
 

 

 

 

 

 

 

 اينترپرس سرويس؛ يک خبرگزاري جهاني براي كشورهاي جهان سوم 

 *دكتر عباس اسدي
 2/5/77 :دريافت تاريخ                

 58/25/77 :پذيرش تاريخ                         
 

 چكيده
له مقا ين  ر ا كه  ،د پرس  است  ين  ا پاسخ  فتن   يا د  رصد د هشگر  و چگونه پژ

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

و به صورت  رد هاي بزرگ كشورهاي غربي را تعديل كتوانسته سلطه خبري خبرگزاري

 ي  رقيب جدي در برابر آنها ظاهر شود؟ 

 .سود برد  شد  است ايكتابخانه –روش اسنادي  ازاين مقاله، در 

عنوان ي  خبرگزاري مه   دهد كه خبرگزاري اينترپرس سرويس بهنتايج نشان مي 

اي، در جريان بين المللي اخبار و گفتمان غالب بر اين جهان سومي، توانسته نق  عمد 

جريان، ايفا كند. به عبارتي اين خبرگزاري با استفاد  از امكانات موجود، و با بهر  گيري 

مشي مستقل انتقادي و با اتخاذ خط  - ايازمفاهي  بنيادي و شيو  روزنامه نگاري توسعه

، به چال  كشاند  يخبري، نابرابري و عدم تعاد  اطالعات بين المللي را به طور جد
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است. در واق ، امروز، اينترپرس سرويس در دنياي اخبار و اطالعات بين المللي، به زبان 

نيو صدا رما ها، آ و ز ر كه بيانگر آ خواستها، ايد ي تبديل شد   ت و ها،  ها، مطالبا

 اي جهان سوم است.هاي كشورهتالش

: خبرگزاري، اينترپرس سرويس، جهاني سازي، جريان بين المللي هاي كليديواژه

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

 

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

نشات   كيست. اين جريان، كه از تحوالت اقتصادي، سياسي و تكنولوژيتاثير قرار داد  ا

گرفته  و ساختار مبادالت جهاني را متحو  كرد ، پس ازجنگ دوم جهاني پديد آمد  و 

از سوي كشورهاي در حا  توسعه در بطن يونسكو مورد بحث  دهه هفتادهاي طي سا 

خبرگز ز هرچيز،  ر گرفته است. اين كشورها بي  ا يقرا ي فراملي )يونايتدپرس ار ها

كردند كه باعث سلطه اينترنشنا ، آسوشيتدپرس، خبرگزاري فرانسه و رويترز( را مته  مي

دهند. )اسدي و علي اند و ي  نگرش نامتناسب از اين كشورها ارائه ميجهاني اخبار شد 

 (2872:55 آبادي،

دو « نوردنسترنگكارل »و  «تاپيو واريس»تحقيقاتي كه در همان زمان، توسط 

درصد اخبار و اطالعات پردازش و  70داد كه بي  از محقق فنالندي انشام شد، نشان مي

درصد به كشورهاي در حا  توسعه تعلق دارد.  50به كشورهاي شما  و تنها  ،توزي  شد 

عالو  بر آن، اخبار و اطالعات مربوط به كشورهاي در حا  توسعه، با رويدادهاي 

ند، زلزله،كودتا، ترورهاي سياسي وغير ( دراين كشورها مرتبط است دراماتي  )مان

(Tapio Varis & Kaarle Nordenstreng, 1974: 19).  

اي كه هدف اصلي آنها، مقابله هاي منطقهسيس خبرگزاريأاين برخوردها، منشر به ت

ترپرس خبرگزاري اينهدف از ايشاد  ، شد.هاي بزرگ غربي بودخبرگزاريبا  سلطه خبري 
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ين اناشي از  ه  - از روزنامه نگاران آمريكاي التين و اروپا يگروهتوسط   -سرويس 

 .بودامر 

بررسي جايگا  آن در  ابتدا ،در اين  مقاله ل اصلي پرداختن به اين خبرگزارييدال

هاي خا  روزنامه نگاري فرايند توسعه در كشورهاي در حا  توسعه و همين طور شيو 

ايران  كه در اين سپسهاي بزرگ غربي است و ا سلطه خبري خبرگزاريآن در مقابله ب

به موضوع خبرگزاري به طور خا ، ها، هي  محقق يا متخصص درامور خبرگزاري

رداخته و اگر ه  كسي به آن  توجهي نشان داد ، تنها در حد چند پاينترپرس سرويس ن

، تنها تعداد انگشت  شماري بود  و نه به صورت ي  اثر مستقل. در جهان غر  نيز سطر

اند، كه عبارتند از محققان ارتباطي، به طور مستقل اين موضوع را مورد كنكاش قرار داد 

« ميشل پالمر»، ( محقق ارتباطي انگليسيOliver Boyd-Barrett) «ته بويد بارياوليو»از: 

(Michael Palmer) روآلن مو»و  استاد علوم ارتباطات در دانشگا   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  آنشايي كه اين مقاله نخستين پژوه  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 خودخبرگزاري را دنبا  نمايند و با يافته

 تكميل تر كنند.

 

 هاي بين المللي يونسكو در مباحثه جايگزينهاي جايگاه خبرگزاري
ي مه   ر خبرگزا ديگر  همانند  س سرويس،  ي اينترپر ر ، نق  جايگزينخبرگزا

( بازي كرد  NOMICمباحثه مرتبط با نظ  نوين جهاني اطالعات و ارتباطات )در مهمي

 مريكا و مخصوصاًآدر دور  پس از جنگ دوم جهاني، تفوق سياست بين المللي »است. 

ت و ئنفوذ شديد آن در سازمان ملل متحد، باعث شد  بود كه مسا ل مربوط به اطالعا
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ن، در قالب ايدئولوژي جها ت در سط   رتباطا ي خا  غربي، همچون ا ها و الگوها

كه با زمينه  2917مطرح شود. از « ارتباطات توسعه بخشي»و « جريان آزاد اطالعات»

كنفرانس بين المللي  سازمان ملل متحد دربار  »سازي قبلي و پشتيباني مستقي  آمريكا، 

 در مشم  عمومي« اعالميه جهاني حقوق بشر»د و شدر ژنو برگزار « آزادي اطالعات

ملل متحد در دسامبر همان سا  به تصويب رسيد، براساس ماد  نوزد  اين اعالميه سازمان 

جريان آزاد »دربار  آزادي اطالعات، نظ  بين المللي حاك  بر ارتباطات جهاني، بر مبناي 

 .(22: 2829)شن م  برايد، « گذاشته شد« اطالعات

به صورت گفتمان  2920و  2920هاي  در طو  دهه« جريان آزاد اطالعات»در واق  

ن، تحت تاثير  جريا كه اين  ز آنشايي  ر آمد. ا د ت  طالعا درعرصه بين المللي ا غالب 

كرد تا مريكا قرار داشت، آمريكا با بهر  برداري از آن، سعي  ميآ« ديپلماسي فرهنگي»

الگوهاي  مورد نظر جامعه خود را به ديگر كشورهاي جهان سوم تحميل كند. اين تالش 

ت امريكا، باعث شد تا در زمينه اطالعات بين المللي و ارتباطات جهاني،  نوعي سلطه دول

هاي  استعمار به دنبا  گسترش جنب » 2920بالمعارض بوجود آيد، اما از اواخر دهه 

و تحت  -آفريقايي و آمريكاي التين  ،هاي آسياييزدايي و استقال   طلبي در سرزمين

داخلي برخي از كشورهاي مترقي و انقالبي جهان سوم  و هاي بنيادي تاثير دگرگوني

ي جهاني فزايند  آنهاهمبستگي ي عميق تر و وسي  تري دربار  ميراث آگاهي - ها ها

هاي جديد سلطه جويي آن در دنيا پديد فرهنگي وارتباطي استعمار قدي  غربي و شيو 

لي متخصصان و محققان هاي علمي بين الملآمد؛ به طوري كه از ي  سو، در گردهمايي

هاي هاي نمايندگي دولتهاي  جهاني هياتارتباطات و از سوي ديگر، در گردهمايي

هاي كنفرانس عمومي  يونسكو وكنفرانس سران براي شركت در اجالسيه -سوم،  جهان

غير متعهد  جنب   ي  در  -كشورها ت  طا رتبا و ا ت  طالعا وض  نامطلو  ا نسبت به 

فاصله روز افزون آنها با كشورهاي غربي، صداي انتقاد و  در حا  توسعه و كشورهاي

 ( 22: 2829)م  برايد، « اعتراض برخاست.
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مريكا آها و انتقادها عليه سو  استفاد  كشورهاي غربي به خصو  نخستين اعترض

« الملليوسايل ارتباط جمعي و تفاه  بين»در سمپوزيوم « جريان آزاد اطالعات»از نظريه 

توسط يونسكو در يوگسالوي سابق برگزار  2927ين سمپوزيوم كه در مطرح شد. درا

 ،شد  بود، محققان انتقاد نگر غربي و جهان سومي بر شكاف گسترد  اطالعات تباد  شد 

جريان متعاد  »بين كشورهاي پيشرفته و عقب ماند  تاكيد كردند و خواستار ايشاد ي  

مايي ديگري كه از سوي يونسكو در در جهان شدند. ي  سا  بعد، در گرده« اطالعات

جريان »پيرامون كانادا برگزار شد  بود، اين انتقادها شدت يافت و اين بار به طور اخص، 

هاي مطالعات ها و الگوهاي ارتباطي و همچنين شيو المللي، نظريهنامتعاد  اطالعات بين

ت و عملكردهاي يونسكو در اين زمينه  چرخيد. مي«  وتحقيقات غربي دربار  ارتباطا

 ( 28: 2829)م  برايد، 

ها و سمينارها، به محل ها، كنفرانسيافت و گردهماييانتقادها روز به روزادامه مي

ي  ابراز ديدگا  ي انتقادي در زمينه مناسبي برا تج»ها  تبديل شد  « ريان آزاد اطالعا

در شانزدهمين »د.   بوهاي عمومي  يونسكو ارائه شدترين اين انتقادها دراجالسيهبود. مه 

در پاييز  كنفرانس عمومي يونسكو، كه  جالسيه  2ا ر  980 ريس برگزا د، براي شدر پا

ت»نخستين بار، سياست  طالعا د ا زا ن آ ز دولت« جريا ي ا ي تعداد ز سو ي عضو ا  ها

ن، الگوي  ن با آ همزما و  واق  شد  ض  عترا و ا د  جهاني، مورد انتقا ن مه   زما  اين سا

حد و جهاني، كه از طرف غربي« تتوسعه بخشي ارتباطا» ن ي  الگوي وا  ها به عنوا

عرضه  ن سوم  جها ي  ها م كشور ر تما د عما   ي ا جويي شبرا رضه  معا د  بود، نيز با 

طي روبرو سياست رتبا ي ملي ا انتقاد شديد اللحن  .(22: 2829)م  برايد، « د.شها

يار  قابل توجه وزير وقت اطالعات هند در جريان اين اجالسيه بس« آي.جي. گوجرا »

ي دربار  بود. تحت تاثير همين فضاي انتقادي، قعطنامه اصو  كاربرد وسايل ارتباط »ا

در آن به تصويب رسيد كه سابق با پيشنهاد دولت شوروي « جمعي در روابط بين المللي
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كيد أبر تحكي  صل  و تفاه  بين المللي و پرهيز از تبليغات نژاد پرستانه و جنگ طلبانه، ت

 بود. شد 

برگزار شد، تحت  2985هفدهمين اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو، كه در پاييز 

هاي ثير انتقادهاي روزافزون مربوط به عدم تعاد  اطالعات و نابرابري ارتباطات، گامأت

خواستهؤم جهت تامين  ي را در  ن برداشت. تصويب ثر ي منتقدا اعالميه مربوط به »ها

هاي شديد مخالفتبا وجود ، «هاي تلويزيونيقي  برنامههاي پخ  مستكاربرد ماهوار 

در اين كنفرانس بين مفهوم افراطي »مريكا، مهمترين دستاورد اين كنفرانس بود. در واق  آ

ت از ي  سو و مفهوم محدود كنند  مبتني بر رعايت دقيق اصل  جريان آزادانه اطالعا

ز  ي ديگر، ي  مفهوم ميانه رو كه ا ز سو ت»حاكميت ملي ا طالعا ز ا « حق استفاد  ا

 (897: 2872معتمدنژاد،  معتمدنژاد و« )كرد، به خودنمايي پرداخت.هواداري مي

ر پاييز  د عمومي يونسكو  كنفرانس  جالسيه  هشدهمين ا ر  2د 9 8 ضمن اتخاذ  1

طرح اعالميه اي دربار  اصو  »تصميمات جديد، براي اجراي قطعنامه اي مربوط به تهيه

ارتباط جمعي به منظور تحكي  صل ، تفاه  بين المللي، مبارز  عليه  بنيادي كاربرد وسايل

هاي مهمي درجهت مقابله با گيري، نتيشه«تبليغات جنگ طلبانه، نژاد پرستي و آپارتايد

نوزدهمين اجالسيه كنفرانس  عقب ماندگي ارتباطي كشورهاي جهان سوم بدست آمد.

هاي غربي، جهان اي سخت ميان دولتبه صحنه برخورده 2982عمومي يونسكو در پاييز 

جالسيه،  ي اين ا ها د ر و دستا مهمترين  ز  ي سوسياليستي تبديل شد. ا ها كشور و  م  سو

ن بين ي تشكيل ي  كميسيو ز مديركل يونسكو برا خواست ا ي در بررسي »المللي برا

بود، كه اين كميسيون ي  سا  بعد، كار خود « مشموعه مسائل ارتباطات در جامعه معاصر

م  را تحت ت»نا طا رتبا ر  مسائل ا دربا ن  بين المللي مطالعه  ز كرد. اين « كميسيو غا آ

بررسي وض  »كميسيون ماموريت داشت تا چهار مقوله مه  را مورد بررسي قرار دهد: 

توجه به مسائل مربوط به جريان آزاد و متعاد  »، «موجود ارتباطات و اطالعات در جهان

و تعيين نق  « هاي مختلف مسائل ارتباطاتجنبه تشزيه و تحليل»، «ارتباطات در جهان

)م  برايد، « ارتباطات براي هوشيار سازي افكار در برابر مسائل مه  مورد برخورد جهان
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وليه بررسي .(50: 2829 جالسيه كنفرانس نتايج ا ي كميسيون مذكور در بيستمين ا ها

ت فراواني برانگيخت.  2987عمومي يونسكو در  تا اين كه در اين ارائه شد و مباحثا

جالسيه،  رتباط »ا وسايل ا ت  ط به مساعد ي مربو ر  اصو  بنياد دربا عالميه يونسكو   ا

جمعي در تحكي  صل ، تفاه  بين المللي، پيشبرد حقوق بشر و مبارز  عليه نژاد پرستي، 

جنگ و تحري  به  رتايد  را« آپا ق آ عالميه به   به اتفا هميت اين ا رسيد. ا  به تصويب 

ين  ي  بدليل ا ي  ر قرا بر جهت  ر  د لمللي  ا بين  ي  سند  ر  با ي نخستين  برا كه  د   و

شد. بيست و تصويب مي« نظ  جهاني نوين عادالنه تر و موثرتر اطالعات و ارتباطات»

 در بلگراد تشكيل شد، به بحث  2970يكمين اجالسيه كنفرانس عمومي يونسكو كه در 

« مطالعات دربار  مسائل ارتباطاتكميسيون بين المللي »و بررسي دربار  گزارش نهايي 

در پي آن قطعنامه بسيار مهمي دربار   كهپرداخت و در نهايت مورد تصويب قرار گرفت 

ت» طا رتبا و ا ت  طالعا جهاني نوين ا  بر محو نابرابري »صادر شد. اين قطعنامه « نظ  

عمومي و  ي  رها ر منفي بعضي انحصا ت، محو آثا طالعا و ا ت  طا رتبا عدم تعاد  ا و 

خلي و خارجي  ي و تمركزخصوص ت، رف  موان  دا ط آميز در زمينه ارتباطا ي افرا ها

جريان آزادو انتشار گسترد  تر و متعاد  تر اطالعات و افكار، تعدد مشراهاي اطالعات، 

ن و تفكي  ناپذيري اين  ت، آزادي فعاليت روزنامه نگارا ت و اطالعا  آزادي مطبوعا

كش نايي  توا ن،  آنا مسئوليت  ز  ي ا د زا وض  آ د  ي بهبو توسعه برا حا   ر  د ي  ها ر  و

تاكيد كرد  بود. )م  برايد، « هاي ملي و...ارتباطات آنان در انطباق با نيازها و آرمان

2829 :51.) 

« نظ  نوين جهاني اطالعات و ارتباطات»شود كه مباحثات مربوط به يادآوري مي

چش  انداز اميدبخشي را  هاي بعدي يونسكو نيزادامه يافت وهرباردر اجالسيه 2)نومي (

ز تغيير رياست يونسكو،  ه  كرد تا اين كه پس ا حا  توسعه فرا ي در  ي كشورها برا

                                                 

1 . NOMIC 
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هاي هاي اصلي دور شد و دوبار  به سوي سياستهاي اين سازمان نيز از آرمانسياست

 غر  گرايانه، گراي  پيدا كرد. 

مهمي را در مقابله با  ناگفته نماند كه جنب  غير متعهدها از زمان تاسيس، اقدامات

در سلطه مينه،  ز ين  ر ا د كه  د. تصميماتي  دا م  طي انشا رتبا و ا هنگي  فر جديد  ي  ها

تا  2980هاي هاي سران اين جنب  و وزيران اطالعات آن، در فاصله بين سا كنفرانس

از توجه اين جنب  به مساله اطالعات و ارتباطات و مقابله با  نشانشد،  گرفته 2979

 ارتباطي بود. امپرياليس 

ت ميان شما  و »هاي رسيدن به گفتني است، يكي از مهمترين را  تعاد  اطالعا

رتي تحقق « جنو  عبا ت»و به  طا رتبا و ا ت  عا طال جهاني ا تاسيس « نظ  نوين 

بود. موضوعي كه هي  گا  از سوي كشورهاي در حا  توسعه  جايگزينهاي خبرگزاري

رفت. خبرگزاري اينترپرس سرويس، خبرگزاري در مباحثات يونسكو مورد غفلت قرار نگ

جمله  ز  غير  ا و ي پانا  ر گزا خبر و  كانا،  ي  ر گزا خبر )پو (،  متعهد  غير  ي  ها كشور

ها، ارتباط ي  سويه خبري و فضاي بودند. كه با تاسيس آنجايگزين هاي خبرگزاري

 هاي بين المللي شكست.كنتر  شد  رسانه

 

 جايگزيناينترپرس سرويس يك خبرگزاري 
به عنوان وسيله گفتگو ميان اروپا و آمريكاي التين و  2921، در «اينترپرس سرويس»

ميان احزا  دموكرات مسيحي اروپا و آمريكاي التين  2«پل خبري»به خصو  به عنوان 

( كه البته خيلي سري ، خود را از  Anthony Giffard, 1984: 41-59ايشاد شد، ) در رم

خود را به سوي آفريقا و آسيا معطوف نمود و توانست،  آن رها كرد و اندك اندك توجه

 شما ، باز كند. « تصمي  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 مطلو  در عرصه خبر عنوان يكي از بهترين خبرگزاري
                                                 

1 . information bridge 
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ي ،رساني ر م از خبرگزا كدا هي   هنوز  و  كند  زد   را شگفت  گ بين المللي  ي بزر ها

هاي بزرگ نتوانسته، اينترپرس سرويس را در عرصه اطالع رساني مغلو  خبرگزاري

 (Bourges et Gritti, 1986:54سازند.)

چنان كه امروز، اين خبرگزاري به عنوان صداي جديد، يعني صداي جنو  در 

توانسته با رساندن صداي كشورهاي در حا  توسعه، در تصميمات شما  تبديل شد  و 

هاي سازمان ملل تاثير هاي شما  و همچنين در سياستها و دولتمه  بين المللي سازمان

جنو ، چندان پايدار  -شما  گفتگوي بگذارد. اين خبرگزاري كوشيد  تا نشان دهد 

به عبارتي، از نظر اين  .ير يابدجنو  تغي -جنو  گفتگوي بايد به  گفتگونيست و اين 

در را ها، توازن خبري توان با تباد  اخبار و اطالعات مستقي  ميان قار خبرگزاري، مي

از  2980هاي سط  جهان بوجود آورد. اين نگرش اينترپرس سرويس، باعث شد، در سا 

ن ي   ي غربي، به خصو  آمريكا، به عنوا ماشين جنگي عليه »سوي برخي كشورها

مورد حمالت تبليغاتي قرار گيرد، اما اين حمالت، نه تنها كوچكترين تاثيري در «  غر

حتي موجب سياست ورد،  جود نيا ن بو ي آ خبر ي استقال   ر اينترپرس شها عتبا د تا ا

ها، تصمي  گيران و جامعه مدني كشورهاي در حا  توسعه به عنوان سرويس در نزد رسانه

باال رود. اين خبرگزاري هموار  خواستار  جايگزينار خبرگزاري مستقل و تهيه كنند  اخب

هاي توسعه ي  شبكه خبري باز و مشاركت جو بود  و از پيشرفت همه جانبه و سياست

 مستقالنه كشورهاي غير متعهد و در حا  توسعه حمايت كرد  است.

 

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

. اين دور  عالو  بر تولد خبرگزاري اينترپرس سرويس، به عنوان باشدمي ،2982تا  2921

هاي نظامي است. دور  دوم، ميان اروپا و آمريكاي التين، زمان گسترش رژي « پل خبري»

ها تغيير موض  قار باشد، كه دراين دور ، خبرگزاري به سوي ديگر مي 2972تا  2982بين 
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، فعاليت كشورهاي غيرمتعهد در فضاي دور دهد و به خصو  اين كه در اين مي

)نومي ( رو به « نظ  نوين جهاني اطالعات و ارتباطات»المللي و مباحثات مربوط به بين

افزاي  است و خبرگزاري اينتر پرس سرويس نيز در حا  توسعه دادن شبكه ارتباطي 

هاي دشوار براي . اين دور  سا باشدمي 2992تا  2972ر  سوم، از دو باشد.ميخود 

رئيس  2«رونالد ريگان»اينترپرس سرويس است، چون بدنبا  انتقادات و مداخالت اداري 

شود. البته در برابر بسياري از قراردادها اينترپرس سرويس لغو مي ،مريكاآ وقتجمهور 

هاي اين ولتي براي توسعه فعاليتهاي دولتي وغيرداين موضوع، سيلي از كم 

. در باشدتاكنون مي 2992الخر  دور  چهارم، كه از شد. باخبرگزاري، به سوي آن سرازير 

، وارد ي  مرحله «5000اينترپرس سرويس »اين دور ، اين خبرگزاري با اجراي طرح 

ن اين شد كه همچنان ادامه دارد. درجرياجديد در جامعه جهاني و شبكه الكترونيكي 

برد كه بايد متحو  شود و با هوشمندي بر مراحل، خبرگزاري اينترپرس سرويس، پي 

موان  غلبه كند و ضمن حفظ رسالت و شور و احساس خود، با تحوالت انطباق پيدا  

 كند. 

 دفتهر در   28، خبرگهزاري اينترپهرس سهرويس،عالو  بهر مقهر خهود در رم،        امروز

 دفتهر   2دفتهر در اروپها،    22آمريكاي التهين و كارائيهب،   دفتر در  58) .جهان داردسراسر 

 ، تعهداد  همچنهين . (دفتهر در آسهيا و آمريكهاي شهمالي     1دفتر در افريقا،  2در خاورميانه، 

 دهنههد. اينترپههرس كشههور رويههدادها را پوشهه  مههي 250خبرنگههار دائمههي و آزاد در  82

 كلمهه، خهدمات خبهري     ههزار  250سرويس، به كم  شبكه اينترنت و مهاهوار ، روزانهه   

هاي فرانسوي، آلماني، فنالندي، نروژي، انگليسي و ترجمه به زبان ،اسپانيولي هايبه زبان

دههد.  هلندي، سوئدي، ژاپني، پرتگالي، تايلندي، منچوري )چيني(، نپالي و هندي ارائه مي

(IPS Annual Report, 2004: 63   در سها )تعهداد مشهتريان )كهاربران( آن در     5007

ميليون بود  است. همچنين  500هزار و تعداد خوانندگان باالي  20بي  از  ،سراسر جهان

اينترپرس سرويس اخبار راديويي براي مخاطبان بالقو  به خصو  در آفريقها كهه تعهداد    

                                                 

1 . Ronald Reagan 
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كند. تعداد صفحات خبهر خوانهد  شهد  روي    ميليون نفر ارزيابي شد ، تهيه مي 220ها آن

 شود. سه ميليون صفحه را شامل مي و  سايت آن، ماهانه حدود

هاي بزرگ سنتي، اين است  كهه بهه   مه  ترين تفاوت اينترپرس با ديگر خبرگزاري

 بهراي اينترپهرس، علهل )چرايهي( و     « چسهبد. نمهي »رويدادهاي فوري و جنشها  برانگيهز   

 نتايج خبر اهميت فراواني دارد. مثال چرا )به چهه دليهل( مالقهات يه  دهقهان آفريقهايي       

كنهد؟ در  آمريكاي التين با يكي از وزرا  كشور خهود، جلهب توجهه مهي     از ا ي  كارگري

مالقات ي  دهقان يا كهارگر فرانسهوي بها يكهي ازوزرا  فرانسهه جلهب توجهه        كه حالي 

كند، حتي اگر وزير فرانسوي به مسائل او توجهي نكند.؟ چرا )بهه چهه دليهل ( يه      نمي

عه طبيعي مرتبط بهود ، بهدون آن كهه نتهايج آن را     دهقان فرانسوي كه با ي  كودتا و فاج

خودش ببيند، بايد نتايج عمل او در كشاورزي و صادرات جهان سوم تاثير بگذارد؟ خهط  

بر ايهن منطهق اسهتوار بهود       2970و  2980هاي مشي خبري اينترپرس سرويس طي سا 

 است. 

ريكايي، نشان محقق ام« آنتوني جيفارد»از سوي  2975ي  مطالعه صورت گرفته در 

ههاي بهزرگ بهين المللهي،     دهد كه بسيار اوقات موضوعات مطرح شد  در خبرگهزاري مي

مرتبط با سو  قصدها و كشتارهاي مردم جهان سوم و تالش براي تشويق مردم در جههت  

هاي خهود، نگهاهي منفهي بهه تغييهرات سهاختارهاي اقتصهادي        نافرماني در برابر حكومت

مكاري منطقه اي، اقتصادي و فني آنهها بهود  اسهت. ايهن     اجتماعي كشورهاي جنو  و ه

ها دهد كه زنان و كودكان كشورهاي جنو ، در اين خبرگزاريمطالعه همچنين  نشان مي

 يها خواهنهد بهود    بهود  اند. در حالي كه آنها عوامل تعيين كنند  توسهعه  كال فراموش شد 

(Anthony Giffard, op. Cit, p. 55). 

به سوي كشورهاي در « پنشر  جديد»رپرس ضمن گشودن ي  بدين ترتيب، اينت

حا  توسعه، قانون تبعيت از خبر عمودي و ت  مفهومي يعني از شما  به جنو  يا از 

كند. هدف اينتر پرس سرويس، تالش براي ايشاد ي  خبر باال به پايين جامعه را رد مي
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ي  پوش  خبري از » افقي، يعني از جامعه به جامعه است. در واق  اين خبرگزاري

دهد كه توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي مردم و رويدادها و فرايندهاي كلي ارائه مي

شود. به عبارتي، آن ناقل كشورها به خصو  در كشورهاي در حا  توسعه را شامل مي

 .كنندصدا و چش  انداز مردمي است كه اغلب اوقات در فضاي عمومي صحبت نمي

رويدادهاي جهاني است كه اين « چرايي»و « چگونگي»دنبا  شرح اينترپرس سرويس ب

  .(IPS Annual Report, 2002:71« )جهان شاهد روزانه آن است.

 

 هاي جديدميزان انطباق اينترپرس سرويس با واقعيت
تواند ضمن بر اساس شرايط، مي منشمد نيست، بلكه سياست اينترپرس سرويس»

روبرتو »اين عبارت حدود دو دهه پي  از سوي « هد.حفظ وظايف اصلي، تغيير موض  د

مدير كل و بنيانگذار اين خبرگزاري اعالم شد. زماني كه خبرگزاري در حا   2«ساويو

 توسعه و تحو  بود تا در سط  بين المللي تاثير بگذارد: ظهور صداهاي مستقل جديد 

تار نظ  نوين در درون سازمان ملل و به خصو  در كشورهاي غير متعهد، كه خواس

جهاني اطالعات و ارتباطات بودند. اين نخستين همراهي اينترپرس سرويس، با 

هاي غير متعهد و آزادي خوا  بود؛ اين نخستين و آخرين همراهي نبود. تحوالت جنب 

هاي هاي اخير، از قيبل سقوط نظام كمونيستي، غلبه سياستبوجود آمد ، طي دهه

حركت بازار به سوي جهاني سازي، اينترپرس را مشبور  اقتصادي و ايدئولوژي غربي و

مورد بررسي و بازنگري  و يك  هاي  را براي روبرو شدن با قرن بيستكرد 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

 كوش ، به دليل الزامات مالي بود تا الزامات فلسفي. 

                                                 

1 . Roberto Savio 
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اين مبلغ  2998ميليون دالر بود. در  22بودجه اينترپرس سرويس حدود  2995در 

ميليون دالر تنز  كرد. اين كاه  بودجه منشر به  2كاه  چشمگيري يافت، يعني به 

پاترسيو »انشام گرفته در اين زمينه، توسط ها شد. براساس تحقيقات كاه  شديد هزينه

دالر بود  كه از  2088289بودجه اين خبرگزاري  5008استاد دانشگا  پاريس، در « توپر

درصد بقيه، ازطريق  20درصد درآمدها، از فروش خدمات تامين شد  و  10اين ميان 

بين المللي،  هاي بنيادهايهاي بين المللي از قبيل كم هاي توسعه ايي و كم پروژ 

 بدست آمد  است. « سازمان كم  عمومي براي توسعه»و « آژانس ملل متحد»

(Tupper, 2003: 996). 

، موظف شد تا 2991بدنبا  اين بحران، مديريت اينترپرس سرويس در ژوئيه 

قرار دهد. هدف اين بازسازي، ارتقا  « پي ريزي و اصالح مشدد»خبرگزاري را مورد 

برابر كاه  بودجه آن بود. در واق ، براي اينترپرس سرويس، در آن كيفي خبرگزاري در 

زمان مساله اين بود كه چگونه با استفاد  از مناب  اندك، فعاليت بهتري انشام دهد. در 

هاي انگليسي و اسپانيولي سرويس جهاني به زبان 2992راستاي همين هدف، در دسامبر 

 گسترش يافت. 

ي تاكيد كرد يهارس سرويس روي موضوعات و سوژ همچنين از آن هنگام اينترپ

داد  اند. كه رقباي سنتي اش آنها را هموار  با روش نامناسب، پوش  خبري داد  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 .شدندغير  مي

هاي بين المللي المللي كند. درنتيشه، با ورود جهان سوم به جامعه بين المللي، همكاري

نيز به نف  جهان سوم گسترش يافت و درسايه اين همكاري، صداي شهروندان جهان 

در كشورهاي   سوم بهتر شنيد  شد. البته ناگفته نماند كه موضوعات مذكور، امروز

به طور كلي،  ت تغييرات اجتماعي و اقتصادي در ي  بحران فرو رفته است.پيشرفته به عل
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براي خود تعريف  طرح مه  استراتژي سه « اينترپرس سرويس»از آن زمان تا كنون، 

 كرد  است:

اي با توجه به كاه  كم  جهان هاي حرفهنخست باال نگه داشتن كيفيت فعاليت 

مللي و كشورها كامال از صحنه همكاري در جهت هاي بين البرخي سازمان :به امر توسعه

هايشان به ها ادامه داد  اند، اما از ميزان كم توسعه كنار رفتند و بعضي ديگر به كم 

توسعه كاسته اند. لذا اين امر، براي اينترپرس سرويس به عنوان ي  خبرگزاري براي 

 داشته است.كشورهاي در حا  توسعه و با رويكرد توسعه، تاثير معني داري 

دوم، تالش براي تحكي  وحدت ميان كشورهاي در حا  توسعه، ضمن كم  به 

اينترپرس سرويس به طور سنتي نق   :هاي ملي ارتباطي در اين كشورهاتوسعه سياست

هاي ملي ارتباطي خيلي مهمي در جهت دفاع از وحدت آمريكاي التين و توسعه سياست

هاي اطالعات ملي موسوم به شبكه فعاليت سيست  مثالًكند. در اين منطقه ايفا كرد  و مي

هاي كشورهاي تاز  تاسيس آمريكاي التين تباد  را ايشاد كرد تا ميان خبرگزاري 2«آسين»

اخبار صورت گيرد. به طور كلي اين خبرگزاري تالش دارد تا سياست ايشاد وحدت را 

 يز دنبا  كند. عالو  بر آمريكاي التين در مناطق آفريقايي و آسيايي، ن

 هاي بزرگ بين المللي. قبال اينترپرس سرويس در 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 تكنولوژيسرمايه

هه  2992در دور  « رويترز»اي زيادي كرد  بودند، مثال خبرگزاري هزمينه سرمايه گذاري

هاي نوين سرمايه گذاري كرد ميليون دالر در تكنولوژي 800حدود  2982

(MATTELART, 1995:185). اينترپرس سرويس اين مشكل را از سر را   اما امروز ،

هاي فراواني كرد  ريهاي نوين ارتباطي سرمايه گذابرداشته و در به كارگيري تكنولوژي

هاي بزرگ قد عل  كند. البته است و توانسته به عنوان ي  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 بود  است. 

 

 اينترپرس سرويس و مساله جهاني سازي
شما  از  گفتمان در نمادبه عنوان « جنو »و اقتصاد، نه تنها  با جهاني شدن سياست

بسياري از كشورهاي جنو ، وارد قلمرو شما  شدند و اين امر در  بلكهبين رفت، 

اين امر، هاي حرفه اي اينترپرس سرويس نيز تاثير گذاشت، سياست خبري و فعاليت

نو  به طور بنيادي ج -شما  گفتگوي اينترپرس سرويس را در  موقعيت استراتژي 

 تغيير داد. 

وارد  را هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در بسياري از كشورهانظام ،جهاني سازي

ي  بحران عميق كرد  است. گسترش اين پديد ، بهي  از همهه بهه زنهان، جوانهان و بهه       

هاي سرسهام آوري بهردوش آنهها    خصو  اقشار فقير خسارت زيادي وارد آورد  وهزينه

 200بهه   2970ههزار نفهر در    2هاي ثابت از در ايتاليا تعداد بي خانمان مثالً ؛استگذاشته 

 58حهدود   5001رسيد. در اياالت متحد ، تعداد افراد زير خط فقردر سا   2992هزار در 

به طور كلي ههي  كشهور اروپهايي و غيهر اروپهايي هرگهز        2ميليون نفر برآورد شد  است.
                                                 

 ونيليم 85هستند.  يدرمان مهينفر فاقد ب ونيليم 20حدود آخرين آمار فقر اجتماعي در آمريكا بدين شرح است:  -1

شهمار   رايه اسهت، ز   ي. تعداد خانه بدوشان  رو به افهزا كارندينفر ب ونيليم  28كنند. يم يزندگ يغذائ ر ينفر با ج

 ا ، نسبت به مارس سه هاحراج زانيدرصد بر م 12است. تنها در ما  مارس  يرو به فزون هاخانه ياجبار يهاحراج

بدانهد كهه    ديه خود را قفل كند، با ليتوموبكه فراموش كند شب در ا يافزود   شد  است. در جورج تاون، كس  يپ

 يسسات با سهرعت ؤكند. م دارياند از خوا  بد ياو خواب نيچند مهمان ناخواند  را كه شب در  ماش ديفردا صب   با

افزود  شهد، در مها     كارانيهزار نفر بر ب 290كنند. در ما  مارس يكارگران باسابقه خود را اخراج م يوار حت وانهيد

تهاكنون    5008در تابسهتان   يشد  بودند. از آغاز بحران مال كاريهزار نفر ب 220 هيهزار نفر و در ما  ژانو 720 هيفور

بقتل  هايكائيآمربدست خود  يكائيهزار آمر 250تاكنون   5002سپتامبر  ازد ياند. از شد  كارينفر ب ونيليم 2 بايتقر

در عراق و افغانستان است. اكثر كارشناسهان بهر    يكائيته شد  آمراز سربازان كش شتريبرابر ب 52رق   نياند. اد يرس

هفتهه نامهه    :)منبه   و تار اقتصاد اسهت.  ر يوض  ت رياخ يهادر ما  ژ ي، بوهايتبهكار  يافزا لياند كه دلد يعق نيا

 (  50،1،5009 -28شمار   گلياشپ
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ثيرات اجتماعي، اقتصادي و سياسهي پديهد    أجنب  بگريزد. ت تواند از ايننتوانسته و نمي

جهاني سازي، باعث شد تا خبرگزاري اينترپرس سرويس، جهاني سازي را به عنوان يه   

مهديركل سهابق اينترپهرس سهرويس، ايهن      « ساويو»پديد  مورد توجه قرار دهد. به اعتقاد 

و محيط زيسهت بهه عنهوان    خبرگزاري، با پوش  دادن مسائل مرتبط با زنان، حقوق بشر 

، توانست بين شما  ه جنو  ائتالف جديد بوجود آورد. بر اساس ايهن   «مضامين جهاني»

هها همكهاري   و بازيگران صحنه قهدرت و حكومهت  « جامعه مدني»ائتالف، بين بازيگران 

 .( (Savio, 1995:88 پوياتر پديد آيد

رگزاري اينترپرس فرايند جهاني سازي، ي  وظيفه بنيادي ديگري نيز براي خب

 هاي سنتي در كشورهاي سرويس تعريف كرد و آن آموزش و جهت دهي رسانه

  ها مستقيماًهاي مذكور، به خصو  خبرگزاريدر حا  توسعه بود. قبل از آن، رسانه

اين  شد تا اوالًپرداختند و نه فرايند رويدادها. همين مساله باعث ميبه رويدادها مي

 كه در حا  روي دادن در جهان بود، درك دقيقي نداشته باشند.  ها از آن چيزيرسانه

 هاي خيلي شناخته شد  از قبيل، هاي فوق الذكر، به بخ 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.

ي  خواست به خبرگزاري اينترپرس سرويس در برابر اين  واقعيت جديد، مي

بتواند در بستر جهاني سازي، ي  ديد كلي ازجهان ارائه دهد و  كهتبديل شود  يخبرگزار

هاي محلي محدود نكند. اين سياست و استراتژي در قالب ي  خود را تنها به ديدگا 

اين برنامه براي اينترپرس سرويس،  ،تدوين شد« بهينه سازي تحريريه»نامه موسوم به بر

بايست ي  سرويس ساد  جهاني به رسالت جديدي را تعريف كرد. بر اساس آن، مي

هاي اسپانيولي و انگليسي ايشاد شود. در اين برنامه تاكيد شد  بود كه با ورود به زبان

اني سازي ضمن اين كه تاثير روزافزوني بر مردم سرعت فرايند جه»هزار  جديد، 
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و درك اين كه چه كسي « شود.گذارد، براي امنيت جهاني بشر تهديد نيز محسو  ميمي

مستلزم ي  پاراداي  تحريريه اي مبتني »كند، و چه چيزي اين فرايند پيچيد  را كنتر  مي

و تفصيل پيدا كرد  اند، در حالي كه مرزهاي ملي طو  « بر اصل وابستگي متقابل است.

هاي خبري جديد، بايد تاثير و نفوذ نظام بين المللي بر ساكنان محلي را، در سرويس

توانند جهان خا  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 را ، 

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

 شود.تقسي  مي

هاي آتي در برنامه مذكور، همچنين هيات تحريريه اينترپرس سرويس براي سا 

بايست ي  سرويس تبيين شد  بود، كه بر اساس آن، خبرگزاري اينترپرس سرويس مي

هاي ويژ  متعدد بوجود آورد. مخاطبان و ه اي و سرويسي  سرويس منطق 2جهاني،

« هارسانه»و « جامعه بين المللي»، «جامعه مدني»ها، استفاد  كنندگان اصلي اين سرويس

بود  و هستند. بر اساس برنامه مذكور، خبرگزاري اينترپرس سرويس موظف شد  بود تا 

يعني حقوق بشر و  ،عات مه  جهانيسرويس جهاني را به موضو« مقاالت»همه 

دموكراسي، محيط زيست، مناب  انساني و انرژي، جمعيت، بهداشت و آموزش، تغذيه و 

هاي هاي تشاري، سياست بين المللي و را  حلكشاورزي، وض  مالي بين المللي و جريان

« موضوعات»همه اين كه  اختصا  دهد براي پايان مناقشات، فرهنگ، عل  و تكنولوژي

 انگليسي و اسپانيولي تهيه و توليد شوند. و زبان پايةبايست به دمي

البته ناگفته نماند كه عالو  بر موضوعات ياد شد ، برخي موضوعات نيز، از برخي 

، بارها روي دليلجهات داراي اهميت جهاني بود  و هستند و اينترپرس سرويس به همين 

عيت، خش  مردم، بهداشت، آنها تاكيد كرد  است.مانند مواد مخدر، افزاي  يا كاه  جم
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كار، مهاجرت، پناهندگان، جرم و جنايت، محيط زيست، تغذيه، كشاورزي، انرژي، 

 فرهنگ، جدايي يا الحاق وغير .

هاي آن، هميشه نتيشه هاي خبري اينترپرس سرويس و پوش به طوركلي، گزين 

اسي را در هاي خبري آن كه فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و سيبخ  بود  است. پوش 

گيرند در توسعه مردم و كشورها و به خصو  جهان در حا  توسعه، تاثير مثبت و بر مي

گذارد. خبرگزاري اينترپرس سرويس از زمان تاسيس خود، موفق سازند  گذاشته و مي

شد  تا مضامين جديدي مانند حقوق بشر، زنان، جوانان، جمعيت بومي، محيط زيست، 

سي و غير  را مطرح كند و اين موضوعات همان انداز  پوش  نژاد پرستي، بيگانه هرا

شوند كه مهاجرت، جنسيت، زاد و ولد، پيشگيري از ايدز، حقوق خبري داد  شد  و مي

گيرند. همه اين موضوعات درعمق بيماران و غير  مورد پوش  خبري قرارگرفته و مي

 كشورهاي در حا  توسعه وجود دارد.

 

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

هاي اين تحوالت و همين كند تحوالت، علت و معلو است. اين خبرگزاري سعي مي

طور تاثيرات آنها بر مردم را بيان كند. اين امر باعث شد  تا روزنامه نگاران آن، از ي  

 –تشريحي »جهان را تماشا كنند. تحريريه خبرگزاري، در ي  مطلب  منظر جديد،

دهد. به عبارتي در اين هاي مختلف مورد بررسي قرار مي، ي  موضوع را ازجنبه«تحليلي

مقاله با »شود. ويژگي ي  منتشر مي« مقاالت با كيفيت»خبرگزاري، بسياري اوقات 

است. در بخ  فني، آن بايد با سب   در دو بخ  فني و محتوايي قابل ارزيابي« كيفيت

( پاسخ دهد، از مناب  معتبري 5W & H« )ش  عنصر خبري»هرم وارونه  تنظي  شود، به 

خبري استفاد  نمايد و ضمن رعايت اصو  نگارش با جمله بندي درست نوشته شود. در 

جهت هاي مه  مقاله بايد به سوي فرايندهاي توسعه همراهي و بخ  محتوايي نيز، جنبه

به بيان روشن تر، در بخ  محتوايي بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:  .دهي شود
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ها و اطالعات از موضوع، استفاد  از مناب  متعدد، بهر  گيري از داد « پي  زمينه»ارائه 

ي از ي  كشور، جامعه يا منطقه به عبارتي ارائه )مانند ارائه چش  انداز عددي و كمّ يكمّ

« سرويس جهاني»اقتصادي، سياسي و اجتماعي(. آن چيزي كه ي  مقاله  هايشاخص

كند، اطالعات عمومي آن متمايز مي« سرويس محلي»اينتر پرس سرويس را از ي  مقاله 

 يا تاريخي دربار  ي  رويداد و رابطه اش با ديگر رويدادهاست.

ست كه هاي تحريريه خبرگزاري اينترپرس سرويس، اين ايكي ديگر از ويژگي

دهد تا هاي مختلف، قرار ميفرصت و تريبوني را در اختيار بازيگران جديد در عرصه

هاي اين بازيگران كه معموال در ديگر افكار و صدايشان را بيان كنند. مقاالت و نوشته

كنند به سهولت در اينترپرس سرويس منتشر هاي مه  جايي براي انتشار پيدا نميرسانه

هاي مختلف جوام  هستند: روستاييان، جوانان، زنان، يگران از طيفشوند. اين بازمي

هاي غير دولتي، روشنفكران، معلوالن و غير . در ميان اين اقشار، ها، سازمانغيرنخبه

هاي غير دولتي به عنوان نمايندگان جامعه مدني جايگا  ويژ  اي در نزد اينترپرس سازمان

توانند به مطالب و ها، ميهاي اين گرو و ديدگا  سرويس دارند. انعكاس و انتشاراخبار

خواهد مطالب و مقاالت اينترپرس سرويس عمق بخشند، چرا كه اين خبرگزاري نمي

، هنگامي 2999درسا   توليدات  تنها از ي  منب  خبري خا  و مشخص، تغذيه شود.

در سا   كه ي  نشست مقدماتي برگزار شد تا اهداف و چش  انداز اينتر پرس سرويس

چش  انداز خبرگزاري اينترپرس سرويس در »تبيين شود، سندي تحت عنوان  5000

مورد « هه تغيير شكل خبرگزاري جهان سوم به خبرگزاري فرايند جهاني سازي 5000

تصويب شركت كنندگان قرار گرفت  كه در آن، هدف اين خبرگزاري چنين تصري  شد: 

اد و افزاي  جريان حرفه اي اخبار در جهت كم  به توسعه با ارتقا  ارتباطات آز»

 «.هاي فني و اقتصادي ميان كشورهاي در حا  توسعهتحكي  همكاري

« خبرگزاري جديد جهاني»اينترپرس سرويس، به عنوان  همچنين اهداف استراتژي 

 عبارت بودند از:  هانيز مطرح و تصويب شد، كه عمد  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 تحليلها، تفسيرها و ديگر مقاالت اين خبرگزاري ميتحليل

 د.و تفسيرهاي تهيه شد  توسط ديگر افراد در بازار جهاني خبر، تفاوت داشته باشن

  .تشزيه و تحليل اخبار مربوط به تاثير جهاني سازي بر توسعه 

    ها، جامعه مدني، تصمي  و گفتمان ميان رسانهطرح گفتگو ايشاد ي

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

 اقتصادي و تاثير آنها بر مردم و كشورهاي شما  و جنو . 

  ها، و آگا  سازي حرفه اي، تامين مناب  فني، انتقا  تشربهايشاد تسهيالت

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

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

مدير كل جديد خبرگزاري اينترپرس  2«ماريو لوبت كين»، 5001در سپتامبر 

چنين خالصه كرد: را خبرگزاري براي دهه آيند   سرويس سه طرح استراتژي  تاز  اين

، گسترش اتحاد و همكاري با جامعه MDGsتوسعه ))هاي توسعه با محوريت عينيت»

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

در ذيل طرح مذكور، اهداف زود بازدهي نيز بيان شد  بود: را  اندازي سرويس 

بي، افزاي  فعاليت خبرگزاري اينترپرس سرويس در اياالت متحد ، افزاي  پوش  عر

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

 هاي خبرگزاري به خصو  سرويس جامعه مدني و غير .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

مريكاست. او براي آي «اينديانا»استاد دانشگا   2«جنيفر روش»تحقيقات دامنه دار پرداخته، 

خط مشي جديد »و « در رويدادها چه نتايشي وجود دارد؟»يافتن پاسخ اين سئواالت 

زاري اينتر پرس سرويس و پنج ش  مقاله خبرگ« ست؟يتحريريه در قبا  فالن رويداد چ

در كوبا  5000كه در آوريل  88مقاله خبرگزاري آسوشيتدپرس را در زمينه اجالس گرو  

 برگزار شد، مورد تحليل محتوا قرار داد. 

داد كه، مقاالت خبرگزاري اينترپرس نشان مي« جنيفر روش»نتايج مطالعات 

باشند. اينتر اري آسوشيتدپرس ميتر از مقاالت خبرگزسرويس حداقل دو برابر طوالني

را در ي  زمينه )كانتكس( تاريخي تر و پيچيد  تر « مضون جهاني سازي»پرس سرويس 

هاي بين دهد كه فعاليت، ارائه مي«بسته خبري»دهد. همچنين اين خبرگزاري، ي  قرار مي

، 2928در  88شود. مانند تاسيس گرو  هاي غير دولتي، را شامل ميالمللي سازمان

كنفرانس »، جنب  غير متعهدها، تاسيس 2980سازمان ملل در هاي مشم  عموميفعاليت

و غير . در حالي كه روزنامه نگاران  2921در  5«سازمان ملل در زمينه تشارت و توسعه

محدوديت جا و فضا، تمايل داشته و دارند تا به  دليلخبرگزاري آسوشيتدپرس به 

توسعه « چگونگي»و « چرايي»د در خدمت توضي  عناصر تواننرويدادهاي گذشته كه مي

گويد مقاالت خبرگزاري اينتر پرس سرويس در صدد مي« جنيفر روش»باشند، نپردازنند. 

جنو ، بلكه به عنوان مسائل تقسي   ارائه مضامين جهاني سازي نه به عنوان مسائل صرفاً

پردازد كه به گفتمان ميشد  توسط همه كشورهاست. اينتر پرس سرويس، به توليد ي  

دهد كه در سب  و محتوا، كامال مرتبط با جهاني مي جايگزيناين خبرگزاري ي  جنبه 

                                                 

1 . Jennifer Rauch 

2 . Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 
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سازي است، يعني با ي  مركزجغرافياي خيلي متوازن، تحليل بهتر در زمينه فرايندهاي 

 .(Jennifer Rauch, 2001:115« )توسعه و استفاد  بيشتر از مناب  انتقادي

اينترپرس سرويس، ي  خطاي » مطالعه مذكور آمد  است:  اين يدر بخ  پايان

كند خود را با تاريخي نيست بلكه اين خبرگزاري، در دور  جهاني سازي سعي مي

هاي آن تطبيق دهد و در جهاني كه چش  انداز كلي، آن تغيير كرد  سعي خواهد پيچيدگي

« هاي متقابل قرار گيرد.ستگيهاي وابس بازيأكرد تا هموار  درانعكاس رويدادها، در ر

(Jennifer Rauch, 2001:125) 

، سرويس اصلي خبري اينترپرس سرويس است. اين سرويس «سرويس فيچر»

هاي چند مليتي و مطالب  متفاوت تر از مطالب كند كه مكمل خبرگزاريمطالبي تهيه مي

مورد استفاد   2980از « جايگزين»آنهاست. مطالب اين خبرگزاري به عنوان خبرگزاري 

براي بازارهاي جديد تعريف شد  از سوي  ،قرار گرفته است. مطالب آن به طور خا 

اي و به اين خبرگزاري طراحي شد  است. بحث بر سر تهيه ي  خبر با كيفيت، حرفه

كند خود را ازشيو  گزين  و چين  مطالب توسط موق  است. اين خبر گزاري تالش مي

كند. به عبارتي، اينترپرس سرويس تنها به برجسته سازي  خبرگزاري چند مليتي، دور

از لحظه جم  آوري تا چين  و انتشار مطالب، ي   كند، بلكهمطالب خود اكتفا  نمي

نگرش متفاوت از مسائل و رويدادهاي جهاني و به خصو  از مسائل كشورهاي در حا  

،  مي از توليداتكند. بخ  مهتوسعه، نظام سازمان ملل و جامعه مدني منعكس مي

آگاهي بخشي به افكار عمومي جنو  و شما  است كه شامل مطالب مرتبط با جهاني 

. (TUPPER, 1979:100)ها و جوام  و محيط آنهاست سازي و پيامدهاي آن براي انسان

به طور منظ  مطالب خبرگزاري اينترپرس  2«مدرسه ارتباطات واشنگتن»، 2972از 

هاي مختلف اخبار كند و هدف آن، مشخص كردن ديدگا سرويس را تحليل محتوا مي

نشان اين مدرسه،   5000تحليل محتواي سا   هاي بزرگ بين المللي است.خبرگزاري

در صد مطالب مه  خود را به كشورهاي  28دهد كه خبرگزاري اينترپرس سرويس، مي

                                                 

1 . Washington School of Communication 
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اين كشورها خبري آن از بازيگران درصد مناب  و  27و  در حا  توسعه اختصا  داد 

آنها  از كه تعداد زيادي داد  اندتشكيل ميزنان  را نيز درصد مناب  خبري 50و  اند بود 

زنان قبال دربار  اين ند، كه بسياري از   امشغو  بودبه فعاليت هاي غير دولتي درسازمان

اين مطالعه آمد  است كه بخشي از. درنداشته اند ياطالعهي  هاي غير دولتي سازمان

 «كند.ي  چش  انداز متفاوت منتشر ميبا اخبار را »گزاري اينترپرس سرويس خبر

(Anthony GIFFARD, 2002:55) 

محقق آمريكايي انشام  2«آنتوني جيفارد»توسط  2992در ي  مطالعه ديگر كه در

هاي شد، تعداد دوهزار خبر منتشر  از سوي اينتر پرس سرويس و خبرگزاري

ورت تصادفي انتخا  و مورد تحليل محتوا قرار گرفتند. آسوشيتدپرس و رويترز به ص

و  2991هاي دسامبر آخر ما  هجامعه آماري اينتر پرس سرويس، خبرهاي منتشر  در هفت

بود. به عبارتي، مشموع مطالب انتخا  شد  ازاينترپرس  2992آغازين ژانويه  هفته

آسوشيتدپرس و  هايمطلب بود، درحالي كه جامعه آماري خبرگزاري 2252سرويس 

داد كه اين مطالب توسط خبرنگاران و مطلب تشكيل مي 872رويترز را، درهمان دور ، 

داد كه بر دفاتر آنها در خارج ازاياالت متحد  تهيه شد  بودند. مطالعه مذكور، نشان مي

اساس مكان ارسا  خبر، اخبارانگليسي زبان خبرگزاري اينتر پرس سرويس، بين مناطق 

اقيانوسيه متوازن توليد وتوزي  شد   و آسيا ،پاي غربي، آفريقا، آمريكاي التينمختلف ارو

« متفاوت تر»است. در حالي كه اين امر، براي  دو خبرگزاري آسوشيتدپرس و رويترز 

درصد و آسيا /پاسيفي  و  1/52بود  است. در اين نمونه، تاكيد روي اروپاي غربي با 

شرقي به طور متناسب دو بار  بيشتر در اخبار  آمريكاي التين بود  است. اروپاي

آسوشيتدپرس و رويترز ارائه شد  است و دليل اصلي پوش  خبري آن نيز وجود جنگ 

بيشترين »بالكان بود  است. دو خبرگزاري آنگلوساكسون نسبت به اينتر پرس سرويس 

                                                 

1 . Anthony Giffard 
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 د انهاي خاورميانه و كمترين توجه را به آفريقا داشتهرا به كشمك « توجه

(GIFFARD, 1995:105). 

هاي خبري خبرگزاري اينتر پرس سرويس، درصد مكان 2/28بدين ترتيب، 

كشورهاي در حا  توسعه بود  است. در حالي  كه اين موضوع براي خبرگزاري 

 ,GIFFARDدر صد بود  است ) 1/12درصد و رويترز  5/82آسوشيتدپرس 

1995:105). 

 ن مشموعهه خبرههاي منتشهر  در كشهورهاي در     كند كهه، از ميها  تاكيد مي« جيفارد»

 درصهد آنهها    9/22حا  توسهعه توسهط سهرويس انگليسهي زبهان اينتهر پهرس سهرويس،        

 به كشورهاي در حا  توسعه اختصها  داشهته اسهت. ايهن مهورد بهراي دو خبرگهزاري        

 درصهد نسهبت    2/58درصد بود  است. كشورهاي آفريقهايي بها    12ديگر، تقريبا كمتر از 

انهد؛  مناطق بيشترين جايگا  را در سرويس انگليسي اينتر پهرس سهرويس داشهتنه   به ساير 

در صد در رتبه بعدي قرار گرفته اند. در حالي كهه كشهورهاي    5/29كشورهاي آسيايي با 

 درصهد و كشهورهاي آسهيايي     9/8ههاي آسوشهيتدپرس و رويتهرز   آفريقايي در خبرگزاري

سيايي كه توسط اينتر پهرس سهرويس بيشهتر    درصد جايگا  داشته اند. )پنج كشور آ 9/21

 انههد عبارتنههد از: چههين، ژاپههن، هنههد، مههالزي و انههدونزي. در ميههان كشههورهاي ذكههر شههد 

و  اند: الشزاير، روآندا، آفريقاي جنهوبي، مصهر  آفريقايي نيز پنج كشور زير بيشتر ذكر شد 

دههد كهه از ميهان    يمطالعه نشان مه  . اين«گينه»غير قابل توضي  كشور  در ي  مورد نسبتاً

هها  اشخا  ذكر شد  به عنوان مناب  خبري در اخبار اينتر پرس سرويس، )سران حكومت

بود  اند. به عبارتي، بي  « جامعه مدني»درصد آنها نمايندگان  22اند( چندين بار ذكر شد 

درصهد تشهارو    8هاي غير دولتهي،  درصد نمايندگان سازمان 22درصد افراد عادي،  80از 

درصد كارگزاران سازمان ملل مناب  خبري  اينتهر پهرس سهرويس را تشهكيل      2گان، بازر

 .(GIFFARD, 1995:109اند )داد مي
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 تأكيد روي حقوق بشر
پوش  خبري اينترپرس « آنتوني جيفارد»هاي مورد مطالعه گرو  يكي ديگر از زمينه

گرفته است. اين  انشام 2999سرويس در بار  حقوق بشر بود  كه بين ژانويه و ژوئن 

درصد فيچرهاي منتشر  طي همان دور ، به حقوق مدني و  20دهد كه مطالعه نشان مي

درصد به حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اختصا  داشته است.  7/80سياسي و 

دهد كه ميزان حش  مطالب مربوط به حقوق افراد به طور اخص نتايج مطالعه نشان مي

درصد،  2/22درصد، زنان  2/52هاي راديكا  و قوميقليتبدين صورت بود  است: ا

 .(GIFFARD, 1999:204درصد ) 9حقوق كودكان  درصد، 5/20گرو  كارگري 

دهد كه ميزان صفحات سايت اينترنتي خبرگزاري اينتر پرس سرويس، نشان مي

مرتبه بود  است. چيزي كه  22527مراجعه كنندگان به بخ  حقوق بشر و دموكراسي 

هدف اينترپرس سرويس  تاكيد روي پوش  »كند اين است كه تاكيد مي« جيفارد»  گرو

( اين آمار GIFFARD, 1999:205« )خبري اين مضامين بود  كه موفق ه  شد  است.

هاي استراتژي  خبرگزاري اينترپرس سرويس و وضعيت آن را در فضاي عمومي گزين 

هاي چند مليتي و به مل خبرگزاريبين المللي اطالعات به عنوان ي  خبرگزاري مك

هاي نظام ملل متحد و همچنين به عنوان تهيه كنند  اخبار و اطالعات براي خبرگزاري

كنند. جنبه ديگر اين نتايج، آن است عنوان بازيگر و گيرند  واقعي جامعه مدني تاييد مي

هاي چين  كند كه بيانگركه خبر اينترپرس سرويس، گزين  تحريريه اي را بازتا  مي

 جديد خبري است. 

يكي ديگر از مطالعات عميقي كه در زمينه ميزان استقال  تحريريه اين خبرگزاري 

انشام گرفته كه باز توسط همان گرو   5005 ي است كه دريانشام گرفته، تحليل محتوا

 2972در « آنتوني جيفارد»)ي  مطالعه مشابه توسط  انشام گرفته است.« آنتوني جيفارد»

قالب تحليل محتواي مطالب خبرگزاري اينترپرس سرويس انشام گرفته( اين مطالعه كه  در

و جنگ و  5002سپتامبر  22؛ پوش  خبري حمالت  5005جهان اينترپرس سرويس، »
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دهد كه وضعيت خبرگزاري اينترپرس سرويس در زمينه نام دارد، نشان مي 2«تروريس 

نيويورك و پنتاگون در واشنگتن، در پوش  خبري حمله به مركزتشارت جهاني در 

ها، طبيعي نبود  است، اما در زمينه پوش  هاي روزافزون بزرگترين خبرگزاريرقابت

رويدادها در جهت كم  به مخاطبان براي درك آنچه كه در حا  رخ دادن بود ، طبيعي 

نتشار ها تنها اقدام به ابود  است. به عبارتي، اين خبرگزاري مانند ديگر خبرگزاري

 هاي متوالي از رويدادها  نكرد  است. گزارش

توسعه، حقوق بشر، دموكراسي، محيط، بهداشت،  :مضامين و موضوعات كلي مانند

آموزش و فرهنگ كه توسط اينترپرس سرويس مورد پوش  قرار گرفته، حداقل بيشتر 

آن در سپتامبر و جنگ تروريس  و آن چه كه به دنبا   22ازمسايل مربوط به حمالت 

آمد، بود  است. بدين ترتيب، نحو  پوش  خبري اين خبرگزاري با ها ميگزارش

هاي بزرگ بين المللي و ملي متفاوت بود  است. در واق ، مسائلي كه به ديگرخبرگزاري

جنگ عليه تروريس  و اثرات آن مرتبط بود ، در پوش  خبري اينتر پرس سرويس كامل 

مضامين و موضوعات كلي فوق الذكر را پوش  داد   اند و اين خبرگزاري بيشترشد 

ها تاكيد شد  است و نه روي خبرهاي تحليل و تفسيراست. در اين خبرگزاري روي 

 ) .Giffard, 2002:96) 5فوري و داغ

 22تحليل محتواي مطالب اينترپرس سرويس كه در ي  دور  ش  ماهه، با محاسبه 

ند كه پوش  خبري آن بازتا  احساسات بخ  ككيد ميأانشام گرفته، ت 5005سپتامبر 

هاي گوناگون وهنشارهاي مختلف سياسي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي زيادي از ملت

مورد توجه « هابرخورد تمدن»شود كه در دور  باشد و در آن چيزهاي زيادي ديد  ميمي

كردند آن يهاي غربي، كه سعي مقرار نگرفته است و اين خبرگزاري برخالف ديگر رسانه

هاي بود  داد كه تروريس  يكي از شيو حادثه را به اسالم و مسلمانان ربط دهند، نشان مي

 .(Giffard, 2002: 98ها را تعريف كند )خواسته نظريه برخورد تمدنكه 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 پوش  داد  اند.  شد  و آنها رويدادها را نسبتاً كشورها نوشتهنگاران بومي

هاي همچنين آنها با استفاد  از جايگا  خبرگزاري، توانسته اند برخالف ديگر خبرگزاري

ملي كشورهاي درحا  توسعه، از سانسور بپرهيزند و به عنوان ي  سرويس مستقل اخبار 

اند آسيا و آمريكاي شمالي دريافت شد  بين المللي فعاليت كنند. اكثر مقاالت و مطالب از

 اند.و مطالب دريافتي از اروپا و آمريكاي التين برابر بود 

دهد كه بازيگران و عوامل دخيل در همچنين نشان مي« جيفارد»هاي مطالعه يافته 

پوش  خبري اينترپرس سرويس، بيشتر از آسيا، آمريكاي شمالي، اروپا و از سازمان ملل 

كارگزاران حكومتي، رهبران كشورها، نخست وزيران و اعضاي »اين ميان بود  و در 

ماهيت »اند. در اين خبرگزاري اين خبرگزاري داشته حضور را در ينها، بيشتركابينه

در ادامه تحقيق خود « جيفارد. »ست، جايگا  بااليي داشته ا«مكان وقوع رويداد»و « رويداد

تواند تنها روي اينتر نمي اخبار اي دريافت روزانةي  رسانه خبري بر»كه كند تاكيد مي

پرس سرويس حسا  كند، اما، اگر ي  رسانه، بخواهد ي  تحليل و تفسير تاثير گذار از 

رويدادي خا  در ي  منطقه در حا  توسعه، پيدا كند، اين خبرگزاري مفيد ترين گزينه 

 .(Giffard, 2002: 98« )باشدبراي آن مي

 

 و مشتريان  اينتر پرس سرويس
هاي غيهر دولتهي در شهناخت تفهاوت     اي، همانند فعاالن سازمانهاي رسانهاييحرفه

هاي چند مليتي، مشكلي ندارند. دولت اخبار اينتر پرس سرويس از اخبار ديگر خبرگزاري

دربار  ميزان كيفيت و مفيهد بهودن اخبهار     2998نروژ، يكي از حاميان اين خبرگزاري، در 

يس درميان استفاد  كنندگان فعا  و بالقو  مطالعاتي انشهام داد  اسهت. در   اينتر پرس سرو

ههاي  ههاي رسهانه اي و سهازمان   سردبير، ناشر و نمايندگان سهازمان  52اين مطالعه تعداد 

يكي  ، كهغيردولتي در آفريقا و آسيا، به صورت تلفني يا اينترنتي مورد پرس  قرار گرفتند
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، «كميتهه ارزيهابي  »اري اينترپرس سهرويس و بقيهه توسهط    از اين افراد توسط خود خبرگز

دهد كه در چهار دههه گذشهته،   انتخا  شدند. نتايج بدست آمد  ازاين مطالعات نشان مي

اي، بهه خصهو    اينتر پرس سرويس، جايگا  بسهيار وسهيعي در ميهان مشهتركان رسهانه     

اي غير دولتي، داشته هخبرگزاري سازمان ملل متحد و سازمان ارتباطات را  دور و سازمان

 .(Review of Norwegian, 1997:200است )

مالي و سياسي را در سط  بين المللهي گذرانيهد     فراوانهاي اين خبرگزاري بحران

  اند.را تا آستانه ورشكستگي كشاند خبرگزاري اند و  بسيار كشند  بود هااين بحران ،است

« خبرگهزاري »ري جايگا  خود را به عنوان ي  با اين حا  در اين دور  كوتا ، اين خبرگزا

ها به بار نشسهته اسهت.   هاي  سري  تر از ديگر خبرگزاريتثبيت و تحكي  كرد  و تالش

ي براي اينترپرس سرويس در سها   يهايادداشت»در مقدمه « روبرتو ساويو»، 2992قبل از 

المللهي  بهين د خبرگزاري به سرعت به عنوان ي  خبرگهزاري جديه  كيد كرد كه أت«  5000

  ،ايهن خبرگهزاري تنهها در سهه دههه خهود را تكميهل كهرد        »خود را توسهعه خواههد داد:   

 «رسهيدند.  آنبي  از ي  قهرن بهه   گذشت  هاي جديد پس ازچيزي كه ديگر خبرگزاري

(Roberto SAVIO, 1996: 21) «ههاي  در اين جا بدون نام بهردن از خبرگهزاري  « ساويو

شهان را در  و خبرگزاري آسوشهيتدپرس، كهه فعاليت  ، رويترز سنتي مانند خبرگزاري فرانسه

 كند.اشار  ميبه آنها  آغاز كردند، 2717، و 2722، 2785هاي سا 

 

 هاي اينترپرس سرويسديگر فعاليت
 اي هاي از قيبهل كمه  فنهي، حرفهه    خبرگزاري اينتر پرس سرويس، همچنين برنامه

حها  توسهعه اجهرا كهرد  و سهمينارهاي       هاي كشورهاي درو ارتباطات را  دور به رسانه

آموزشي براي روزنامه نگاران، به خصو  در آفريقا و آسيا برگزار نمود  است و گزارش 

 دهد كهه ايهن خبرگهزار در زمينهه تهيهه و انتشهار اخبهار بها         تخصصي ساالنه آن نشان مي

، هامتعلهق بهه جنهب  غيهر متعههد      2«پهو  »ههاي خبهري )ماننهد خبرگهزاري     ديگر شهبكه 
                                                 

1 . Pool 
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 همچنهين از طريهق    ؛همكهاري داشهته و دارد   8«ازيهن » 5،«پانها » 2،«تانيوگ»هاي خبرگزاري

اي خود، توانسته ارتباطات جهاني برقرار كنهد. اينتهر پهرس سهرويس، يه       شبكه ماهوار 

جنوبي و سهايت اينترنتهي بهراي     يبراي آفريقا 1«صبا نيوز»سرويس راديوي خبري با نام 

 اينتهر پهرس سهرويس، همچنهين      مدني ايشهاد كهرد  اسهت.   همكاران رسانه اي و جامعه 

در كشورهاي شما  ماننهد فنالنهد، نهروژ، هلنهد، سهوئد،      « بي سر و صدا»جايگا  خود را 

ل ئآلمان و غير   تحكي  بخشيد  است و اين امر با انتشار مطالب و مقاالت در زمينه مسها 

تهرا  »ي ماننهد  يهها انتشارخبرنامههمچنين با  .حساس توسعه، به زبان آنها اتفاق افتاد  است

روي اينترنت و به زبان انگليسي در اتحاديه اروپها در بروكسهل و مشمه  عمهومي      2«ويوا

هاي  را به اطالع خواسته 2«مونته ويدئو»سازمان ملل در نيويورك و به زبان اسپانيولي در 

هها و  تمام كنفهرانس را در « ترا ويوا»هاي روزانه رساند. اين خبرگزاري، روزنامهعموم مي

در حها    2995هها از  كند. ايهن اجالسهيه  هاي بزرگ بين المللي منتشر كرد  و مياجالسيه

 8«پورتو آلگهر  »از « فوروم اجتماعي جهاني»به مناسبت  5002برگزاري است و در ژانويه 

 .ندتا برزيل پي  بيني شد  بود

 

 اينترنت و اينترپرس سرويس
كند مطالب خود را روي اينترنت منتشر مي 2991ز خبرگزاري اينترپرس سرويس ا

ايشاد  7،«تله نور»به و ي  سايت اينترنتي توسط جامعه ارتباطات را  دور نروژ موسوم 

تاسيس شد و مقر آن  2992در  9«گلوبا  گيت وي»كرد  است. سرور اصلي، تحت عنوان 

                                                 

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 شد  است.  2998از « مونته ويدئو»م قرار دارد و نمونه اسپانيولي آن در در ر 

خبرگزاري اينترپرس سرويس به كم  چند سرور، حضورش را روي اينترنت به 

گسترش داد  است. هر ي  از آرشيوهاي اصلي  2«وان ورلد آن الين»خصو  با آدرس 

ارائه دهد؛  2991ها، اطالعات مورد نظر كاربران را از تواند با كليد واژ مي خبرگزاري

د عناوين و سطرهاي نخست مطالب و اسناد را بخوانند و تنها مشتركان تواننبينندگان مي

حق دسترسي به تمام متن را دارند. بخشي از مطالب براي كاربراني كه از سرعت باال 

. روزانه بي  از هفت هزار بينند ، سايت خبرگزاري استبرخوردار نيستند، قابل مشاهد  

الت متحد  امريكا هستند. عالو  بر اين، خبرگزاري بييند و اكثر اين بينندگان از ايارا مي

 كند اينتر پرس سرويس مشموعه اخبار را براي بي  از پنج هزار مشترك ارسا  مي

ها، هاي غير دولتي، مسئوالن سازمان ملل، اتحاديه اروپا، رسانهكه اكثر آنها سازمان

ها هستند رگاني و وزارتخانههاي بازها، اتاقسسات آموزشي، )و پرسنل آنها(، كتابخانهؤم

(IPS Annual Report, 2003: 20) . روشن است كه انتشار اخبار از طريق اينترنت، به

طور قابل مالحظه اي در خبرگزاري اينتر پرس سرويس گسترش يافته است. به اين معنا 

 1«ديواينتر ورلد را»در ساختار « اينترپرس سرويس»و  8«انستيتو پانوس» 5،«وان ورلد»كه، 

هاي خبري ارسا  هاي راديويي دست نوشتهبراي ايستگا « اينتر ورلد راديو»سهي  هستند. 

« جي.آي.ان»شود. در اياالت متحد  امريكا، از ميكروفن  پخ  مي كند كه مستقيماًمي

خبر به زبان انگليسي،  80كانا  اصلي پخ  خبر است كه روزانه  2)شبكه جهاني خبر(

هاي كند كه از اين ميان دوسوم آنها روزنامهمشتري ارسا  مي 800ي  از اسپانيولي براي ب

ها دسترسي به افريقايي هه امريكايي هستند )تعداد زيادي از خوانندگان اين روزنامه

براي جلب مخاطبان  2«وام» 8،«كنا» 2،«اوپكنا»اينترنت ندارند.( چند خبرگزاري ملي مانند 
                                                 

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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ند. اينترنت، ارتباطات كنتغذيه مياينتر پرس سرويس هاي خبرگزاري از شبكهبيشتر، 

اين  داخلي ميان خبرنگاران و دفاتر خبرگزاري اينتر پرس سرويس را تسهيل كرد  است.

هاي انتقا  خبر را كه گاهي ها، روي ديگر سكه  نيز دارند. اينترنت جذبه سرويسويژگي

كاه  داد   ،آوردندوجود مياوقات ي  سوم اخبار دريافتي از اينتر پرس سرويس را ب

هاي فني معموال به قهقرا رفته است. از زمان پيشرفت فني، است. تقاضاي سرويس

آشفتگي در ارتباطات را  دور پديد آمد  و قيمت ارتباطات را  دور متوقف شد  است. 

 همه مشتركان ي  باند اينترنتي يا تشهيزات انفورماتي  كافي در اختيار ندارند، خبرگزاري

هاي تله ماتي  ويژ  و ارتباط ماهوار  اي و بي  از اينتر پرس سرويس، بايد قيمت جريان

 هاي اينترنت راتحمل كند. همه سايت

هاي را احيا كرد  و ديگر سايت 5در دنياي سايبر، اينتر پرس سرويس، سايت خود

 مربوط را گسترش داد  كه برخي از آنها عبارتنداز: 

 8گاري جهاني به زبان انگليسيسايت سرويس روزنامه ن

 1سرويس اسپانيولي زبان

ي  برنامه درزمينه اثرات آزادسازي اقتصادي و جهاني سازي درزندگي مردم به 

 .2ويتنام، چين تايلند، الئوس، كامبوج، ،«بيرماني»آسيايي شامل  خصو  در ش  كشور

ها و استعدادهاي يي  برنامه در زمينه جوانان ژاپني كه در زمينه استفاد  ازتواناي

 2.نويسندها ميبچه

 8ي  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 

http://www.ips.org/
http://www.ipsnews.net/
http://www.ipsenespanol.net/
http://www.ipsnews.net/mekong
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 يكي از تشربيات موفق ائتالف اينترنتي اينترپرس سرويس با ساير مراكز 

رسانه، ائتالف اين خبرگزاري با ماهنامه لوموند ديپلماتي  بود  است. اين دو رسانه 

« فوروم اجتماعي جهاني»هاي المللي ابتكارات گوناگوني در زمينه ارتباطات در فرصتبين

(Forum Social Mondial "FSM") .انشام داد  اند ) 

براي   2اين خبرگزاري و لوموند ديپلماتي  ي  سايت اينترنتي 5002در اوت 

موضوعي   لبعه مطافعاالن جامعه مدني تاسيس كردند تا در زمينه جهاني سازي و توس

ارائه دهند. اين سايت بي  از پنج هزار مقاله و تفسير مرتبط با مضامين توسعه و 

اين مطالب توسط همكاران مختلف اين دو رسانه در جهان  كهارتباطات، ارائه كرد  است 

اند و در هنگام هزار بار از آن بازديد كرد  200تعداد  5005تهيه شد  است. در ژانويه 

هزار بينند  در روز داشته است. اين سايت بزرگترين  20به طور متوسط  فوروم، سايت

 دهد. مشاهد  كنندگان خبرگزاري اينترپرس سرويس را تشكيل مي

هاي چند مليتي خبرگزاري اينترپرس سرويس، در برابر نفوذ فزايند  خبرگزاري

رز در يكي از مديركل وقت خبرگزاري رويت 5«پتر جا »،  5000گيرد، درژوئيه موض  مي

استراتژي ما براي رويترز ايشاد ي  جامعه »هاي تخصصي يونسكو اعالم كرد: نشست

بيني  صد در صد اينترنتي پرشتا  است. ما در اينترنت ي  جريان سري  و عميق را مي

دهد ]...[ در حالي كه تا اين جا مشتريان ما به صدها كه همه مسائل روز ما را پوش  مي

ست، اكنون ما قادر خواهي  بود كه به مشتريان زيادي و حتي  به صدها هزار رسيد  ا

او ي  سا  پي   .(UNESCO, Rapport final, 2001:53« )ميليون نفر سرويس بدهي 

استراتژي رويترز شتا  بخشيدن به »كه از آن نيز در يونسكو متذكر شد  بود 

سازمان دادن روابط متقابل هاي اينترنتي و گشودن بازار جديد اطالعات و تكنولوژي

   .(UNESCO, 2001: 53« )رويترز با ي  الگوي مبتني بر اينترنت است.

                                                 

1 . www.portoalegre2002.net 

2 . Peter Job 

http://www.portoalegre2002.net/
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چهار  طو ميليون دالر در  700دهد كه ي  مطالعه انشام شد  در اين بار  نشان مي

 هاي اين خبرگزاري در اينترنت رونق بگيردسا  هزينه شد  است تا فعاليت

(UNESCO, 2001: 54) .اين، جهان اينترنت بي نهايت در زمينه بازار خبر، رقابتي بنابر

است و رقباي بين المللي و ملي فراواني دارد. اينشاست كه ارزشگذاري و كيفيت 

محتوايي و شرايط انعطاف پذيري فني وقابليت پاسخ گويي به مشتريان اهميت زيادي 

اي و ر  ديشيتالي، چند رسانهها به لحا  استراتژي ، در دوخبرگزاري  كند. امروزپيدا مي

ند. حتي اگر رقابت در حوز  ديگر صورت بگيرد، براي اينترپرس هستبسيار رقابتي 

اگر چه رقابت دراينترنت  سخت نخواهد بود.« داغ»سرويس رقابت در زمينه رويدادهاي 

اجتنا  ناپذير است، ولي فعاليتي كه اين خبرگزاري بين المللي )اينترپرس سرويس( 

نه تنها به عنوان ي   ودهد زير سئوا  بردن رقابت خبري است. خارج از هنشار انشام مي

شود، بلكه به عنوان محرك در نظام چند مليتي خبري محسو  مي جايگزينخبرگزاري 

هاي ها و جامعههاي غير دولتي و ديگر گرو هاي در حا  توسعه، سازمانطي رسانهارتبا

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

 

 گيرينتيجه

چنان كه گفته شد هدف اصلي، از تأسيس خبرگزاري اينترپرس سرويس، مقابلهه بها   

دههد كهه ايهن    طالعات ما نشهان مهي  هاي بزرگ غربي بود. نتايج مسلطه خبري خبرگزاري

اي، با فعاليهت مطلهو    هاي منطقهخبرگزاري توانسته به عنوان يكي از بهترين خبرگزاري

المللي را شگفت زد  كند. به عبارتي امروز هاي بزرگ بيندر عرصه خبررساني خبرگزاري

است.  هاي چندمليتي موجود مطرحاين خبرگزاري به عنوان ي  جايگزين خبري در نظام

المللي نق  تأثيرگذاري داشته باشد. يل اهداف نظ  نوين بينمكوشد در راستاي تككه مي

افقي خبري ايشاد كهرد  كهه   « مكانيس »به بيان ديگر، خبرگزاري اينترپرس سرويس، ي  
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هاي مختلف خبري قادر هستند كه در تباد  جهاني خبهر و آگهاهي   ها و شبكهدر آن گرو 

به دليل فقهدان   2980هاي كت داشته باشند. بنابراين، اگر اتوپياي سا بخشي متقابل، مشار

اين اتوپيا، محقق شد  « اينترنت»وسايل فني و مالي امكان ظهور پيدا نكرد، امروز به لطف 

گرا و متنوع، در دنيا پديد آمد  است. اين چالشي است و ي  نظام سياسي حساس، كثرت

 هاي آيند  با آن روبرو خواهد شد. ا كه خبرگزاري اينترپرس سرويس در س

هاي خبرگزاري اينترپرس ها و تالشدهد، كه با همه فعاليتهمچنين نتايج نشان مي

ههاي  توان مدعي ضعيف و ك  رنگ شهدن سهلطه خبهري خبرگهزاري    سرويس، هنوز نمي

بزرگ غربي به خصو  در زمينه پوش  خبري در كشورهاي جهان سوم شد. بنهابراين،  

جهان سوم، براي رسيدن به اسهتقال  كامهل خبهري، بهه خصهو  در شهرايط        كشورهاي

هاي دارند. اگر چه خبرگزاري ياي فعا  ديگرهاي منطقهكنوني جهاني، نياز به خبرگزاري

انهد،  اند، اما بسهياري از آنهها نتوانسهته   متعددي در مناطق مختلف جهان سوم تأسيس شد 

اي جديد، يعني صداي جنو  در شما  تبهديل  به عنوان صد« اينترپرس سرويس»همانند 

سهازان  گيران و تصمي شوند و آرا  و افكار كشورهاي در حا  توسعه را به گوش تصمي 

هاي سازمان ملهل تهأثير بگذارنهد. مهثالً خبرگهزاري      المللي برسانند و در سياستمه  بين

بار كشورهاي اسالمي اي قرار بود اخالمللي اسالمي كه به عنوان ي  خبرگزاري منطقهبين

المللي ناشناخته مانهد ،  را پوش  دهد، به علت فعاليت ك  رنگ خود نه تنها در سط  بين

هاي بسياري از كشورهاي اسالمي دور و نزدي  نيز از آن بهه عنهوان يه     حتي در رسانه

 شود، حتي اگر كنفرانس كشورهاي اسالمي ه  برگزار شود. منب  خبري ذكر نمي

توانهد از جههان مختلهف، بهراي ديگهر      مي« اينترپرس سرويس»رگزاري بنابراين خب

اي كهه در آينهد  تأسهيس    ههاي منطقهه  اي تأسيس شد  و يا خبرگهزاري خبرگزاري منطقه

 خواهند شد، الگوي خو  و مناسبي باشد. 
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