
 تروریستی و جنگ پوشش خبری حوادث رهنمود

 :پیشگفتار

امنیتی، مشکالتی از قبیل مشاجره های لفظی و حتا  ولینؤمسبا توجه به این که اکثراً در جریان پوشش خبری حوادث امنیتی، میان خبرنگاران و 

رسیدن به گردش آزاد اطالعات می شود و ازجانبی   آسیب ر از یک سو باعثودرگیری فزیکی اتفاق می افتد و با در نظرداشت این که مشکالت مذک

و نیز با توجه به این که ممکن است در برخی موارد، پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگ،  ،به اعتبار نیرو های امنیتی کشور صدمه می رساند

رک رسانه ها و حکومت که در نهمین نشست کمیتٔه مشت سبب به خطر افتادن جان نیرو های امنیتی یا افراد ملکیی که در صحنه حضور دارند شود،

لیستان  و رسانه ها، ن نهاد های امنیتی و نماینده گان فدراسیون نهاد های ژورناگردید، تصمیم گرفته شد که مسؤولی برگزار سنبلٔه سال روان ۹۲

در جریان پوشش خبری  از سوی دیگر، امنیتی ولینمسؤو  حدود حقوق و مکلفیت های ژورنالیستان و رسانه از یکسوتا  طرح کنند را رهنمودی

 .حوادث امنیتی را مشخص سازد

 :مبنا/ مادٔه اول

قانون حق دسترسی به   ۹ رسانه های همگانی، مادهٔ  قانون ۳۰و  ۰، ۳، ماده های اساسیقانون  ۰۵و  ۴۳ در روشنی احکام ماده های این رهنمود

کمیتٔه مشترک رسانه ها و  ۶۴۲۱سنبلٔه  ۹۲و رسانه ها و فیصلٔه مورخ  و مصونیت ژورنالیستان طرزالعمل تأمین امنیت ۴و مادٔه اطالعات 

 .حکومت، آماده شده است

 :ساحٔه پوشش/ مادٔه دوم

در جریان پوشش خبری حوادث تروریستی و  امنیتی ولینمسؤ ان ودر برخی موارد، مدیران رسانه ها باژورنالیست برای ایجاد هماهنگی این رهنمود

 .طرح شده است جنگ

 :مکلفیت های نیرو های امنیتی/ مادٔه سوم

خود را با مؤظفین  (دولتی رجال برجستهٔ  و امنیت امنیت ملی و ریاست محافظت عمومی وزارت های دفاع و داخله، ریاست)نهاد های امنیتی -۶

هماهنگی  برای پوشش خبری، با ژورنالیستان و رسانه ها ،کنند، تا در جریان حوادث تروریستی و جنگجزئیات تماس آنها به رسانه ها معرفی می 

 .همکاری کنند و

مکن با محل نهاد های امنیتی در جریان انسداد ساحه ای که حادثٔه امنیتی اتفاق افتاده، به ژورنالیستان اجازه می دهند تا به نزدیک ترین مسافٔه م -۹

 .یافته، به تهیٔه گزارش و خبر بپردازندحادثه، حضور 

زه می دهند تا از که برای پوشش حوادث ترویستی به ساحه می روند، پس از بررسی امنیتی، اجا امنیتی به وسایط حامل ژورنالیستانی مؤظفین -۴

 .ترافیکی، ایجاد شده عبور نمایند نقاطی که انحراف

 .اجازه می دهند تا از نقاط انسداد ترافیکی، عبور نمایند ،بررسی امنیتی، پس از مؤظفین امنیتی به ژورنالیستان -۳

فقط برای  .که برای پوشش خبری حوادث تروریستی، حضور می یابند، اجازه داده می شود تا کمربند سوم امنیتی عبور نمایند به  ژورنالیستانی -۰

 .داشته باشند( کاله و واسکت ضد گلوله)مناسب آنعده از ژورنالیستان این اجازه داده می شود که لباس محافظتی

و ساحٔه دید  اهیت حادثه، حفظ مصونیت ژورنالیستانمی توانند از آنجا به پوشش خبری حوادث بپرازند، با توجه به م محلی که  ژورنالیستان – ۱

 .مشخص می شودمیان کمربند سوم و دوم امنیتی،  در را دارند، که مسؤولیت هماهنگی با ژورنالیستان ینیاز، در تفاهم با مؤظفین امنیت قابل



آنجا به پوشش خبری می پردازند  از ساحه ای ژورنالیستان ، هات جنگو های امنیتی با تروریستان در جبدر صورت پوشش خبری درگیری نیر -۷

، تعیین می و بادرنظرداشت تأمین مصونیت ژورنالیستان و امکان پوشش خبری سهل از ساحه در محل حاضر تفاهم با مسؤولین نیرو های امنیتی در

 .شود

 .نیرو های امنیتی به هیچ صورت اجازٔه برخورد توهین آمیز و درگیری فزیکی با ژورنالیستان را ندارند -۸

 پوشش خبری حوادث توسطن رهنمود، صالحیت جلوگیری ازمادٔه سوم ایدوم تا هفتم  نیرو های امنیتی، بدون موارد ذکر شده در بند های -۲

 .را ندارند ژورنالیستان

 .الیستان را تأمین می کنندنهات جنگ یا حوادث تروریستی، امنیت ژورخبری درگیری با تروریستان در جب نیرو های امنیتی در جریان پوشش -۶۵

 .هات جنگ برای پوشش خبری، مهیا می سازندرا به جب سفر ژورنالیستان  زمینهٔ  در صورت امکان، نیرو های امنیتی -۶۶

هات جنگ، عازم می شوند، میسر ی را که با هدف پوشش خبری، به جبدر صورت نیاز، نیرو های امنیتی، زمینٔه بود و باش ژورنالیستان -۶۹

 .میسازند

ترین فرصت ممکن، اطالعات دقیق و مؤثق هر رویداد را در برای جلوگیری از اخبار ناقص و آمار و ارقام نادرست، نیرو های امنیتی، در زود  ۶۴

 .اختیار ژورنالیستان قرار می دهند

 :و رسانه ها مکلفیت های ژورنالیستان/ مادٔه چهارم

مادٔه سوم این طرزالعمل را نقض کنند؛ مگر این که در همانگی با نیرو های امنیتی،  ششم کمربند های امنیتی ذکره شده در بند الیستان نباید ژورن -۶

 .چنین اجازه ای برای شان داده شود

ی که در آن پارچه های بدن و یا اجساد قربانیان به نظر می رسد و یا تصاویر زخمیان حادثه را که زخم های شدید نباید به نشر تصاویر رسانه ها -۹

در صورتی که این گونه صحنه ها در تصاویری که از زاویه های باز گرفته می شود، وجود می داشته باشد، درجریان پوشش . کنند، پخش دارند

 .انداخته شده و در تصاویر تکراری، قطع شوند( بلور)زندٔه حوادث باید روی آن پرده 

 .افذ کشور عمل می نمایندرسانه ها در جریان پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگ،طبق قوانین ن  -۴

باید کاله ایمنی، واسکت ضد گلوله و عالمت رسانه یی را با  ،یابندی حضور م ی که برای پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگژورنالیستان -۳

 .خود داشته باشند

 .امنیتی همکاری همه جانبه بکنند ژورنالیستان در جریان بررسی امنیتی بدنی و وسایل، قبل از رسیدن به ساحٔه حادثه، با مامورین -۰

رهنمایی های به  از میان نرفتن آثاری که ماهیت حملٔه تروریستی و عالیمی که هویت تروریستان را مشخص می سازد،به خاطر ژورنالیستان  -۱

 .احترام بگذارند نیرو های امنیتی عمل کنند و به آن 

 .شای اسرار نظامی، خود داری کننداز اف هات جنگ،تروریستان در جبیتی با ژورنالیستان در جریان پوشش درگیری نیرو های امن -۷

 .ی را که نشاندهندٔه هویت حرفه یی شان باشد، با خود داشته باشندژورنالیستانی که برای پوشش خبری حوادث امنیتی به ساحه می روند باید اسناد -۸

قوانین نافذ، تعادل خبر و اصول حرفه یی مکلف به رعایت  ،حوادث تروریستی و جنگژورنالیستان در جریان پخش و نشر اخبار و اطالعات  -۶۵

 . رسانه یی می باشند

 ژورنالیستان در جریان اطالع رسانی از آمار تلفات حوادث تروریستی یا جنگ، دقت کرده و در صورتی که این آمار را از منابع غیر از نهاد -۶۶

 . حتماً تذکر بدهند که این آمار از سوی نهاد های امنیتی تأیید نشده است -شاهدان عینی مثالً  -های امنیتی به دست می آورند



 :شیؤه تطبیق/ مادٔه پنجم

را در میان نیرو های امنیتی و ژورنالیستان  الیستان و رسانه ها، این رهنمودرننهاد های امنیتی و فدراسیون نهادهای ژووزارت اطالعات و فرهنگ،

 .پخش کرده و برای تطبیق آن اقدامات الزم را انجام می دهند

 :مشکالت احتمالی پیگیری/ مادٔه ششم

امنیتی در  لینوومسئمقامات نیرو های امنیتی و مسؤوالن فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها، در صورت بروز مشکل میان ژورنالیستان و 

 .به زود ترین فرصت ممکن، اقدامات الزم را انجام می دهند در تفاهم با همدیگر، جریان پوشش خبری حوادث امنیتی

 :تخلفات /تممادٔه هف

گی به ، موضوع بر مبنای اخکام قانون رسانه های همه گانی از طریق کمیسیون رسیده و رسانه ها از این رهنموددر صورت تخلف ژورنالیستان  -۶

 .تخطی ها و شکایات رسانه یی بررسی می شود

 .مشترک رسانه ها و حکومت، قابل پیگیری می باشد ، موضوع از طریق کمیتهٔ نیرو های امنیتی از این رهنمود در صورت تخلف -۹

 :تصویب/ متمادٔه هش

 .پس از تصویب کمیتٔه مشترک رسانه ها و حکومت، قابل اجرا می باشد رهنموداین 

 


