدها

  

  مقدمه
هاي زندگي بشري را تحت             بدون ترديد جريان بين المللي اطالعات، تمام حوزه                        

نشات    كياين جريان، كه از تحوالت اقتصادي، سياسي و تكنولوژي                       .  ستتاثير قرار داده ا          
گرفته  و ساختار مبادالت جهاني را متحول كرده، پس ازجنگ دوم جهاني پديد آمده و                                     

از سوي كشورهاي در حال توسعه در بطن يونسكو مورد بحث                        دهه هفتاد    هاي    طي سال  
يونايتدپرس     ( هاي فراملي        اري   اين كشورها بيش از هرچيز، خبرگز               .  قرار گرفته است       

كردند كه باعث سلطه        را متهم مي    )  اينترنشنال، آسوشيتدپرس، خبرگزاري فرانسه و رويترز                      
اسدي و علي     . ( دهند   اند و يك نگرش نامتناسب از اين كشورها ارائه مي                     جهاني اخبار شده      

  )1381:22 آبادي،
دو » نوردنسترنگكارل «و  »تاپيو واريس«تحقيقاتي كه در همان زمان، توسط 

درصد اخبار و اطالعات پردازش و  80داد كه بيش از  محقق فنالندي انجام شد، نشان مي
. درصد به كشورهاي در حال توسعه تعلق دارد 20به كشورهاي شمال و تنها  ،توزيع شده

عالوه بر آن، اخبار و اطالعات مربوط به كشورهاي در حال توسعه، با رويدادهاي 
دراين كشورها مرتبط است ) ند، زلزله،كودتا، ترورهاي سياسي وغيرهمان(دراماتيك 

)Tapio Varis & Kaarle Nordenstreng, 1974: 19(.   
اي كه هدف اصلي آنها، مقابله   هاي منطقه سيس خبرگزاريأاين برخوردها، منجر به ت

ترپرس خبرگزاري اينهدف از ايجاد  .، شدهاي بزرگ غربي بود خبرگزاريبا  سلطه خبري 
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ين اناشي از  هم - از روزنامه نگاران آمريكاي التين و اروپا يگروهتوسط   -سرويس 
  .بودامر 

بررسي جايگاه آن در  ابتدا ،در اين  مقاله ل اصلي پرداختن به اين خبرگزارييدال
هاي خاص روزنامه نگاري  فرايند توسعه در كشورهاي در حال توسعه و همين طور شيوه

ايران  كه در اين سپسهاي بزرگ غربي است و  ا سلطه خبري خبرگزاريآن در مقابله ب
به موضوع خبرگزاري به طور خاص، ها،  هيچ محقق يا متخصص درامور خبرگزاري

رداخته و اگر هم كسي به آن  توجهي نشان داده، تنها در حد چند پاينترپرس سرويس ن
، تنها تعداد انگشت  شماري در جهان غرب نيز. بوده و نه به صورت يك اثر مستقل سطر

اند، كه عبارتند  از محققان ارتباطي، به طور مستقل اين موضوع را مورد كنكاش قرار داده
» ميشل پالمر«، محقق ارتباطي انگليسي) Oliver Boyd-Barrett( »ته بويد بارياوليو«: از
)Michael Palmer( روآلن مو«و  استاد علوم ارتباطات در دانشگاه  پاريس سه «)Alain 

Moreau( پاترسيو توپر«و  محقق ارتباطي در فرانسه «)Patricio Tupper(  محقق
  . شيليايي االصل  فرانسوي و استاد علوم ارتباطات در پاريس

داراي  احتماالًاز  آنجايي كه اين مقاله نخستين پژوهش مستقل در اين زمينه است، 
مند، مباحث مربوط به اين  عالقه اميد است كه ديگر محققان .باشد ميهاي  كاستي

ل مربوط به اين بحث را  ئمسا ،هاي جديد خود خبرگزاري را دنبال نمايند و با يافته
  .تكميل تر كنند

  

  هاي بين المللي يونسكو  در مباحثه جايگزينهاي  جايگاه خبرگزاري
مهم                              ري  ديگر خبرگزا نند  ينترپرس سرويس، هما ا ري  يگزين   خبرگزا نقش   جا  ،

بازي كرده      )  NOMIC( مباحثه مرتبط با نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات                      در    مهمي 
 مريكا و مخصوصاً    آ در دوره پس از جنگ دوم جهاني، تفوق سياست بين المللي                       « .  است 

ل مربوط به اطالعات و          ئ نفوذ شديد آن در سازمان ملل متحد، باعث شده بود كه مسا                       
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يدئولوژي                         ا رتباطات در سطح جهان، در قالب  لگوهاي خاص غربي، همچون                ا ا ها و 
كه با زمينه      1948از   .  مطرح شود   »  ارتباطات توسعه بخشي       « و  »  جريان آزاد اطالعات            « 

كنفرانس بين المللي  سازمان ملل متحد درباره                 « سازي قبلي و پشتيباني مستقيم آمريكا،             
 در مجمع عمومي     »  اعالميه جهاني حقوق بشر         « د و  شدر ژنو برگزار          »  آزادي اطالعات          

ملل متحد در دسامبر همان سال به تصويب رسيد، براساس ماده نوزده اين اعالميه                    سازمان 
جريان آزاد       « درباره آزادي اطالعات، نظم بين المللي حاكم بر ارتباطات جهاني، بر مبناي                                   

  .)11: 1369شن مك برايد، (» گذاشته شد» اطالعات
به صورت گفتمان      1960و   1950هاي     در طول دهه      »  جريان آزاد اطالعات     «در واقع 

آمد                     لمللي اطالعات در  ا بين  ثير                   .  غالب درعرصه  تا ين جريان، تحت  ا آنجايي كه  ز  ا
كرد تا     مريكا قرار داشت، آمريكا با بهره برداري از آن، سعي  مي                            آ »  ديپلماسي فرهنگي    « 

اين تالش    .  الگوهاي  مورد نظر جامعه خود را به ديگر كشورهاي جهان سوم تحميل كند                           
ت امريكا، باعث شد تا در زمينه اطالعات بين المللي و ارتباطات جهاني،  نوعي سلطه                              دول   

هاي  استعمار     به دنبال گسترش جنبش       «   1960بالمعارض بوجود آيد، اما از اواخر دهه                       
و تحت     -آفريقايي و آمريكاي التين              ، هاي آسيايي     زدايي و استقالل  طلبي در سرزمين             

داخلي برخي از كشورهاي مترقي و انقالبي جهان سوم  و                        هاي بنيادي       تاثير دگرگوني       
هاي عميق تر و وسيع تري درباره ميراث                   آگاهي    -  هاي جهاني فزاينده آنها            همبستگي 

هاي جديد سلطه جويي آن در دنيا پديد                 فرهنگي وارتباطي استعمار قديم غربي و شيوه                
لي متخصصان و محققان     هاي علمي بين المل       آمد؛ به طوري كه از يك سو، در گردهمايي                   
هاي   هاي نمايندگي دولت          هاي  جهاني هيات       ارتباطات و از سوي ديگر، در گردهمايي                    

هاي كنفرانس عمومي  يونسكو وكنفرانس سران                 براي شركت در اجالسيه          -سوم،    جهان  
متعهد           غير  جنبش  در                         -كشورهاي  طات  تبا ر ا و  طالعات  ا مطلوب  نا وضع  به  نسبت 

فاصله روز افزون آنها با كشورهاي غربي، صداي انتقاد و                            در حال توسعه و       كشورهاي    
  ) 11: 1369مك برايد، (» .اعتراض برخاست
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مريكا   آ ها و انتقادها عليه سوء استفاده كشورهاي غربي به خصوص                      نخستين اعترض    
» المللي   وسايل ارتباط جمعي و تفاهم بين           « در سمپوزيوم      »  جريان آزاد اطالعات           « از نظريه     

توسط يونسكو در يوگسالوي سابق برگزار                1968ين سمپوزيوم كه در         درا   .  مطرح شد  
 ،شده بود، محققان انتقاد نگر غربي و جهان سومي بر شكاف گسترده اطالعات تبادل شده                             

جريان متعادل      « بين كشورهاي پيشرفته و عقب مانده تاكيد كردند و خواستار ايجاد يك                            
مايي ديگري كه از سوي يونسكو در            يك سال بعد، در گرده         .  در جهان شدند     »  اطالعات    

جريان   « پيرامون     كانادا برگزار شده بود، اين انتقادها شدت يافت و اين بار به طور اخص،                                  
هاي مطالعات      ها و الگوهاي ارتباطي و همچنين شيوه              المللي، نظريه      نامتعادل اطالعات بين         

  . چرخيد   مي »    وتحقيقات غربي درباره ارتباطات و عملكردهاي يونسكو در اين زمينه                                
  ) 13: 1369مك برايد، (

ها و سمينارها، به محل         ها، كنفرانس      يافت و گردهمايي        انتقادها روز به روزادامه مي                 
براز ديدگاه               نتقادي در زمينه             مناسبي براي  ا   تبديل شده   »  ريان آزاد اطالعات           ج « هاي ا

در شانزدهمين      « .  د ه بو  هاي عمومي  يونسكو ارائه شد           ترين اين انتقادها دراجالسيه             مهم .  بود  
ييز                    پا ر             1970اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو، كه در  برگزا پاريس  براي    شدر  د، 

بار، سياست       د اطالعات             « نخستين  زا آ ز دولت               »  جريان  ا تعدادي  ز سوي    هاي عضو     ا
لگوي                                            ا آن،  با  ن  قع شد و همزما وا عتراض  ا و  د  نتقا ا مورد  ني،  مهم جها زمان  ين سا   ا

  ها به عنوان يك الگوي واحد و جهاني،                   كه از طرف غربي        »  ت توسعه بخشي ارتباطا       « 
عرضه                          ن سوم  جها كشورهاي  م  تما ر  د ل  عما ا ي  رضه جويي              شبرا معا با  نيز   ، بود ده 

رتباطي روبرو               سياست يد،       ( »  . دشهاي ملي ا للحن         . ) 15:  1369مك برا ا نتقاد شديد  ا
يار  قابل توجه      وزير وقت اطالعات هند در جريان اين اجالسيه بس                     »  گوجرال    .  جي . آي  « 

اصول كاربرد وسايل ارتباط             « اي درباره          تحت تاثير همين فضاي انتقادي، قعطنامه              .  بود  
در آن    به تصويب رسيد كه      سابق  با پيشنهاد دولت شوروي          »  جمعي در روابط بين المللي          
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كيد  أبر تحكيم صلح و تفاهم بين المللي و پرهيز از تبليغات نژاد پرستانه و جنگ طلبانه، ت                          
  .بود شده

برگزار شد، تحت        1972هفدهمين اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو، كه در پاييز                   
هاي   ثير انتقادهاي روزافزون مربوط به عدم تعادل اطالعات و نابرابري ارتباطات، گام                                           أت 
اعالميه مربوط به         « تصويب   .  هاي منتقدان برداشت          ثري را در جهت تامين خواسته             ؤم 

هاي شديد     مخالفت  با وجود     ،  » هاي تلويزيوني       قيم برنامه   هاي پخش مست     كاربرد ماهواره          
در اين كنفرانس بين مفهوم افراطي               « در واقع      .  مريكا، مهمترين دستاورد اين كنفرانس بود                آ 

جريان آزادانه اطالعات از يك سو و مفهوم محدود كننده مبتني بر رعايت دقيق اصل                                     
ز                          ا كه  نه رو  ميا مفهوم  ز سوي ديگر، يك  ا ملي  اطالعات            « حاكميت  ز  ا ده  استفا » حق 

  )398: 1386معتمدنژاد،  معتمدنژاد و(» .كرد، به خودنمايي پرداخت هواداري مي
ييز                        پا ر  د يونسكو  عمومي  نس  كنفرا اجالسيه  تخاذ    1974در هجدهمين  ا ضمن 

طرح اعالميه اي درباره اصول              « تصميمات جديد، براي اجراي قطعنامه اي مربوط به تهيه                      
ارتباط جمعي به منظور تحكيم صلح، تفاهم بين المللي، مبارزه عليه                       بنيادي كاربرد وسايل         

هاي مهمي درجهت مقابله با             گيري   ، نتيجه  » تبليغات جنگ طلبانه، نژاد پرستي و آپارتايد                  
نوزدهمين اجالسيه كنفرانس             . عقب ماندگي ارتباطي كشورهاي جهان سوم بدست آمد                    

هاي غربي، جهان        اي سخت ميان دولت      به صحنه برخورده       1976عمومي يونسكو در پاييز         
تبديل شد            ليستي  كشورهاي سوسيا و  جالسيه،                   .  سوم  ا ين  ا ي  وردها دستا مهمترين  ز  ا

بين                        براي تشكيل يك كميسيون  ز مديركل يونسكو  ا براي        درخواست  لمللي  بررسي   « ا
بود، كه اين كميسيون يك سال بعد، كار خود               » مجموعه مسائل ارتباطات در جامعه معاصر

رتباطات                       « نام    را تحت    ا لعه درباره مسائل  لمللي مطا ا بين  ين   .  آغاز كرد      »  كميسيون   ا
بررسي وضع    « :  كميسيون ماموريت داشت تا چهار مقوله مهم را مورد بررسي قرار دهد                           

توجه به مسائل مربوط به جريان آزاد و متعادل                    « ،  » موجود ارتباطات و اطالعات در جهان                 
و تعيين نقش    »  هاي مختلف مسائل ارتباطات           جنبه  تجزيه و تحليل    « ،  » ارتباطات در جهان         

مك برايد،     ( »  ارتباطات براي هوشيار سازي افكار در برابر مسائل مهم مورد برخورد جهان                                
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هاي كميسيون مذكور در بيستمين اجالسيه كنفرانس                    نتايج اوليه بررسي         . ) 20:  1369
تا اين كه در اين          .  ارائه شد و مباحثات فراواني برانگيخت                   1978عمومي يونسكو در        

رتباط                                   « اجالسيه،     ا به مساعدت وسايل  بنيادي مربوط    اعالميه يونسكو درباره اصول 
جمعي در تحكيم صلح، تفاهم بين المللي، پيشبرد حقوق بشر و مبارزه عليه نژاد پرستي،                            

تفاق آرا        »  آپارتايد و تحريك به جنگ             ا   اهميت اين اعالميه به          .  به تصويب رسيد     ء به 
ين    ليل   ا يك                               ب د ي  ر ا قر بر جهت  ر  د لمللي  ا بين  يك سند  ر  با نخستين  ي  ا بر كه  د    و

بيست و  .  شد تصويب مي   »  نظم جهاني نوين عادالنه تر و موثرتر اطالعات و ارتباطات                          « 
  در بلگراد تشكيل شد، به بحث            1980يكمين اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو كه در               

» مطالعات درباره مسائل ارتباطات                كميسيون بين المللي      « و بررسي درباره گزارش نهايي                
در پي آن قطعنامه بسيار مهمي درباره                كه پرداخت و در نهايت مورد تصويب قرار گرفت                    

رتباطات                  «  ا ين قطعنامه     .  صادر شد  »  نظم جهاني نوين اطالعات و  بري        « ا برا نا   بر محو 
رهاي عمومي و                                         نحصا ا بعضي  منفي  ر  ثا آ محو  طالعات،  ا و  تباطات  ر ا دل  تعا و عدم 

هاي افراط آميز در زمينه ارتباطات، رفع موانع داخلي و خارجي                                       ي و تمركز   خصوص 
جريان آزادو انتشار گسترده تر و متعادل تر اطالعات و افكار، تعدد مجراهاي اطالعات،                                          
  آزادي مطبوعات و اطالعات، آزادي فعاليت روزنامه نگاران و تفكيك ناپذيري اين                                              

كش                          يي  نا ا تو  ، ن نا آ ليت  مسئو ز  ا ي  د ا ز وضع                    آ د  بهبو ي  ا بر توسعه  ل  حا ر  د ي  ها ر   و
مك برايد،     . ( تاكيد كرده بود       »  ... هاي ملي و     ارتباطات آنان در انطباق با نيازها و آرمان                         

1369 :24.(  
» نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات                « شود كه مباحثات مربوط به           يادآوري مي       

چشم انداز اميدبخشي را           هاي بعدي يونسكو نيزادامه يافت وهربار                  در اجالسيه     1) نوميك  ( 
تغيير رياست يونسكو،                                      ز  ا ين كه پس  ا تا  براي كشورهاي در حال توسعه فراهم كرد 

                                                 
1 . NOMIC 
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هاي   هاي اصلي دور شد و دوباره به سوي سياست                هاي اين سازمان نيز از آرمان                سياست
  . غرب گرايانه، گرايش پيدا كرد

مهمي را در مقابله با           ناگفته نماند كه جنبش غير متعهدها از زمان تاسيس، اقدامات                      
د                        سلطه ا د م  نجا ا طي  تبا ر ا و  هنگي  فر يد  جد ي  در                .  ها  ، مينه ز ين  ا ر  د كه  تي  تصميما

تا   1970هاي    هاي سران اين جنبش و وزيران اطالعات آن، در فاصله بين سال                             كنفرانس   
از توجه اين جنبش به مساله اطالعات و ارتباطات و مقابله با                              نشان  شد،   گرفته    1989

  .ارتباطي بود امپرياليسم
تعادل اطالعات ميان شمال و            « هاي رسيدن به       گفتني است، يكي از مهمترين راه             

ب   تحقق         »  جنو تي  ر عبا به  ت                     « و  طا تبا ر ا و  ت  عا طال ا ني  جها ين  نو تاسيس  »  نظم 
موضوعي كه هيچ گاه از سوي كشورهاي در حال توسعه                    .  بود   جايگزين   هاي    خبرگزاري     

خبرگزاري اينترپرس سرويس، خبرگزاري                 .  رفت در مباحثات يونسكو مورد غفلت قرار نگ               
متعهد          غير  ي  له                                 ) پول  ( كشورها جم ز  ا ه  وغير نا  پا ري  ا خبرگز و   ، نا كا ري  ا خبرگز  ،

ها، ارتباط يك سويه خبري و فضاي               كه با تاسيس آن     .  بودند   جايگزين    هاي    خبرگزاري     
  .هاي بين المللي شكست كنترل شده رسانه

  

  جايگزيناينترپرس سرويس يك خبرگزاري 
به عنوان وسيله گفتگو ميان اروپا و آمريكاي التين و     1964، در »اينترپرس سرويس«

ميان احزاب دموكرات مسيحي اروپا و آمريكاي التين                          1» پل خبري   « به خصوص به عنوان        
كه البته خيلي سريع، خود را از            )    Anthony Giffard, 1984: 41-59( ايجاد شد،      در رم    

خود را به سوي آفريقا و آسيا معطوف نمود و توانست،                      آن رها كرد و اندك اندك توجه               
  . شمال، باز كند» تصميم گيران«جاي خود را در نزد 
مدير راديو تلويزيون فرانسه نوشته، اين خبرگزاري به                         »  هروه بورژ      « آن طوري كه       

هاي منطقه اي، توانسته، با فعاليت مطلوب در عرصه خبر                     عنوان يكي از بهترين خبرگزاري             
                                                 

1 . information bridge 
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ني   ري       ، رسا از                              خبرگزا م  كدا هيچ  هنوز  و  كند  زده  را شگفت  لمللي  ا بين  بزرگ  هاي 
هاي بزرگ نتوانسته، اينترپرس سرويس را در عرصه اطالع رساني مغلوب                                خبرگزاري     

  )Bourges et Gritti, 1986:54.(سازند
چنان كه امروز، اين خبرگزاري به عنوان صداي جديد، يعني صداي جنوب در                                    

توانسته با رساندن صداي كشورهاي در حال توسعه، در تصميمات                         شمال تبديل شده و      
هاي سازمان ملل تاثير          هاي شمال و همچنين در سياست        ها و دولت      مهم بين المللي سازمان    

جنوب، چندان پايدار            -شمال  گفتگوي   اين خبرگزاري كوشيده تا نشان دهد                 .  بگذارد    
به عبارتي، از نظر اين             . ير يابد  جنوب تغي    -جنوب   گفتگوي   بايد به     گفتگو نيست و اين     

در  را   ها، توازن خبري          توان با تبادل اخبار و اطالعات مستقيم ميان قاره                        خبرگزاري، مي       
از   1970هاي    اين نگرش اينترپرس سرويس، باعث شد، در سال                 .  سطح جهان بوجود آورد         

ماشين جنگي عليه    « سوي برخي كشورهاي غربي، به خصوص آمريكا، به عنوان يك                           
مورد حمالت تبليغاتي قرار گيرد، اما اين حمالت، نه تنها كوچكترين تاثيري در                                »  ب غر 

، حتي موجب                          سياست ورد نيا بوجود  ن  آ استقالل خبري  ينترپرس          شهاي  ا ر  عتبا ا تا  د 
ها، تصميم گيران و جامعه مدني كشورهاي در حال توسعه به عنوان               سرويس در نزد رسانه

اين خبرگزاري همواره خواستار              .  باال رود      جايگزين   ار  خبرگزاري مستقل و تهيه كننده اخب            
هاي   توسعه يك شبكه خبري باز و مشاركت جو بوده و از پيشرفت همه جانبه و سياست                        

  .مستقالنه كشورهاي غير متعهد و در حال توسعه حمايت كرده است
  

  هاي تكامل و تحول اينتر پرس سرويس دوره
نخستين دوره از . استار دوره نمايان در تاريخ خبرگزاري اينترپرس سرويس، چه

اين دوره عالوه بر تولد خبرگزاري اينترپرس سرويس، به عنوان . باشد مي ،1975تا  1964
دوره دوم، . هاي نظامي است ميان اروپا و آمريكاي التين، زمان گسترش رژيم» پل خبري«

ها تغيير موضع  قارهباشد، كه دراين دوره، خبرگزاري به سوي ديگر  مي 1985تا  1975بين 
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، فعاليت كشورهاي غيرمتعهد در فضاي دورهدهد و به خصوص اين كه در اين  مي
رو به ) نوميك(» نظم نوين جهاني اطالعات و ارتباطات«المللي و مباحثات مربوط به  بين

افزايش است و خبرگزاري اينتر پرس سرويس نيز در حال توسعه دادن شبكه ارتباطي 
هاي دشوار براي  اين دوره سال. باشد مي 1995تا  1985ره سوم، از دو .باشد ميخود 

رئيس  1»رونالد ريگان«اينترپرس سرويس است، چون بدنبال انتقادات و مداخالت اداري 
البته در برابر . شود بسياري از قراردادها اينترپرس سرويس لغو مي ،مريكاآ وقتجمهور 

هاي اين  ولتي براي توسعه فعاليتهاي دولتي وغيرد اين موضوع، سيلي از كمك
در . باشد تاكنون مي 1995الخره دوره چهارم، كه از با. شد خبرگزاري، به سوي آن سرازير 

، وارد يك مرحله »2000اينترپرس سرويس «اين دوره، اين خبرگزاري با اجراي طرح 
ن اين درجريا. شد كه همچنان ادامه دارد جديد در جامعه جهاني و شبكه الكترونيكي 

برد كه بايد متحول شود و با هوشمندي بر  مراحل، خبرگزاري اينترپرس سرويس، پي 
موانع غلبه كند و ضمن حفظ رسالت و شور و احساس خود، با تحوالت انطباق پيدا  

  . كند
  دفتــر در  53، خبرگـزاري اينترپـرس سـرويس،عالوه بـر مقـر خـود در رم،       هامـروز 

  دفتـر   5دفتـر در اروپـا،    16آمريكاي التـين و كارائيـب،   دفتر در  23( .جهان داردسراسر 
  ، تعـداد  همچنـين . )دفتـر در آسـيا و آمريكـاي شـمالي     4دفتر در افريقا،  5در خاورميانه، 

  اينترپــرس . دهنــد كشــور رويــدادها را پوشــش مــي 120خبرنگــار دائمــي و آزاد در  76
  كلمـه، خـدمات خبـري     هـزار  120سرويس، به كمك شبكه اينترنت و مـاهواره، روزانـه   

هاي فرانسوي، آلماني، فنالندي، نروژي،  انگليسي و ترجمه به زبان ،اسپانيولي هاي به زبان
. دهـد  ، نپالي و هندي ارائه مي)چيني(هلندي، سوئدي، ژاپني، پرتگالي، تايلندي، منچوري 

)IPS Annual Report, 2004: 63 (  تعـداد مشـتريان    2008در سـال) آن در ) كـاربران
همچنين . ميليون بوده است 200هزار و تعداد خوانندگان باالي  10بيش از  ،سراسر جهان

اينترپرس سرويس اخبار راديويي براي مخاطبان بالقوه به خصوص در آفريقـا كـه تعـداد    

                                                 
1 . Ronald Reagan 
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تعداد صفحات خبـر خوانـده شـده روي    . كند ميليون نفر ارزيابي شده، تهيه مي 150ها  آن
  . شود سه ميليون صفحه را شامل مي وب سايت آن، ماهانه حدود

هاي بزرگ سنتي، اين اسـت  كـه بـه     مهم ترين تفاوت اينترپرس با ديگر خبرگزاري
  و ) چرايـي (بـراي اينترپـرس، علـل    » .چسـبد  نمـي «رويدادهاي فوري و جنجـال برانگيـز   

  مالقـات يـك دهقـان آفريقـايي     ) به چـه دليـل  (مثال چرا . نتايج خبر اهميت فراواني دارد
كنـد؟ در   آمريكاي التين با يكي از وزراء كشور خـود، جلـب توجـه مـي     از ا يك كارگري

مالقات يك دهقان يا كـارگر فرانسـوي بـا يكـي ازوزراء فرانسـه جلـب توجـه        كه حالي 
يـك  ) بـه چـه دليـل    (؟ چرا .كند، حتي اگر وزير فرانسوي به مسائل او توجهي نكند نمي

عه طبيعي مرتبط بـوده، بـدون آن كـه نتـايج آن را     دهقان فرانسوي كه با يك كودتا و فاج
خودش ببيند، بايد نتايج عمل او در كشاورزي و صادرات جهان سوم تاثير بگذارد؟ خـط  

بر ايـن منطـق اسـتوار بـوده      1980و  1970هاي  مشي خبري اينترپرس سرويس طي سال
  . است

ريكايي، نشان محقق ام» آنتوني جيفارد«از سوي  1982يك مطالعه صورت گرفته در 
هـاي بـزرگ بـين المللـي،      دهد كه بسيار اوقات موضوعات مطرح شده در خبرگـزاري  مي

مرتبط با سوء قصدها و كشتارهاي مردم جهان سوم و تالش براي تشويق مردم در جهـت  
هاي خـود، نگـاهي منفـي بـه تغييـرات سـاختارهاي اقتصـادي         نافرماني در برابر حكومت

ايـن  . مكاري منطقه اي، اقتصادي و فني آنهـا بـوده اسـت   اجتماعي كشورهاي جنوب و ه
هـا   دهد كه زنان و كودكان كشورهاي جنوب، در اين خبرگزاري مطالعه همچنين  نشان مي

 يـا خواهنـد بـود    بـوده در حالي كه آنها عوامل تعيين كننده توسـعه  . اند كال فراموش شده
)Anthony Giffard, op. Cit, p. 55(.  

به سوي كشورهاي در » پنجره جديد«رپرس ضمن گشودن يك بدين ترتيب، اينت
حال توسعه، قانون تبعيت از خبر عمودي و تك مفهومي يعني از شمال به جنوب يا از 

هدف اينتر پرس سرويس، تالش براي ايجاد يك خبر . كند باال به پايين جامعه را رد مي
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يك پوشش خبري از « در واقع اين خبرگزاري. افقي، يعني از جامعه به جامعه است
دهد كه توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي مردم و  رويدادها و فرايندهاي كلي ارائه مي

به عبارتي، آن ناقل . شود كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه را شامل مي
 .كنند صدا و چشم انداز مردمي است كه اغلب اوقات در فضاي عمومي صحبت نمي

رويدادهاي جهاني است كه اين » چرايي«و » چگونگي«دنبال شرح اينترپرس سرويس ب
   .)IPS Annual Report, 2002:71(» .جهان شاهد روزانه آن است

  

  هاي جديد ميزان انطباق اينترپرس سرويس با واقعيت
تواند ضمن  بر اساس شرايط، مي منجمد نيست، بلكه سياست اينترپرس سرويس«

روبرتو «اين عبارت حدود دو دهه پيش از سوي » .هدحفظ وظايف اصلي، تغيير موضع د

زماني كه خبرگزاري در حال . مدير كل و بنيانگذار اين خبرگزاري اعالم شد 1»ساويو
  ظهور صداهاي مستقل جديد : توسعه و تحول بود تا در سطح بين المللي تاثير بگذارد

تار نظم نوين در درون سازمان ملل و به خصوص در كشورهاي غير متعهد، كه خواس
اين نخستين همراهي اينترپرس سرويس، با . جهاني اطالعات و ارتباطات بودند

تحوالت . هاي غير متعهد و آزادي خواه بود؛ اين نخستين و آخرين همراهي نبود جنبش
هاي  هاي اخير، از قيبل سقوط نظام كمونيستي، غلبه سياست بوجود آمده، طي دهه

حركت بازار به سوي جهاني سازي، اينترپرس را مجبور  اقتصادي و ايدئولوژي غربي و
مورد بررسي و بازنگري  و يكم هايش را براي روبرو شدن با قرن بيست كرد تا اولويت

  .قرار دهد
ها و كيفيت  هت گيريجروزنامه نگاران اينترپرس سرويس، در ميان خود، پيرامون 

واقعيت اين بود كه اين  .هاي طوالني پرداختند سرويس اخبار خبرگزاري، به بحث
  . كوشش، به دليل الزامات مالي بود تا الزامات فلسفي

                                                 
1 . Roberto Savio 
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اين مبلغ  1997در . ميليون دالر بود 15بودجه اينترپرس سرويس حدود  1992در 
اين كاهش بودجه منجر به . ميليون دالر تنزل كرد 5كاهش چشمگيري يافت، يعني به 

پاترسيو «انجام گرفته در اين زمينه، توسط براساس تحقيقات . ها شد كاهش شديد هزينه

دالر بوده كه از  5033139بودجه اين خبرگزاري  2003استاد دانشگاه پاريس، در » توپر
درصد بقيه، ازطريق  60درصد درآمدها، از فروش خدمات تامين شده و  40اين ميان 

بين المللي،  هاي بنيادهاي هاي بين المللي از قبيل كمك هاي توسعه ايي و كمك پروژه
  . بدست آمده است» سازمان كمك عمومي براي توسعه«و » آژانس ملل متحد«
)Tupper, 2003: 996(.  

، موظف شد تا 1994بدنبال اين بحران، مديريت اينترپرس سرويس در ژوئيه 
هدف اين بازسازي، ارتقاء . قرار دهد» پي ريزي و اصالح مجدد«خبرگزاري را مورد 
در واقع، براي اينترپرس سرويس، در آن . برابر كاهش بودجه آن بودكيفي خبرگزاري در 

در . زمان مساله اين بود كه چگونه با استفاده از منابع اندك، فعاليت بهتري انجام دهد
هاي انگليسي و اسپانيولي  سرويس جهاني به زبان 1995راستاي همين هدف، در دسامبر 

  . گسترش يافت
ي تاكيد كرد يها رس سرويس روي موضوعات و سوژههمچنين از آن هنگام اينترپ

. داده اند كه رقباي سنتي اش آنها را همواره با روش نامناسب، پوشش خبري داده و مي
ها، زنان و كودكان و  اين موضوعات شامل حقوق بشر، حقوق و مسائل مربوط به اقليت

ز وارد جامعه بين بدين طريق، اين خبرگزاري توانست، جهان سوم را ني .شدند غيره مي
هاي بين المللي  درنتيجه، با ورود جهان سوم به جامعه بين المللي، همكاري. المللي كند

نيز به نفع جهان سوم گسترش يافت و درسايه اين همكاري، صداي شهروندان جهان 
در كشورهاي  هالبته ناگفته نماند كه موضوعات مذكور، امروز. سوم بهتر شنيده شد

به طور كلي،  .ت تغييرات اجتماعي و اقتصادي در يك بحران فرو رفته استپيشرفته به عل
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براي خود تعريف  طرح مهم استراتژيكسه » اينترپرس سرويس«از آن زمان تا كنون، 
  :كرده است

اي با توجه به كاهش كمك جهان  هاي حرفه نخست باال نگه داشتن كيفيت فعاليت 
مللي و كشورها كامال از صحنه همكاري در جهت هاي بين ال برخي سازمان :به امر توسعه

هايشان به  ها ادامه داده اند، اما از ميزان كمك توسعه كنار رفتند و بعضي ديگر به كمك
لذا اين امر، براي اينترپرس سرويس به عنوان يك خبرگزاري براي . توسعه كاسته اند

  .داشته استكشورهاي در حال توسعه و با رويكرد توسعه، تاثير معني داري 
دوم، تالش براي تحكيم وحدت ميان كشورهاي در حال توسعه، ضمن كمك به 

اينترپرس سرويس به طور سنتي نقش  :هاي ملي ارتباطي در اين كشورها توسعه سياست
هاي ملي ارتباطي  خيلي مهمي در جهت دفاع از وحدت آمريكاي التين و توسعه سياست

هاي اطالعات ملي موسوم به  شبكه فعاليت سيستم مثالً. كند در اين منطقه ايفا كرده و مي
هاي كشورهاي تازه تاسيس آمريكاي التين تبادل  را ايجاد كرد تا ميان خبرگزاري 1»آسين«

به طور كلي اين خبرگزاري تالش دارد تا سياست ايجاد وحدت را . اخبار صورت گيرد
  . يز دنبال كندعالوه بر آمريكاي التين در مناطق آفريقايي و آسيايي، ن

  قبال اينترپرس سرويس در . هاي بزرگ بين المللي سوم، رقابت با خبرگزاري
ها بين المللي ناتوان بود و يكي از داليل آن، فقدان  رقابت با ديگرخبرگزاري

هاي نوين ارتباطي بود، در حالي كه رقباي آن، در اين  گذاري در زمينه تكنولوژي سرمايه
ــ  1995در دوره » رويترز«اي زيادي كرده بودند، مثال خبرگزاري ه زمينه سرمايه گذاري

هاي نوين سرمايه گذاري كرد  ميليون دالر در تكنولوژي 300حدود  1976
)MATTELART, 1995:185(. اينترپرس سرويس اين مشكل را از سر راه هاما امروز ،

هاي فراواني كرده  ريهاي نوين ارتباطي سرمايه گذا برداشته و در به كارگيري تكنولوژي
البته . هاي بزرگ قد علم كند است و توانسته به عنوان يك وزنه در برابر ديگر خبرگزاري

                                                 
1 . l’ASIN – l’Action de systèmes d’information nationaux 
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ها با توجه به شرايط كنوني جهان، براي اين خبرگزاري  ناگفته نماند اين سرمايه گذاري
  . خيلي سنگين بوده است

  
  اينترپرس سرويس و مساله جهاني سازي

شمال از  گفتمان در نمادبه عنوان » جنوب«و اقتصاد، نه تنها  با جهاني شدن سياست
بسياري از كشورهاي جنوب، وارد قلمرو شمال شدند و اين امر در  بلكهبين رفت، 

اين امر، هاي حرفه اي اينترپرس سرويس نيز تاثير گذاشت،  سياست خبري و فعاليت
نوب به طور بنيادي ج -شمال گفتگوي اينترپرس سرويس را در  موقعيت استراتژيك

  . تغيير داد
وارد  را هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در بسياري از كشورها نظام ،جهاني سازي

گسترش اين پديده، بـيش از همـه بـه زنـان، جوانـان و بـه       . يك بحران عميق كرده است
هاي سرسـام آوري بـردوش آنهـا     خصوص اقشار فقير خسارت زيادي وارد آورده وهزينه

 100بـه   1980هـزار نفـر در    5هاي ثابت از  در ايتاليا تعداد بي خانمان مثالً ؛استگذاشته 
 23حـدود   2004در اياالت متحده، تعداد افراد زير خط فقردر سال . رسيد 1996هزار در 

به طور كلي هـيچ كشـور اروپـايي و غيـر اروپـايي هرگـز        1.ميليون نفر برآورد شده است
                                                 

 ونيليم 32. هستند يدرمان مهينفر فاقد ب ونيليم 50حدود : آخرين آمار فقر اجتماعي در آمريكا بدين شرح است -١

ـ اسـت، ز  شيتعداد خانه بدوشان  رو به افـزا . كارندينفر ب ونيليم  13. كنند يم يزندگ يغذائ رهينفر با ج شـمار   راي

 ال، نسبت به مارس سـ ها حراج زانيدرصد بر م 45تنها در ماه مارس . است يرو به فزون ها خانه ياجبار يها حراج

بدانـد كـه    ديـ خود را قفل كند، با ليتوموبكه فراموش كند شب در ا يدر جورج تاون، كس. افزوده  شده است شيپ

 يسسات با سـرعت ؤم. كند دارياند از خواب ب دهياو خواب نيچند مهمان ناخوانده را كه شب در  ماش ديفردا صبح  با

افزوده شـد، در مـاه    كارانيهزار نفر بر ب 690در ماه مارس . كنند يكارگران باسابقه خود را اخراج م يوار حت وانهيد

تـاكنون    2007در تابسـتان   ياز آغاز بحران مال. شده بودند كاريهزار نفر ب 510 هيهزار نفر و در ماه ژانو 850 هيفور

بقتل  ها يكائيآمربدست خود  يكائيهزار آمر 120تاكنون   2001سپتامبر  ازدهياز . اند شده كارينفر ب ونيليم 6 بايتقر

اكثـر كارشناسـان بـر    . در عراق و افغانستان است يكائيته شده آمراز سربازان كش شتريبرابر ب 25رقم  نيا. اند دهيرس

هفتـه نامـه    :منبـع ( .و تار اقتصـاد اسـت   رهيوضع ت رياخ يها در ماه ژهي، بوها يتبهكار شيافزا لياند كه دل دهيعق نيا

  )  20،4،2009 -17شماره  گلياشپ
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ثيرات اجتماعي، اقتصـادي و سياسـي پديـده    أت. جنبش بگريزد تواند از اين نتوانسته و نمي
جهاني سازي، باعث شد تا خبرگزاري اينترپرس سرويس، جهاني سازي را به عنوان يـك  

مـديركل سـابق اينترپـرس سـرويس، ايـن      » ساويو«به اعتقاد . پديده مورد توجه قرار دهد
و محيط زيسـت بـه عنـوان    خبرگزاري، با پوشش دادن مسائل مرتبط با زنان، حقوق بشر 

بر اساس ايـن  . ، توانست بين شمال ـ جنوب ائتالف جديد بوجود آورد »مضامين جهاني«
هـا همكـاري    و بازيگران صحنه قـدرت و حكومـت  » جامعه مدني«ائتالف، بين بازيگران 

  .) (Savio, 1995:88 پوياتر پديد آيد
رگزاري اينترپرس فرايند جهاني سازي، يك وظيفه بنيادي ديگري نيز براي خب

  هاي سنتي در كشورهاي  سرويس تعريف كرد و آن آموزش و جهت دهي رسانه
   ها مستقيماً هاي مذكور، به خصوص خبرگزاري قبل از آن، رسانه. در حال توسعه بود

اين  شد تا اوالً همين مساله باعث مي. پرداختند و نه فرايند رويدادها به رويدادها مي
  . كه در حال روي دادن در جهان بود، درك دقيقي نداشته باشند ها از آن چيزي رسانه

  هاي خيلي شناخته شده از قبيل،  هاي فوق الذكر، به بخش ديگر اين كه، رسانه
هاي معروف داخلي و خارجي خدمات ارائه دهند و به رسميت  مقامات، افراد و سازمان

جهاني مشاركت داشتند، شناساندن عوامل و بازيگران جديدي كه در پويايي تحوالت 
  .توجهي نكنند

يك خواست به  خبرگزاري اينترپرس سرويس در برابر اين  واقعيت جديد، مي
بتواند در بستر جهاني سازي، يك ديد كلي ازجهان ارائه دهد و  كهتبديل شود  يخبرگزار

اين سياست و استراتژي در قالب يك . هاي محلي محدود نكند خود را تنها به ديدگاه
اين برنامه براي اينترپرس سرويس،  ،تدوين شد» بهينه سازي تحريريه«نامه موسوم به بر

بايست يك سرويس ساده جهاني به  بر اساس آن، مي. رسالت جديدي را تعريف كرد
در اين برنامه تاكيد شده بود كه با ورود به . هاي اسپانيولي و انگليسي ايجاد شود زبان

اني سازي ضمن اين كه تاثير روزافزوني بر مردم سرعت فرايند جه«هزاره جديد، 
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و درك اين كه چه كسي » .شود گذارد، براي امنيت جهاني بشر تهديد نيز محسوب مي مي
مستلزم يك پارادايم تحريريه اي مبتني «كند،  و چه چيزي اين فرايند پيچيده را كنترل مي

و تفصيل پيدا كرده اند، در حالي كه مرزهاي ملي طول » .بر اصل وابستگي متقابل است
هاي خبري جديد، بايد تاثير و نفوذ نظام بين المللي بر ساكنان محلي را، در  سرويس

توانند جهان خاص خود و ميزان  معرض ديد بگذارند و تنها از اين طريق است كه آنها مي
 پديد» جامعه مدني جهاني«تاثيرگذاري خود بر جهان خارج را درك كنند و از اين راه، 

در ميان ساكنان اين جامعه، به طور عادالنه » توسعه«آيد كه در آن، از طريق خبر،  مي
  .شود تقسيم مي

هاي آتي  در برنامه مذكور، همچنين هيات تحريريه اينترپرس سرويس براي سال
بايست يك سرويس  تبيين شده بود، كه بر اساس آن، خبرگزاري اينترپرس سرويس مي

مخاطبان و . هاي ويژه متعدد بوجود آورد ه اي و سرويسيك سرويس منطق 1جهاني،
» ها رسانه«و » جامعه بين المللي«، »جامعه مدني«ها،  استفاده كنندگان اصلي اين سرويس

بر اساس برنامه مذكور، خبرگزاري اينترپرس سرويس موظف شده بود تا . بوده و هستند
يعني حقوق بشر و  ،عات مهم جهانيسرويس جهاني را به موضو» مقاالت«همه 

دموكراسي، محيط زيست، منابع انساني و انرژي، جمعيت، بهداشت و آموزش، تغذيه و 
هاي  هاي تجاري، سياست بين المللي و راه حل كشاورزي، وضع مالي بين المللي و جريان

» موضوعات«همه اين كه  اختصاص دهد براي پايان مناقشات، فرهنگ، علم و تكنولوژي
  .انگليسي و اسپانيولي تهيه و توليد شوند و زبان پايةبايست به د مي

البته ناگفته نماند كه عالوه بر موضوعات ياد شده، برخي موضوعات نيز، از برخي 
، بارها روي دليلجهات داراي اهميت جهاني بوده و هستند و اينترپرس سرويس به همين 

عيت، خشم مردم، بهداشت، مانند مواد مخدر، افزايش يا كاهش جم.آنها تاكيد كرده است

                                                 
1 . World Service 
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كار، مهاجرت، پناهندگان، جرم و جنايت، محيط زيست، تغذيه، كشاورزي، انرژي، 
  .فرهنگ، جدايي يا الحاق وغيره

هاي آن، هميشه نتيجه  هاي خبري اينترپرس سرويس و پوشش به طوركلي، گزينش
اسي را در هاي خبري آن كه فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و سي پوشش. بخش بوده است

گيرند در توسعه مردم و كشورها و به خصوص جهان در حال توسعه، تاثير مثبت و  بر مي
خبرگزاري اينترپرس سرويس از زمان تاسيس خود، موفق . گذارد سازنده گذاشته و مي

شده تا مضامين جديدي مانند حقوق بشر، زنان، جوانان، جمعيت بومي، محيط زيست، 
سي و غيره را مطرح كند و اين موضوعات همان اندازه پوشش نژاد پرستي، بيگانه هرا
شوند كه مهاجرت، جنسيت، زاد و ولد، پيشگيري از ايدز، حقوق  خبري داده شده و مي

همه اين موضوعات درعمق . گيرند بيماران و غيره مورد پوشش خبري قرارگرفته و مي
  .كشورهاي در حال توسعه وجود دارد

  

  كرد روزنامه نگاري توسعه اينترپرس سرويس با روي
شيوه خبري، خبرگزاري اينترپرس سرويس، نماد واقعي روزنامه نگاري توسعه 

هاي اين تحوالت و همين  كند تحوالت، علت و معلول اين خبرگزاري سعي مي. است
اين امر باعث شده تا روزنامه نگاران آن، از يك . طور تاثيرات آنها بر مردم را بيان كند

 –تشريحي «تحريريه خبرگزاري، در يك مطلب . جهان را تماشا كنند منظر جديد،
به عبارتي در اين . دهد هاي مختلف مورد بررسي قرار مي ، يك موضوع را ازجنبه»تحليلي

مقاله با «ويژگي يك . شود منتشر مي» مقاالت با كيفيت«خبرگزاري، بسياري اوقات 
در بخش فني، آن بايد با سبك . است در دو بخش فني و محتوايي قابل ارزيابي» كيفيت

پاسخ دهد، از منابع معتبري ) 5W & H(» شش عنصر خبري«هرم وارونه  تنظيم شود، به 
در . خبري استفاده نمايد و ضمن رعايت اصول نگارش با جمله بندي درست نوشته شود

جهت هاي مهم مقاله بايد به سوي فرايندهاي توسعه همراهي و  بخش محتوايي نيز، جنبه
: به بيان روشن تر، در بخش محتوايي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد .دهي شود
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ها و اطالعات  از موضوع، استفاده از منابع متعدد، بهره گيري از داده» پيش زمينه«ارائه 
يكم  )ي از يك كشور، جامعه يا منطقه به عبارتي ارائه مانند ارائه چشم انداز عددي و كم

» سرويس جهاني«آن چيزي كه يك مقاله ). اقتصادي، سياسي و اجتماعي هاي شاخص
كند، اطالعات عمومي  آن متمايز مي» سرويس محلي«اينتر پرس سرويس را از يك مقاله 

  .يا تاريخي درباره يك رويداد و رابطه اش با ديگر رويدادهاست
ست كه هاي تحريريه خبرگزاري اينترپرس سرويس، اين ا يكي ديگر از ويژگي

دهد تا  هاي مختلف، قرار مي فرصت و تريبوني را در اختيار بازيگران جديد در عرصه
هاي اين بازيگران كه معموال در ديگر  مقاالت و نوشته. افكار و صدايشان را بيان كنند

كنند به سهولت در اينترپرس سرويس منتشر  هاي مهم جايي براي انتشار پيدا نمي رسانه
روستاييان، جوانان، زنان، : هاي مختلف جوامع هستند يگران از طيفاين باز. شوند مي

در ميان اين اقشار، . هاي غير دولتي، روشنفكران، معلوالن و غيره ها، سازمان غيرنخبه
هاي غير دولتي به عنوان نمايندگان جامعه مدني جايگاه ويژه اي در نزد اينترپرس  سازمان

توانند به مطالب و  ها، مي هاي اين گروه و ديدگاه انعكاس و انتشاراخبار. سرويس دارند
خواهد مطالب و  مقاالت اينترپرس سرويس عمق بخشند، چرا كه اين خبرگزاري نمي

، هنگامي 1999درسال  .توليداتش تنها از يك منبع خبري خاص و مشخص، تغذيه شود
در سال  كه يك نشست مقدماتي برگزار شد تا اهداف و چشم انداز اينتر پرس سرويس

چشم انداز خبرگزاري اينترپرس سرويس در «تبيين شود، سندي تحت عنوان  2000
مورد » ــ تغيير شكل خبرگزاري جهان سوم به خبرگزاري فرايند جهاني سازي 2000

: تصويب شركت كنندگان قرار گرفت  كه در آن، هدف اين خبرگزاري چنين تصريح شد
اد و افزايش جريان حرفه اي اخبار در جهت كمك به توسعه با ارتقاء ارتباطات آز«

  .»هاي فني و اقتصادي ميان كشورهاي در حال توسعه تحكيم همكاري
» خبرگزاري جديد جهاني«اينترپرس سرويس، به عنوان  همچنين اهداف استراتژيك

  : عبارت بودند از هانيز مطرح و تصويب شد، كه عمده ترين آن
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ر حقوق بشر و امنيت بجهاني سازي ثير تهيه اخبار جهاني در زمينه تأ •

بشري، با تاكيد بر مضامين سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تنوع قومي، 

 .ارتباطات و محيط

ها  بايست با تحليل ها، تفسيرها و ديگر مقاالت اين خبرگزاري مي تحليل  •

 .دو تفسيرهاي تهيه شده توسط ديگر افراد در بازار جهاني خبر، تفاوت داشته باشن

 .تجزيه و تحليل اخبار مربوط به تاثير جهاني سازي بر توسعه  •

ها، جامعه مدني، تصميم  و گفتمان ميان رسانهطرح گفتگو ايجاد يك   •

هاي مختلف سياسي،  گيران در سطح بين المللي، منطقه اي و ملي، در زمينه

 . اقتصادي و تاثير آنها بر مردم و كشورهاي شمال و جنوب

ها، و آگاه سازي  حرفه اي، تامين منابع فني، انتقال تجربهايجاد تسهيالت  •

در جهت توسعه اماكن و وسايل مختلف ارتباطي در مقياس جهاني و به خصوص 

  )IPS Annual Report, 2002:11. (در جنوب

مدير كل جديد خبرگزاري اينترپرس  1»ماريو لوبت كين«، 2004در سپتامبر 

: چنين خالصه كردرا خبرگزاري براي دهه آينده  سرويس سه طرح استراتژيك تازه اين

، گسترش اتحاد و همكاري با جامعه MDGs((توسعه هاي  توسعه با محوريت عينيت«

  .)IPS Annual Report, 2004:124(» مدني جهاني و حضور فعال در جهاني سازي

راه اندازي سرويس : در ذيل طرح مذكور، اهداف زود بازدهي نيز بيان شده بود

بي، افزايش فعاليت خبرگزاري اينترپرس سرويس در اياالت متحده، افزايش پوشش عر

هاي توسعه، تحكيم و تثبيت شبكه روزنامه نگاري،  خبري توسعه با محوريت عينيت

  .هاي خبرگزاري به خصوص سرويس جامعه مدني و غيره توسعه سرويس

  
                                                 

1 . Mario Lubetkin 
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  تحليل محتواي اخبار اينتر پرس سرويس 
حققاني كه در زمينه محتواي اخبار اينتر پرس سرويس به يكي از مشهورترين م
او براي . مريكاستآي »اينديانا«استاد دانشگاه  1»جنيفر روش«تحقيقات دامنه دار پرداخته، 
خط مشي جديد «و » در رويدادها چه نتايجي وجود دارد؟«يافتن پاسخ اين سئواالت 

زاري اينتر پرس سرويس و پنج شش مقاله خبرگ» ست؟يتحريريه در قبال فالن رويداد چ
در كوبا  2000كه در آوريل  77مقاله خبرگزاري آسوشيتدپرس را در زمينه اجالس گروه 

  . برگزار شد، مورد تحليل محتوا قرار داد
داد كه، مقاالت خبرگزاري اينترپرس  نشان مي» جنيفر روش«نتايج مطالعات 

اينتر . باشند اري آسوشيتدپرس ميتر از مقاالت خبرگز سرويس حداقل دو برابر طوالني
تاريخي تر و پيچيده تر ) كانتكس(را در يك زمينه » مضون جهاني سازي«پرس سرويس 

هاي بين  دهد كه فعاليت ، ارائه مي»بسته خبري«همچنين اين خبرگزاري، يك . دهد قرار مي
، 1967در  77مانند تاسيس گروه . شود هاي غير دولتي، را شامل مي المللي سازمان

كنفرانس «، جنبش غير متعهدها، تاسيس 1970سازمان ملل در  هاي مجمع عمومي فعاليت
در حالي كه روزنامه نگاران . و غيره 1964در  2»سازمان ملل در زمينه تجارت و توسعه

محدوديت جا و فضا، تمايل داشته و دارند تا به  دليلخبرگزاري آسوشيتدپرس به 
توسعه » چگونگي«و » چرايي«د در خدمت توضيح عناصر توانن رويدادهاي گذشته كه مي

گويد مقاالت خبرگزاري اينتر پرس سرويس در صدد  مي» جنيفر روش«. باشند، نپردازنند
جنوب، بلكه به عنوان مسائل تقسيم  ارائه مضامين جهاني سازي نه به عنوان مسائل صرفاً

پردازد كه به  گفتمان مياينتر پرس سرويس، به توليد يك . شده توسط همه كشورهاست
دهد كه در سبك و محتوا، كامال مرتبط با جهاني  مي جايگزيناين خبرگزاري يك جنبه 

                                                 
1 . Jennifer Rauch 
2 . Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 
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سازي است، يعني با يك مركزجغرافياي خيلي متوازن، تحليل بهتر در زمينه فرايندهاي 
  .)Jennifer Rauch, 2001:115(» توسعه و استفاده بيشتر از منابع انتقادي

اينترپرس سرويس، يك خطاي « : مطالعه مذكور آمده است اين يدر بخش پايان
كند خود را با  تاريخي نيست بلكه اين خبرگزاري، در دوره جهاني سازي سعي مي

هاي آن تطبيق دهد و در جهاني كه چشم انداز كلي، آن تغيير كرده سعي خواهد  پيچيدگي
» .هاي متقابل قرار گيرد ستگيهاي واب س بازيأكرد تا همواره درانعكاس رويدادها، در ر

)Jennifer Rauch, 2001:125(  
اين سرويس . ، سرويس اصلي خبري اينترپرس سرويس است»سرويس فيچر«

هاي چند مليتي و مطالبش متفاوت تر از مطالب  كند كه مكمل خبرگزاري مطالبي تهيه مي
مورد استفاده  1970از » جايگزين«مطالب اين خبرگزاري به عنوان خبرگزاري . آنهاست

براي بازارهاي جديد تعريف شده از سوي  ،مطالب آن به طور خاص. قرار گرفته است
اي و به  بحث بر سر تهيه يك خبر با كيفيت، حرفه. اين خبرگزاري طراحي شده است

كند خود را ازشيوه گزينش و چينش مطالب توسط  اين خبر گزاري تالش مي. موقع است
به عبارتي، اينترپرس سرويس تنها به برجسته سازي . كند خبرگزاري چند مليتي، دور

از لحظه جمع آوري تا چينش و انتشار مطالب، يك  كند، بلكه مطالب خود اكتفا  نمي
نگرش متفاوت از مسائل و رويدادهاي جهاني و به خصوص از مسائل كشورهاي در حال 

، شمي از توليداتبخش مه. كند توسعه، نظام سازمان ملل و جامعه مدني منعكس مي
آگاهي بخشي به افكار عمومي جنوب و شمال است كه شامل مطالب مرتبط با جهاني 

. )TUPPER, 1979:100(ها و جوامع و محيط آنهاست  سازي و پيامدهاي آن براي انسان
به طور منظم مطالب خبرگزاري اينترپرس  1»مدرسه ارتباطات واشنگتن«، 1986از 

هاي مختلف اخبار  كند و هدف آن، مشخص كردن ديدگاه سرويس را تحليل محتوا مي
نشان اين مدرسه،   2000تحليل محتواي سال  .هاي بزرگ بين المللي است خبرگزاري

در صد مطالب مهم خود را به كشورهاي  63دهد كه خبرگزاري اينترپرس سرويس،  مي
                                                 

1 . Washington School of Communication 
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اين كشورها خبري آن از بازيگران درصد منابع و  68و  در حال توسعه اختصاص داده
آنها  از كه تعداد زيادي داده اند تشكيل ميزنان  را نيز درصد منابع خبري 20و  اند بوده

زنان قبال درباره اين ند، كه بسياري از ه امشغول بودبه فعاليت هاي غير دولتي  درسازمان
اين مطالعه آمده است كه بخشي ازدر. نداشته اند ياطالعهيچ هاي غير دولتي  سازمان

 ».كند يك چشم انداز متفاوت منتشر ميبا اخبار را «گزاري اينترپرس سرويس خبر
)Anthony GIFFARD, 2002:55(  

محقق آمريكايي انجام  1»آنتوني جيفارد«توسط  1995در يك مطالعه ديگر كه در
هاي  شد، تعداد دوهزار خبر منتشره از سوي اينتر پرس سرويس و خبرگزاري

. ورت تصادفي انتخاب و مورد تحليل محتوا قرار گرفتندآسوشيتدپرس و رويترز به ص
و  1994هاي دسامبر  آخر ماه هجامعه آماري اينتر پرس سرويس، خبرهاي منتشره در هفت

به عبارتي، مجموع مطالب انتخاب شده ازاينترپرس . بود 1995آغازين ژانويه  هفته
آسوشيتدپرس و  هاي مطلب بود، درحالي كه جامعه آماري خبرگزاري 1121سرويس 

داد كه اين مطالب توسط خبرنگاران و  مطلب تشكيل مي 781رويترز را، درهمان دوره، 
داد كه بر  مطالعه مذكور، نشان مي. دفاتر آنها در خارج ازاياالت متحده تهيه شده بودند

اساس مكان ارسال خبر، اخبارانگليسي زبان خبرگزاري اينتر پرس سرويس، بين مناطق 
اقيانوسيه متوازن توليد وتوزيع شده  و آسيا ،پاي غربي، آفريقا، آمريكاي التينمختلف ارو

» متفاوت تر«در حالي كه اين امر، براي  دو خبرگزاري آسوشيتدپرس و رويترز . است
پاسيفيك و /درصد و آسيا  4/25در اين نمونه، تاكيد روي اروپاي غربي با . بوده است

شرقي به طور متناسب دو بار  بيشتر در اخبار  اروپاي. آمريكاي التين بوده است
آسوشيتدپرس و رويترز ارائه شده است و دليل اصلي پوشش خبري آن نيز وجود جنگ 

بيشترين «دو خبرگزاري آنگلوساكسون نسبت به اينتر پرس سرويس . بالكان بوده است

                                                 
1 . Anthony Giffard 
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  د ان هاي خاورميانه و كمترين توجه را به آفريقا داشته را به كشمكش» توجه
)GIFFARD, 1995:105(.  

هاي خبري خبرگزاري اينتر پرس سرويس،  درصد مكان 6/63بدين ترتيب، 
در حالي  كه اين موضوع براي خبرگزاري . كشورهاي در حال توسعه بوده است

 ,GIFFARD(در صد بوده است  4/45درصد و رويترز  2/35آسوشيتدپرس 

1995:105(.  
  ن مجموعـه خبرهـاي منتشـره در كشـورهاي در     كند كـه، از ميـا   تاكيد مي» جيفارد«

  درصـد آنهـا    9/61حال توسـعه توسـط سـرويس انگليسـي زبـان اينتـر پـرس سـرويس،        
  ايـن مـورد بـراي دو خبرگـزاري     . به كشورهاي در حال توسعه اختصـاص داشـته اسـت   

  درصـد نسـبت    6/23كشـورهاي آفريقـايي بـا    . درصد بوده است 45ديگر، تقريبا كمتر از 
انـد؛   مناطق بيشترين جايگاه را در سرويس انگليسي اينتر پـرس سـرويس داشـتنه   به ساير 

در حالي كـه كشـورهاي   . در صد در رتبه بعدي قرار گرفته اند 2/19كشورهاي آسيايي با 
  درصـد و كشـورهاي آسـيايي     9/7هـاي آسوشـيتدپرس و رويتـرز    آفريقايي در خبرگزاري

سيايي كه توسط اينتر پـرس سـرويس بيشـتر    پنج كشور آ. (درصد جايگاه داشته اند 9/14
  در ميــان كشــورهاي . چــين، ژاپــن، هنــد، مــالزي و انــدونزي: انــد عبارتنــد از ذكــر شــده

و  الجزاير، روآندا، آفريقاي جنـوبي، مصـر  : اند آفريقايي نيز پنج كشور زير بيشتر ذكر شده
دهـد كـه از ميـان     يمطالعه نشان مـ  اين. »گينه«غير قابل توضيح كشور  در يك مورد نسبتاً

هـا   سران حكومت(اشخاص ذكر شده به عنوان منابع خبري در اخبار اينتر پرس سرويس، 
به عبارتي، بيش . بوده اند» جامعه مدني«درصد آنها نمايندگان  55) اند چندين بار ذكر شده

درصـد تجـارو    7هاي غير دولتـي،   درصد نمايندگان سازمان 11درصد افراد عادي،  30از 
درصد كارگزاران سازمان ملل منابع خبـري  اينتـر پـرس سـرويس را تشـكيل       6گان، بازر
  .)GIFFARD, 1995:109(اند  داده مي
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  تأكيد روي حقوق بشر
پوشش خبري اينترپرس » آنتوني جيفارد«هاي مورد مطالعه گروه  يكي ديگر از زمينه

اين . گرفته است انجام 1999سرويس در باره حقوق بشر بوده كه بين ژانويه و ژوئن 
درصد فيچرهاي منتشره طي همان دوره، به حقوق مدني و  50دهد كه  مطالعه نشان مي

. درصد به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اختصاص داشته است 8/30سياسي و 
دهد كه ميزان حجم مطالب مربوط به حقوق افراد به طور اخص  نتايج مطالعه نشان مي

درصد،  5/11درصد، زنان  1/21 هاي راديكال و قومي قليتا: بدين صورت بوده است
  .)GIFFARD, 1999:204(درصد  9حقوق كودكان  درصد، 2/10گروه كارگري 

دهد كه ميزان  صفحات سايت اينترنتي خبرگزاري اينتر پرس سرويس، نشان مي
چيزي كه . مرتبه بوده است 11258مراجعه كنندگان به بخش حقوق بشر و دموكراسي 

هدف اينترپرس سرويس  تاكيد روي پوشش «كند اين است كه  تاكيد مي» جيفارد«ه گرو
اين آمار ) GIFFARD, 1999:205(» .خبري اين مضامين بوده كه موفق هم شده است

هاي استراتژيك خبرگزاري اينترپرس سرويس و وضعيت آن را در فضاي عمومي  گزينش
هاي چند مليتي و به  مل خبرگزاريبين المللي اطالعات به عنوان يك خبرگزاري مك

هاي نظام ملل متحد و همچنين به  عنوان تهيه كننده اخبار و اطالعات براي خبرگزاري
جنبه ديگر اين نتايج، آن است . كنند عنوان بازيگر و گيرنده واقعي جامعه مدني تاييد مي

هاي  چينش كند كه بيانگر كه خبر اينترپرس سرويس، گزينش تحريريه اي را بازتاب مي
  . جديد خبري است

يكي ديگر از مطالعات عميقي كه در زمينه ميزان استقالل تحريريه اين خبرگزاري 
انجام گرفته كه باز توسط همان گروه  2002 ي است كه دريانجام گرفته، تحليل محتوا

 1986در » آنتوني جيفارد«يك مطالعه مشابه توسط ( .انجام گرفته است» آنتوني جيفارد«
اين مطالعه كه ) قالب تحليل محتواي مطالب خبرگزاري اينترپرس سرويس انجام گرفته در
و جنگ و  2001سپتامبر  11؛ پوشش خبري حمالت  2002جهان اينترپرس سرويس، «
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دهد كه وضعيت خبرگزاري اينترپرس سرويس در زمينه  نام دارد، نشان مي 1»تروريسم
نيويورك و پنتاگون در واشنگتن، در پوشش خبري حمله به مركزتجارت جهاني در 

ها، طبيعي نبوده است، اما در زمينه پوشش  هاي روزافزون بزرگترين خبرگزاري رقابت
رويدادها در جهت كمك به مخاطبان براي درك آنچه كه در حال رخ دادن بوده، طبيعي 

نتشار ها تنها اقدام به ا به عبارتي، اين خبرگزاري مانند ديگر خبرگزاري. بوده است
  . هاي متوالي از رويدادها  نكرده است گزارش

توسعه، حقوق بشر، دموكراسي، محيط، بهداشت،  :مضامين و موضوعات كلي مانند
آموزش و فرهنگ كه توسط اينترپرس سرويس مورد پوشش قرار گرفته، حداقل بيشتر 

آن در سپتامبر و جنگ تروريسم و آن چه كه به دنبال  11ازمسايل مربوط به حمالت 
بدين ترتيب، نحوه پوشش خبري اين خبرگزاري با . آمد، بوده است ها مي گزارش

در واقع، مسائلي كه به . هاي بزرگ بين المللي و ملي متفاوت بوده است ديگرخبرگزاري
جنگ عليه تروريسم و اثرات آن مرتبط بوده، در پوشش خبري اينتر پرس سرويس كامل 

مضامين و موضوعات كلي فوق الذكر را پوشش داده  اند و اين خبرگزاري بيشتر شده
ها تاكيد شده است و نه روي خبرهاي  تحليل و تفسيردر اين خبرگزاري روي . است

  Giffard, 2002:96) .( 2فوري و داغ
 11تحليل محتواي مطالب اينترپرس سرويس كه در يك دوره شش ماهه، با محاسبه 

ند كه پوشش خبري آن بازتاب احساسات بخش ك كيد ميأانجام گرفته، ت 2002سپتامبر 
هاي گوناگون وهنجارهاي مختلف سياسي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي  زيادي از ملت

مورد توجه » ها برخورد تمدن«شود كه در دوره  باشد و در آن چيزهاي زيادي ديده مي مي
كردند آن  يهاي غربي، كه سعي م قرار نگرفته است و اين خبرگزاري برخالف ديگر رسانه

هاي بوده  داد كه تروريسم يكي از شيوه حادثه را به اسالم و مسلمانان ربط دهند، نشان مي
  .)Giffard, 2002: 98(ها را تعريف كند  خواسته نظريه برخورد تمدن كه مي

                                                 
1 . The World of Inter Press Ser- vice, 2002 : Coverage of the 11 september 2001 
attacks and the War on Terrorism 
2 . breaking news 
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دهد كه مقاالت خبرگزاري اينترپرس سرويس توسط روزنامه  نشان مي هاين مطالع
. كامل تر پوشش داده اند شده و آنها رويدادها را نسبتاً كشورها نوشته نگاران بومي

هاي  همچنين آنها با استفاده از جايگاه خبرگزاري، توانسته اند برخالف ديگر خبرگزاري
ملي كشورهاي درحال توسعه، از سانسور بپرهيزند و به عنوان يك سرويس مستقل اخبار 

اند  آسيا و آمريكاي شمالي دريافت شده اكثر مقاالت و مطالب از. بين المللي فعاليت كنند
  .اند و مطالب دريافتي از اروپا و آمريكاي التين برابر بوده

دهد كه بازيگران و عوامل دخيل در  همچنين نشان مي» جيفارد«هاي مطالعه  يافته 
پوشش خبري اينترپرس سرويس، بيشتر از آسيا، آمريكاي شمالي، اروپا و از سازمان ملل 

كارگزاران حكومتي، رهبران كشورها، نخست وزيران و اعضاي «اين ميان بوده و در 
ماهيت «در اين خبرگزاري . اند اين خبرگزاري داشته حضور را در ينها، بيشتر كابينه

در ادامه تحقيق خود » جيفارد«. ست، جايگاه بااليي داشته ا»مكان وقوع رويداد«و » رويداد
تواند تنها روي اينتر  نمي اخبار اي دريافت روزانةيك رسانه خبري بر«كه كند  تاكيد مي

پرس سرويس حساب كند، اما، اگر يك رسانه، بخواهد يك تحليل و تفسير تاثير گذار از 
رويدادي خاص در يك منطقه در حال توسعه، پيدا كند، اين خبرگزاري مفيد ترين گزينه 

  .)Giffard, 2002: 98(» باشد براي آن مي

  

  و مشتريان  اينتر پرس سرويس
هاي غيـر دولتـي در شـناخت تفـاوت      اي، همانند فعاالن سازمان هاي رسانه ايي حرفه

دولت . هاي چند مليتي، مشكلي ندارند اخبار اينتر پرس سرويس از اخبار ديگر خبرگزاري
درباره ميزان كيفيت و مفيـد بـودن اخبـار     1997نروژ، يكي از حاميان اين خبرگزاري، در 

در . يس درميان استفاده كنندگان فعال و بالقوه مطالعاتي انجـام داده اسـت  اينتر پرس سرو
هـاي   هـاي رسـانه اي و سـازمان    سردبير، ناشر و نمايندگان سـازمان  26اين مطالعه تعداد 

يكي  ، كهغيردولتي در آفريقا و آسيا، به صورت تلفني يا اينترنتي مورد پرسش قرار گرفتند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  49 اجتماعي شماره فصلنامه علوم/  132

 

 

، »كميتـه ارزيـابي  «اري اينترپرس سـرويس و بقيـه توسـط    از اين افراد توسط خود خبرگز
دهد كه در چهار دهـه گذشـته،    نتايج بدست آمده ازاين مطالعات نشان مي. انتخاب شدند

اي، بـه خصـوص    اينتر پرس سرويس، جايگاه بسـيار وسـيعي در ميـان مشـتركان رسـانه     
اي غير دولتي، داشته ه خبرگزاري سازمان ملل متحد و سازمان ارتباطات راه دور و سازمان

  .)Review of Norwegian, 1997:200(است 
مالي و سياسي را در سطح بـين المللـي گذرانيـده     فراوانهاي  اين خبرگزاري بحران

  .اند را تا آستانه ورشكستگي كشاندهخبرگزاري اند و  ه بسيار كشنده بود ها اين بحران ،است
» خبرگـزاري «ري جايگاه خود را به عنوان يك با اين حال در اين دوره كوتاه، اين خبرگزا

. ها به بـار نشسـته اسـت    هايش سريع تر از ديگر خبرگزاري تثبيت و تحكيم كرده و تالش
ي براي اينترپرس سرويس در سـال  يها يادداشت«در مقدمه » روبرتو ساويو«، 1996قبل از 
ـ  كيد كرد كه أت»  2000 المللـي   بـين د خبرگزاري به سرعت به عنوان يك خبرگـزاري جدي

   ،ايـن خبرگـزاري تنهـا در سـه دهـه خـود را تكميـل كـرد        «: خود را توسـعه خواهـد داد  
 ».رسـيدند  آنبيش از يك قـرن بـه   گذشت  هاي جديد پس از چيزي كه ديگر خبرگزاري

)Roberto SAVIO, 1996: 21( »هـاي   در اين جا بدون نام بـردن از خبرگـزاري  » ساويو
شـان را در  و خبرگزاري آسوشـيتدپرس، كـه فعاليت  ، رويترز سنتي مانند خبرگزاري فرانسه

  .كند اشاره ميبه آنها  آغاز كردند، 1848، و 1851، 1832هاي  سال
  

  هاي اينترپرس سرويس ديگر فعاليت
  اي  هاي از قيبـل كمـك فنـي، حرفـه     خبرگزاري اينتر پرس سرويس، همچنين برنامه

حـال توسـعه اجـرا كـرده و سـمينارهاي       هاي كشورهاي در و ارتباطات راه دور به رسانه
آموزشي براي روزنامه نگاران، به خصوص در آفريقا و آسيا برگزار نموده است و گزارش 

  دهد كـه ايـن خبرگـزار در زمينـه تهيـه و انتشـار اخبـار بـا          تخصصي ساالنه آن نشان مي
، هامتعلـق بـه جنـبش غيـر متعهـد      1»پـول «ماننـد خبرگـزاري   (هـاي خبـري    ديگر شـبكه 

                                                 
1 . Pool 
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  همچنـين از طريـق    ؛همكـاري داشـته و دارد   3»ازيـن « 2،»پانـا « 1،»تانيوگ«هاي  خبرگزاري
اينتـر پـرس سـرويس، يـك     . اي خود، توانسته ارتباطات جهاني برقرار كنـد  شبكه ماهواره

جنـوبي و سـايت اينترنتـي بـراي      يبراي آفريقا 4»صبا نيوز«سرويس راديوي خبري با نام 
  اينتـر پـرس سـرويس، همچنـين      .مدني ايجـاد كـرده اسـت   همكاران رسانه اي و جامعه 

در كشورهاي شمال ماننـد فنالنـد، نـروژ، هلنـد، سـوئد،      » بي سر و صدا«جايگاه خود را 
ل ئآلمان و غيره  تحكيم بخشيده است و اين امر با انتشار مطالب و مقاالت در زمينه مسـا 

تـرا  «ي ماننـد  يهـا  انتشارخبرنامههمچنين با  .حساس توسعه، به زبان آنها اتفاق افتاده است
روي اينترنت و به زبان انگليسي در اتحاديه اروپـا در بروكسـل و مجمـع عمـومي      5»ويوا

هايش را به اطالع  خواسته 6»مونته ويدئو«سازمان ملل در نيويورك و به زبان اسپانيولي در 
هـا و   تمام كنفـرانس را در » ترا ويوا«هاي روزانه  اين خبرگزاري، روزنامه. رساند عموم مي
در حـال   1992هـا از   ايـن اجالسـيه  . كند هاي بزرگ بين المللي منتشر كرده و مي اجالسيه

 7»پورتو آلگـره «از » فوروم اجتماعي جهاني«به مناسبت  2005برگزاري است و در ژانويه 
  .ندتا برزيل پيش بيني شده بود

  

  اينترنت و اينترپرس سرويس
كند  مطالب خود را روي اينترنت منتشر مي 1994ز خبرگزاري اينترپرس سرويس ا

ايجاد  8،»تله نور«به و يك سايت اينترنتي توسط جامعه ارتباطات راه دور نروژ موسوم 
تاسيس شد و مقر آن  1996در  9»گلوبال گيت وي«سرور اصلي، تحت عنوان . كرده است

                                                 
1 . Tanjug 
2 . PANA 
3 . ASIN 
4 . SABANEWS 
5 . Terra Viva 
6 . Montevideo 
7 . Porto Alegre 
8 . Télénor, télécommunications de Norvège 
9 . Global Gateway 
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تاسيس شده است 1997از » مونته ويدئو«م قرار دارد و نمونه اسپانيولي آن در آن در ر .
خبرگزاري اينترپرس سرويس به كمك چند سرور، حضورش را روي اينترنت به 

هر يك از آرشيوهاي اصلي . گسترش داده است 1»وان ورلد آن الين«خصوص با آدرس 
ارائه دهد؛  1994ها، اطالعات مورد نظر كاربران را از  تواند با كليد واژه مي خبرگزاري

د عناوين و سطرهاي نخست مطالب و اسناد را بخوانند و تنها مشتركان توانن بينندگان مي
بخشي از مطالب براي كاربراني كه از سرعت باال . حق دسترسي به تمام متن را دارند

روزانه بيش از هفت هزار بيننده، سايت خبرگزاري . استبرخوردار نيستند، قابل مشاهده 
عالوه بر اين، خبرگزاري . الت متحده امريكا هستندبييند و اكثر اين بينندگان از ايا را مي

  كند  اينتر پرس سرويس مجموعه اخبار را براي بيش از پنج هزار مشترك ارسال مي
ها،  هاي غير دولتي، مسئوالن سازمان ملل، اتحاديه اروپا، رسانه كه اكثر آنها سازمان

ها هستند  رگاني و وزارتخانههاي باز ها، اتاق ، كتابخانه)و پرسنل آنها(سسات آموزشي، ؤم
)IPS Annual Report, 2003: 20( . روشن است كه انتشار اخبار از طريق اينترنت، به

به اين معنا . طور قابل مالحظه اي در خبرگزاري اينتر پرس سرويس گسترش يافته است
 4»ديواينتر ورلد را«در ساختار » اينترپرس سرويس«و  3»انستيتو پانوس« 2،»وان ورلد«كه، 

هاي  هاي راديويي دست نوشته براي ايستگاه» اينتر ورلد راديو«. سهيم هستند 4»ديورا
در اياالت متحده امريكا، . شود از ميكروفن  پخش مي كند كه مستقيماً خبري ارسال مي

خبر به زبان  70كانال اصلي پخش خبر است كه روزانه  5)شبكه جهاني خبر(» ان.آي.جي«
كند كه از اين ميان دوسوم  مشتري ارسال مي 300يش از زبان انگليسي، اسپانيولي براي ب

ها  تعداد زيادي از خوانندگان اين روزنامه(هاي افريقايي ــ امريكايي هستند  آنها روزنامه
براي  1»وام« 7،»كنا« 6،»اوپكنا«چند خبرگزاري ملي مانند .) دسترسي به اينترنت ندارند

                                                 
1 . One World Online 
2 . One World 
3 . l’Institut Panos 
4 . InterWorld Radio 
5 . GIN (Réseau global d’information 
6 . OPECNA 
7 . QNA 
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. ندكن تغذيه مياينتر پرس سرويس هاي خبرگزاري  از شبكهجلب مخاطبان بيشتر، 
اينترنت، ارتباطات داخلي ميان خبرنگاران و دفاتر خبرگزاري اينتر پرس سرويس را 

هاي  اينترنت جذبه سرويس. ها، روي ديگر سكه  نيز دارند اين ويژگي .تسهيل كرده است
وجود انتقال خبر را كه گاهي اوقات يك سوم اخبار دريافتي از اينتر پرس سرويس را ب

از . هاي فني معموال به قهقرا رفته است تقاضاي سرويس. كاهش داده است ،آوردند مي
زمان پيشرفت فني، آشفتگي در ارتباطات راه دور پديد آمده و قيمت ارتباطات راه دور 

همه مشتركان يك باند اينترنتي يا تجهيزات انفورماتيك كافي در . متوقف شده است
هاي تله ماتيك ويژه و  اينتر پرس سرويس، بايد قيمت جريان اختيار ندارند، خبرگزاري

  . هاي اينترنت راتحمل كند ارتباط ماهواره اي و بيش از همه سايت
هاي  را احيا كرده و ديگر سايت 2در دنياي سايبر، اينتر پرس سرويس، سايت خود

  : مربوط را گسترش داده كه برخي از آنها عبارتنداز
  3گاري جهاني به زبان انگليسيسايت سرويس روزنامه ن
  4سرويس اسپانيولي زبان

يك برنامه درزمينه اثرات آزادسازي اقتصادي و جهاني سازي درزندگي مردم به 
  .5ويتنام، چين تايلند، الئوس، كامبوج، ،»بيرماني«آسيايي شامل  خصوص در شش كشور

ها و استعدادهاي  ييك برنامه در زمينه جوانان ژاپني كه در زمينه استفاده ازتواناي
  6.نويسند ها مي بچه

  7.يك برنامه مربوط به روزنامه  نگاري ژاپني مرتبط با مسائل توسعه در آسيا

                                                                                                                                                                  

1 . WAM 
2 . www.ips.org 
3 . www.ipsnews.net 
4 . www.ipsenespanol.net 
5 . www.ipsnews.net/mekong 
6 . www.ipsnews.net/alert 
7 . www.ipsnihongo.org 
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  يكي از تجربيات موفق ائتالف اينترنتي اينترپرس سرويس با ساير مراكز 
اين دو رسانه . رسانه، ائتالف اين خبرگزاري با ماهنامه لوموند ديپلماتيك بوده است

» فوروم اجتماعي جهاني«هاي  المللي ابتكارات گوناگوني در زمينه ارتباطات در فرصت بين
)Forum Social Mondial "FSM"( (انجام داده اند .  

براي   1اين خبرگزاري و لوموند ديپلماتيك يك سايت اينترنتي 2001در اوت 
موضوعي   لبعه مطافعاالن جامعه مدني تاسيس كردند تا در زمينه جهاني سازي و توس

اين سايت بيش از پنج هزار مقاله و تفسير مرتبط با مضامين توسعه و . ارائه دهند
اين مطالب توسط همكاران مختلف اين دو رسانه در جهان  كهارتباطات، ارائه كرده است 

اند و در هنگام  هزار بار از آن بازديد كرده 600تعداد  2002در ژانويه . تهيه شده است
اين سايت بزرگترين . هزار بيننده در روز داشته است 60به طور متوسط  فوروم، سايت

  . دهد مشاهده كنندگان خبرگزاري اينترپرس سرويس را تشكيل مي
هاي چند مليتي  خبرگزاري اينترپرس سرويس، در برابر نفوذ فزاينده خبرگزاري

رز در يكي از مديركل وقت خبرگزاري رويت 2»پتر جاب«،  2000گيرد، درژوئيه  موضع مي
استراتژي ما براي رويترز ايجاد يك جامعه «: هاي تخصصي يونسكو اعالم كرد نشست

بينيم  ما در اينترنت يك جريان سريع و عميق را مي. صد در صد اينترنتي پرشتاب است
در حالي كه تا اين جا مشتريان ما به صدها [...] دهد  كه همه مسائل روز ما را پوشش مي

ست، اكنون ما قادر خواهيم بود كه به مشتريان زيادي و حتي  به صدها هزار رسيده ا
او يك سال پيش  .)UNESCO, Rapport final, 2001:53(» ميليون نفر سرويس بدهيم

استراتژي رويترز شتاب بخشيدن به «كه از آن نيز در يونسكو متذكر شده بود 
سازمان دادن روابط متقابل هاي اينترنتي و گشودن بازار جديد اطالعات و  تكنولوژي

    .)UNESCO, 2001: 53(» .رويترز با يك الگوي مبتني بر اينترنت است

                                                 
1 . www.portoalegre2002.net 
2 . Peter Job 
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چهار  طولميليون دالر در  800دهد كه  يك مطالعه انجام شده در اين باره نشان مي
  هاي اين خبرگزاري در اينترنت رونق بگيرد سال هزينه شده است تا فعاليت

)UNESCO, 2001: 54( .اين، جهان اينترنت بي نهايت در زمينه بازار خبر، رقابتي بنابر
اينجاست كه ارزشگذاري و كيفيت . است و رقباي بين المللي و ملي فراواني دارد

محتوايي و شرايط انعطاف پذيري فني وقابليت پاسخ گويي به مشتريان اهميت زيادي 
اي و  ره ديجيتالي، چند رسانهها به لحاظ استراتژيك، در دو خبرگزاري هامروز. كند پيدا مي

حتي اگر رقابت در حوزه ديگر صورت بگيرد، براي اينترپرس . ندهستبسيار رقابتي 
اگر چه رقابت دراينترنت  .سخت نخواهد بود» داغ«سرويس رقابت در زمينه رويدادهاي 

) اينترپرس سرويس(اجتناب ناپذير است، ولي فعاليتي كه اين خبرگزاري بين المللي 
نه تنها به عنوان يك  و. دهد زير سئوال بردن رقابت خبري است خارج از هنجار انجام مي

شود، بلكه به عنوان محرك  در نظام چند مليتي خبري محسوب مي جايگزينخبرگزاري 
هاي  ها و جامعه هاي غير دولتي و ديگر گروه هاي در حال توسعه، سازمان طي رسانهارتبا

  .دهند آيد كه در جهان خود را گسترش مي مدني به  شمار مي
  

  گيري نتيجه

چنان كه گفته شد هدف اصلي، از تأسيس خبرگزاري اينترپرس سرويس، مقابلـه بـا   
دهـد كـه ايـن     طالعات ما نشـان مـي  نتايج م. هاي بزرگ غربي بود سلطه خبري خبرگزاري

اي، با فعاليـت مطلـوب    هاي منطقه خبرگزاري توانسته به عنوان يكي از بهترين خبرگزاري
به عبارتي امروز . المللي را شگفت زده كند هاي بزرگ بين در عرصه خبررساني خبرگزاري

. است هاي چندمليتي موجود مطرح اين خبرگزاري به عنوان يك جايگزين خبري در نظام
. المللي نقش تأثيرگذاري داشته باشد يل اهداف نظم نوين بينمكوشد در راستاي تك كه مي

افقي خبري ايجـاد كـرده كـه    » مكانيسم«به بيان ديگر، خبرگزاري اينترپرس سرويس، يك 
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هاي مختلف خبري قادر هستند كه در تبادل جهاني خبـر و آگـاهي    ها و شبكه در آن گروه
به دليل فقـدان   1970هاي  بنابراين، اگر اتوپياي سال. كت داشته باشندبخشي متقابل، مشار

اين اتوپيا، محقق شده » اينترنت«وسايل فني و مالي امكان ظهور پيدا نكرد، امروز به لطف 
اين چالشي است . گرا و متنوع، در دنيا پديد آمده است و يك نظام سياسي حساس، كثرت

  . هاي آينده با آن روبرو خواهد شد الكه خبرگزاري اينترپرس سرويس در س
هاي خبرگزاري اينترپرس  ها و تالش دهد، كه با همه فعاليت همچنين نتايج نشان مي

هـاي   توان مدعي ضعيف و كم رنگ شـدن سـلطه خبـري خبرگـزاري     سرويس، هنوز نمي
بنـابراين،  . بزرگ غربي به خصوص در زمينه پوشش خبري در كشورهاي جهان سوم شـد 

جهان سوم، براي رسيدن به اسـتقالل كامـل خبـري، بـه خصـوص در شـرايط        كشورهاي
هاي  اگر چه خبرگزاري. دارند ياي فعال ديگر هاي منطقه كنوني جهاني، نياز به خبرگزاري

انـد،   اند، اما بسـياري از آنهـا نتوانسـته    متعددي در مناطق مختلف جهان سوم تأسيس شده
اي جديد، يعني صداي جنوب در شمال تبـديل  به عنوان صد» اينترپرس سرويس«همانند 

سـازان   گيران و تصـميم  شوند و آراء و افكار كشورهاي در حال توسعه را به گوش تصميم
مـثالً خبرگـزاري   . هاي سازمان ملـل تـأثير بگذارنـد    المللي برسانند و در سياست مهم بين

بار كشورهاي اسالمي اي قرار بود اخ المللي اسالمي كه به عنوان يك خبرگزاري منطقه بين
المللي ناشناخته مانـده،   را پوشش دهد، به علت فعاليت كم رنگ خود نه تنها در سطح بين

هاي بسياري از كشورهاي اسالمي دور و نزديك نيز از آن بـه عنـوان يـك     حتي در رسانه
  . شود، حتي اگر كنفرانس كشورهاي اسالمي هم برگزار شود منبع خبري ذكر نمي

توانـد از جهـان مختلـف، بـراي ديگـر       مـي » اينترپرس سرويس«رگزاري بنابراين خب
اي كـه در آينـده تأسـيس     هـاي منطقـه   اي تأسيس شده و يا خبرگـزاري  خبرگزاري منطقه

  . خواهند شد، الگوي خوب و مناسبي باشد
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