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رؤســای نهادهای اطالعاتی آمریکا با اشــاره به
انقضای قریبالوقوع ماده « 702قانون تجســس
اطالعات خارجی » FISA /خواستار تمدید فوری
آن و ادامه جاسوسی از کاربران خارجی اینترنت
شدند.به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این مقامات در
نامهای به کنگره اعالم کردند :اگر کنگره مجوز این
اقدام را تمدید نکند ،جامعه اطالعاتی ،اطالعات
تجسســی خارجی ارزشمندی را از دست خواهد
داد و شکاف اطالعاتی ناشی از آن باعث خواهد شد
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فـردا
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درخواست رؤسای اطالعاتی آمریکا برای ادامه جاسوسی از کاربران خارجی اینترنت
تا تروریستها ،اشاعهدهندگان سالح ،بازیگران
سایبری خرابکار و سایر دشمنان خارجی بتوانند
بدونآنکه ردیابی شــوند و بهراحتی؛ حمالتی را
علیه شــروندان و متحدان ما طراحی کنند.این
نامه به امضــای «دن کوتس» مدیــر اطالعات
ملی« ،مایک پومپئو» مدیر ســیا« ،جف سشنز»
دادستان کل« ،کریســتوفر ری» رئیس اف.بی.
آی و «مایکل راجرز» مدیــر آژانس امنیت ملی
رسیده است.

ماده  702قانون تجسس اطالعات خارجی پایان
سالجاری میالدی منقضی میشود و کنگره آماده
است تا آن را بهطورموقت تا  19ژانویه ( 29دیماه)
تمدید کند .مجلــس نمایندگان آمریکا چند روز
فرصت دارد تا بــرای تمدید این قانون رایگیری
کند .سنا نیز بعد از آن به این قانون رأی خواهد داد.
این قانون به آژانسهــای اطالعاتی آمریکا مجوز
میدهد تا از کاربران خارجی اینترنت ازجمله در
پلتفورمهایی مانند فیسبوک و اسکایپ جاسوسی

کننــد .کنگره ابتدا در ســال  2008این قانون را
تصویب و ســپس در سال  2012آن را به مدت 5
سال تمدید کرد.
رؤسای اطالعاتی آمریکا در بیانیه خود گفتند که
تمدید کوتاهمدت این قانــون «باعث پیچیدگی
غیرضروری و بیفایده عملیاتی خواهد شد».
بســیاری از اعضای کنگره موافق تمدید آن برای
مقابله با تروریسم هستند ،اما برخی اعضای دیگر
تالش میکنند مانع از تمدید این قانون شوند.

گـــــــزارش

نشست

نایبرئیس مجلس شورای اسالمی:

الزمه مقابله با فساد ،تقویت
نظام اطالعاتی و دادههاست

نایبرئیس مجلس شورای اسالمی ،گفت:
گ ترین مشــکل فعلی در کشور فساد
بزر 
اســت و قدم اول برای حل آن ،قوی کردن
نظام اطالعاتی و دادههاست.
مسعود پزشــکیان در نشســت با گروهی
از دانشــجویان دانشــگاه اصفهان با عنوان
«فریاد و ســکوت دانشــگاه» با بیان اینکه
حل مشکالت جامعه ساده نیست و با داد و
فریاد رفع نمیشود ،افزود :ما باید مملکت را
براساس عدالت و انصاف درست کنیم.
وی با بیان اینکه سازوکار پرداخت در کشور
غلط است و این مشــکل باید از طریق نظام
دادهها حل شــود ،ادامه داد :با قوی کردن
نظام اطالعاتــی و دادههــا میتوانیم جلو
فســاد را بگیریم.نماینده مردم تهران ،ری و
شمیرانات در مجلس شورای اسالمی نیز در
این جمع گفت :سلب تحرکات دانشجویی و
نبود فضای باز سیاسی در دانشگاهها منجر
به مرگ علمی جامعه خواهد شد.
فریــده اوالدقباد با بیان اینکه بســیاری از
دانشجویان به دلیل فضای سرد دانشگاهها
دوســت دارند دولت را نقد کنند ،افزود :من
با نقد و انتقاد از دولت موافقم ،اما با تخریب
مخالفم .وی با تأکید بر اینکه باید جوابگوی
مطالبات برحق دانشجویان باشیم ،تصریح
کرد :نشریات دانشجویی نباید توقیف شوند
و دانشجویان باید بتوانند نظرات خود را در
این نشریات منتشر کنند.
خبر

در پی انتشار مقاله ظریف روی داد

عصبانیت مقام سعودی
از نیویورکتایمز

مشاور ارشد سفارت عربستان در واشنگتن
از روزنامه نیویورکتایمز که مقاله ســفیر
عربستان را منتشــر نکرده بود انتقاد کرد
و نوشت :نیویورکتایمز مقاله محمدجواد
ظریف ،وزیر خارجه ایران را منتشــر کرده
است ،ولی مقاله سفیر عربستان در واشنگتن
را منتشر نمیکند.
به گزارش ایرنا ،فیصلبن فرحان ،در صفحه
توییترش افزود :اخیرا ســفیر عربســتان
خواســتار انتشــار نظراتــش در روزنامه
نیویورکتایمز شده بود ،ولی این روزنامه به
بهانه اینکه مقاله توماس فریدمان مثبتتر
است و نیازی به ارائه نظر رسمی عربستان در
صفحات این روزنامه نیست ،از انتشار مقاله
سفیر عربستان خودداری کرد.
وی یادآور شــد :روزنامــه نیویورکتایمز
مشــکلی دارد که نام این مشکل محمدبن
سلمان (ولیعهد عربستان) است.
مشاور ارشد سفارت عربستان در واشنگتن
همچنین نوشــت :روزنامه نیویورکتایمز
تمامی امکانات خود را برای پیگیری اخباری
که ممکن است به شخصیت ولیعهد سعودی
توهین کند به کارگرفته است؛ این روزنامه
اصــا در اعتماد به منابــع هدفمند تردید
نمیکند و برای مخاطبانش با تأکید بر اینکه
این اخبار تأیید شده هستند ،شایعهپراکنی
میکند.مقــام ســعودی بــا عصبانیت از
اقدامات نیویورکتایمز مدعی شد :روزنامه
نیویورکتایمز درمورد اخبار عربستان و یا
سران آن فقط به دنبال نکات منفی است.
سران آلسعود فقط به دنبال کسب تعریف
و تمجید رســانهها و مقامــات آمریکایی
نســبت به خود هســتند و اگر یکبار یک
رسانه آمریکایی اقدامی علیه یکی از سران
آلسعود انجام دهد ،صدای انتقاد آنها بلند
میشــود ،البته باید گفت که آلسعود حق
دارند ،چراکه دالرهای نفتی سعودی فقط
برای خوب نشــان دادن چهره آلسعود به
رســانههای آمریکایی اهدا میشود نه کار
دیگر.

رسانهکاران باید درباره  Spin Doctorبیشتر بدانند (بخش نخست)

سیاستمداران،رسانههاوپیچاندنافکارعمومی
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نگاه

چند سال پیش ،هنگامی که آفتاب عمر مجلس اسبق به لببام رسیده بود و همه در تدارک مجلس
بعد بودند ،معاون اول احمدینژاد که در تله یک پرونده سنگین و کثیف اختالس گیر افتاده بود و
باید به زندان میرفت ،برای دفاع از خود و انتقامکشی فهرستی منتشر کرد« :نام حدود دوسوم
نمایندگان مجلس که از او پول گرفته بودند».
یک انتقام سخت از آنها که حضور بخش زیادی از نمایندگان را در انتخابات پیشرو منتفی میکرد
و آبروی جناحی را که آن نمایندگان به آن وابسته بودند بهکلی میریخت .درست در میانه حیرت
و یقهگیری رسانهای از آن نمایندگان ،وزیر کشور که وابسته به همان جناح بود ابتکاری زد :پشت
تریبون از پولهای کثیفی حرف زد که از تجارت مواد مخدر بهدســت آمده و وارد انتخابات شده

است .عجب! پس پولهای کثیفتر از پول رحیمی هم وجود داشت.
با این تاکتیک ،همه بهدنبال این افتادند که ببینند ماجرای این پول کثیف چه بوده است .معلوم
نبود این پولها را چه کسی داده و چه کسی گرفته ،ولی هویت خود پول بود که مهم بود و خیلی
از پول رحیمی کثیفتر بود.
چند روز تیترهای هیجانانگیز ،فراموششدن موضوع نمایندههایی که از معاون احمدینژاد پول
گرفته بودند و در آخر توضیح کوتاهی از سوی آقای وزیر درباره اینکه از حرفهایش سوءبرداشت
شــده اســت .آقای وزیر ،نقش  spin doctorیا به زبان خودمان «متخصــص پیچاندن» را
بازی کرده بود.

ترامپ نقش داشتند ،اما در این میان شاید کمتر به
نقش دکترهای پیچاندن در کمپین انتخاباتی ترامپ
اشاره شده باشد.
اما دکتر پیچاندن( )Spin Doctorکیست و این
دکترها چه نقشــی در سیاســت امروز جهان بازی
میکنند.
«پیچاندن» در علم روابط عمومیبه معنی نوعی از
تبلیغ اســت که تالش میکند با انتشار اخبار دیگر،
خبرهای بد را برای دولت تحتالشعاع قرار داده و یا
با ارائه تفسیری خاص از یک حادثه افکار عمومیرا
به ســود یا ضد یک فرد یا گروه متقاعد کند .با اینکه
مسئوالنروابطعمومیهموارهتالشکردهانداخباررا
بهنوعی که به سود آنهاست منتشر کنند ،اما پیچاندن
مفهومصریحتریاستبهمعنیاستفادهازراهکارهای
ریاکارانه ،فریبنده و یا دستکاریشده.
سیاســتمداران معموال متهم میشوند که در عین
داشــتن ادعای صداقت و درستکاری از راهکارهای
ی
پیچاندن برای تحتتأثیر قــرار دادن افکار عموم 
اســتفاده میکنند .بهدلیل اینکه اغلب پیچاندنها
توســط دولت در اتاق کنفرانــس مطبوعاتی و در
برابر خبرنگاران صورت میگیرد ،گاهی از اتاقهای
کنفرانــس مطبوعاتــی دولتها بهعنــوان «اتاق

گندهگویی میکرده ،درحالی که هیالری کلینتون به
دلیل روابط خارج از ازدواج شوهرش «بیل کلینتون»،
رئیسجمهوری سابق آمریکا زنستیز بوده و گناهکار
اصلی است».
به این عملیــات متخصصان پیچانــدن در کاهش
تبعات منفی انتشار اخبار بد«،کنترل خسارت» یا
« »damagecontrolمیگویند .تنها هوشیاری
رســانهها میتواند از موفقیت متخصصان پیچاندن
جلوگیری کند و بههمین دلیل رســانهکاران باید
درباره  Spin Doctorبیشتر بدانند.
از دکترهای پیچاندن در مواجهه با بسیاری پروندهها
از رســواییهای واترگیت در آمریکا ،گزارش دروغ
تسلیحات کشتار جمعی برای توجیه حمله به عراق،
رســوایی زندانهای گوانتانامو و ابو ُغریب و شرکت
بلکواتر؛ تا فســادهای مالی نماینــدگان مجلس
انگلیس و افشای اطالعات سری آمریکا توسط ادوارد
اسنودن در زمان کنونی استفاده شده است.
دکترهای پیچاندن راهکارهای بسیاری برای پیشبرد
اهداف خــود دارند که مورداســتفادهترین آنها در
طول تاریخ پرت کردن حــواس و دفن کردن اخبار
بد در خبرهای بزرگتر بوده اســت که این شــاید
محبوبترین شیوه مورداستفاده ترامپ و اطرافیانش

احسان اشرفی
روزنامهنگار

«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا درحالی به
پایان اولین ســال حضور خود در کاخ سفید نزدیک
میشودکهکمترکسیپیشازانتخاباتسالگذشته
به احتمال پیروزی او باور داشت .در آن دوران از جانب
مخالفانش ضربههای سختی خورد که شامل انتشار
اسناد فرار مالیاتی ،ثبت دانشگاه دروغین و افشای نوار
سخنانبیشرمانهدربارهنحوهبرخوردشبازنانودهها
مورد رسوایی مالی ،اخالقی و سیاسی دیگر میشد.
دروغهای ترامپ بارها توسط رسانهها افشا شد و هر بار
توسطتحلیلگرانبهعنوانآخرینمیخبرتابوتحیات
سیاسیویتوصیفشد؛امابهراستیچهچیزیباعث
از گذراندن همه این رسواییها توسط او شد.
عدم محبوبیت کلینتــون ،نارضایتی آمریکاییها از
وضعیت موجود ،عوامفریبی ،اســتفاده از سیاست
ترس ،دامن زدن به اسالمهراسی ،حمایت گروههای
نژادپرســت و نئونازی ،سوءاستفاده از گسترش فقر
و بیکاری در برخــی ایالتها برای مقصر جلوه دادن
مهاجران ،طرح شعار ساختن دیوار در مرز مکزیک
و بسیاری مســائل دیگر همه در بهقدرت رسیدن

پیچاندن» یاد شده و افراد مسئول در تهیه بیانیههای
پیچاندنینیزبهعنوان«دکترهایپیچاندن»شناخته
میشوند.
شــاید بتوان «کلیآن کانوی» را بزرگترین دکتر
پیچاندن ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی برشمرد
که خود ترامپ یکبــار او را موفقترین فرد در میان
اطرافیانش در ارتباط با رســانهها توصیف کرد .این
کانوی بود که پس از مواجه شدن ترامپ با اتهامات
فرار مالیاتی آن را با پیچاندن بهعنوان یک امتیاز برای
ریاستجمهوری آینده توصیف کرده و گفت« :ترامپ
از راههای فراری اســتفاده کرده که سیاستمدارانی
مانندهیالریکلینتونآنهارابرایاستفادهثروتمندان
باز گذاشــتهاند و ترامپ هم بهدلیل آشنایی با این
راههای فرار بهترین فرد برای مســدود کردن آنها و
کسب مقام ریاستجمهوری است».
و باز ایــن کانوی بود که پس انتشــار نــوار صوتی
صحبتهــای وقیحانــه ترامپ در اعتــراف به آزار
جنسی زنان و دختران جوان و سپس شکایت دهها
زن از او به دلیل انجام این آزارها مسئله را پیچانده و
گفت« :حرفهای ترامپ تنها صحبتهای خصوصی
مردانهای بین او و «بیلی بوش» مجری تلویزیونی بوده
و ترامپ تنها درباره آزار دادن زنان در برابر مردی دیگر

نیز باشد.
«دفن کردن اخبار بد» در زبان دکترهای پیچاندن
به معنی تحتالشــعاع قرار دادن اخبار بسیار مضر
برای دولت با خبری بهمراتب جلب توجهکنندهتر،
بزرگتر و یا کمتر زیانآور است .یکی از روشهای این
نوع پیچاندن انتشار اخبار بد در زمان وقوع حوادث و
مراسمبزرگ مانند مسابقات بزرگ ورزشی ،جشنها
و تعطیالت است« .جو مور» مسئول ارشد رسانهها در
دولت اول «تونی بلر» ،نخستوزیر انگلیس ،به دلیل
اســتفاده از این روش در زمان حمالت  11سپتامبر
در آمریکا مجبور به عذرخواهی و درنهایت اســتعفا
شد .مور که در زمان حمالت  11سپتامبر مسئولیت
ارشد فعالیتهای رسانهای دولت را برعهده داشت
در روز  11ســپتامبر و پس از وقوع حمالت با ارسال
نامه الکترونیکی به بخش رســانهها نوشت« :امروز
روز بسیار خوبی برای مدفون کردن اخبار بد است،
میتوانیم هر خبری که مایل به دفنش هســتیم را
امروز اعالم کنیم» .بخش رسانه دولت انگلیس روز
پس از دریافت این ایمیل اخبار جنجالبرانگیز مربوط
به تغییر درآمدهای مشاوران دولت را اعالم کرد ،اما
پس از علنی شدن این پیام ،مور مجبور به عذرخواهی
ی در رسانهها و درنهایت کنارهگیری شد.
رسم 
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا نیز تا بهحال
بارها با اســتفاده از توییتهای جنجالی خود از این
راهکار استفاده کرده است .او اثبات کرده از پرداختن
بــه موضوعات جنجالی برای دفن اخبــار بد درباره
خودش ابایی ندارد ،چنانچه بارها در مواجهه با اخبار
خجالتآور برای دولتش بهویژه در رابطه با تحقیق
درباره ارتباط اعضای کمپین انتخاباتیاش با روسیه
با انتشار توییتهای توهینآمیز جنجالی درباره دیگر
سیاستمداران و یا افراد معروف موردتوجه رسانهها
تالش کرده اذهان عمومی را از این مســائل زیانآور
برای خودش منحرف کند.
راهکار دیگر دکترهای پیچاندن برای مدفون کردن
اخبار بد ،انتشــار خبر بهظاهر بدتری توسط دولت
است تا اخبار بهظاهر بدتر خبر واقعی را تحتالشعاع
قــرار داده و از تخریب هرچه بیشــتر چهره دولت
جلوگیری کند .این راهکار نیز بارها توسط دولتها
مورداستفاده قرار گرفته است و شاید معروفترین
آنها اعالم مکرر احتمال وقوع حمالت تروریستی و
باال بردن درجه خطر وقوع حمالت در آمریکا در زمان
«جورج بوش» هنگام انتشار اخبار اقتصادی بسیار بد
و یا حوادثی مانند رسوایی زندان گوانتانامو در آمریکا
بود ،بهطوریکه مجریان شــبکههای آمریکایی نیز
دیگر آن را شوخی میانگاشتند.
نمونه دیگر اســتفاده از این روش ،انتشــار ناگهانی
ن هالیوود
اخبار و تصاویر مربوط به روابط هنرپیشگا 
در آمریکا و یا اعضای خاندان ســلطنتی در انگلیس
در زمان انتشار اخبار بســیار مضر برای دولتهای
این کشورهاست .این روش خصوصا بهشدت توسط
رســانههای متعلق به «روپرت مرداک» ،میلیاردر
اســترالیایی حامی ترامپ و غول رســانهای جهان،
مورداستفاده قرار میگیرد .مرداک بارها با استفاده از
رسانههای متعلق به خود مانند فاکسنیوز و یا روزنامه
معروف ســان ،اقدام به انتشار اخبار جنجالبرانگیز
درباره اعضای خاندان ســلطنتی و یا هنرپیشگان
هالیوود در زمان انتشار اخبار مضر برای حامیانش در
احزاب محافظهکار انگلیس یا جمهوریخواهان آمریکا
کرده اســت .او حتی در زمان انتشار اخبار مربوط به
استراقسمع تلفنهای هنرپیشگان و سیاستمداران
توسط بنگاههای متعلق به خود از راهکار دفن اخبار
بد اســتفاده کرد .راهکار مرداک بــرای دفن خبر
استراقسمع توسط بنگاههایش شامل انتشار اخبار
و تصاویر زیادی از روابط اعضای خاندان سلطنتی و
هنرپیشگان و همچنین استفاده از دولت برای بیگناه
جلوه دادن کارمندانش میشد.

سازمان گزارشگران بدون مرز اعالم کرد:

کشتهشدن  65روزنامهنگار و اصحاب رسانه در سال 2017
ن گزارشگران بدون مرز د ر گزارش ساالنه خود اعالم کرد65 :
سازما 
روزنامهنگار و اصحاب رســانه در سال  2017در سطح جهان کشته
شدهاند.
بنابراین گزارش ،این عده شامل 50نفر از خبرنگاران حرفهای است که
پایینترین رقم در  14سال گذشته است ،اما این روند نزولی تا حدی
به این دلیل است که روزنامهنگاران تمایلی به فعالیت در مرگبارترین
مناطق جهان ندارند.
ن گزارش ،ســوریه را که درگیر جنگ با تروریسم است ،همچنان
ای 
خطرناکترین کشور جهان برای روزنامهنگاران معرفی کرد و نوشت:
در ســال  2017میالدی  12خبرنگار در این کشور کشته شدهاند.
ترور  11روزنامهنگار در مکزیک ،این کشــور را در رتبه دوم فهرست
خطرناکترین مناطق جهان د ر گزارش این سازمان قرار داده است.
ازجمله افرادی که ترور شــدهاند« ،خاویر والدز» یکی ا ز گزارشگران
سرشناس قاچاق مرگبار مواد مخدر در مکزیک است که قتل وی در
مه (اردیبهشت) گذشته خشم عمومی را برانگیخت.
ن گزارشگر  50ساله که با خبرگزاری فرانسه هم همکاری داشت،
ای 
در روز روشــن در خیابانی در یکی از مناطق خشونتآمیز مکزیک و
در ایالت سینالوا ( ) Sinaloaدر شمال غرب این کشور کشته شد.
ن گزارش آمده اســت که مکزیک مرگبارترین کشــور جهان
در ای 
است که در آن کسانی که اخبار مربوط به «فساد سیاسی و جنایات
سازمانیافته»را پوشش میدهند ،اغلب هدف قرار میگیرند ،تهدید
و کشته میشــوند.فیلیپین نیز به خطرناکترین کشور آسیا برای
خبرنگاران بدل شده است و سال گذشته دستکم پنج روزنامهنگار
در این کشور هدف گلوله قرار گرفتند که چهار نفر از آنها به دلیل شدت
جراحات کشته شدند.
سازمان گزارشــگران بدون مرز عنوان کرده است که کشته شدن
روزنامهنگاران در این کشــور به دنبال «اظهارات هشــداردهنده»

رودریگو دوترته ،رئیسجمهوری فیلیپین ،افزایش یافته است .دوترته
پیشتر خطاب به خبرنگاران گفته بود« :روزنامهنگار بودن تو -اگر آدم
نابکاری باشی -دلیلی بر مصون ماندنت از قتل نیست».
ن گزارش سال گذشته هیچ روزنامهنگاری در این کشور کشته
طبق ای 
نشده بود.بنابراین گزارش ،از میان  65خبرنگار کشته شده در سال
 2017میالدی 39نفر به قتل رسیدند و بقیه حین انجام وظیفه کشته
شده ،قربانی حمالت هوایی یا بمبگذاریهای انتحاری بودهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز عنوان کرده است که کاهش نرخ کشتار
روزنامهنگاران ممکن است به دلیل آموزش بهتر و حفاظت بهتر از آنها
در مناطق جنگزده باشد.
برایناساس ،روند نزولی کشته شدن روزنامهنگاران همچنین میتواند
بهدلیلاقدامآنهادرترککشورهاییباشدکهبسیارخطرناکشدهاند.
کشورهاییهمچونسوریه،عراق،یمن،لیبیکشتارگاهروزنامهنگاران
است ،اما این روند فقط به کشورهای درگیر جنگ محدود نمیشود.
ن گزارش آمده است :ترکیه بزرگترین زندان روزنامهنگاران
در ادامه ای 
حرفهای است و  42خبرنگار و یک نفر از اصحاب رسانه در زندان بسر
میبرند.
ن گزارش مواردی همچون انتقاد از دولت ،همکاری با یک رسانه
در ای 
«مشکوک» ،تماس با منبع حساس و استفاده از سرویس پیامرسانی
رمزگذاری شــده دالیل زندانی کردن روزنامهنــگاران به اتهامات
تروریسم عنوان شده است.
ن گزارش ،چین در صدر کشورهایی است که وبالگنویسان
طبق ای 
را زندانی کــرده و در آن پکن به ســختگیری بیشــتر «در پیگرد
روزنامهنگاران و وبالگنویسان» متهم شده است.
این گزارش با اشاره به «لئو شیاوبو» ( )Liu Xiaoboبرنده جایزه
صلح نوبل در رشته ادبیات و «یانگ تونگیان» ()Yang Tongyan
وبالگنویس مخالف که هر دو آنها امســال بعد از تشخیص ابتال به

ســرطان در زندان چین جان ســپردند ،افــزود :دولت چین دیگر
مخالفانشرابهمرگمحکومنمیکند،اماعمدااجازهمیدهدوضعیت
جسمانی آنها در زندان وخیم شود تا بمیرند.
آمریکای التین خطرناکترین منطقه برای خبرنگاران

نگزارشخود
همچنین«مؤسسهبینالمللیمطبوعات»درجدیدتری 
اعالم کرد که آمریکای التین خطرناکترین منطقه برای خبرنگاران
در جهان محسوب میشود.
بهگزارش ایرنا از شبکه تلهسور ،براســاس آمارهای اعالم شده این
مؤسسه بینالمللی ،بیشترین کشتههای خبرنگاران و روزنامهنگاران
طی سال  2017در منطقه آمریکای التین در مکزیک بوده است.
از میان فعاالن رسانهای که در سال جاری میالدی در آمریکای التین
کشته شدند 13 ،نفر از آنها در مکزیک جان خود را از دست دادند.
در این آمار عنوان شــد که  4خبرنگار در هندوراس 4 ،خبرنگار در
جمهوری دومینیکن و کلمبیا و در کشورهای گواتماال ،پرو و برزیل
نیز هر کدام یک خبرنگار در سال  2017کشته شدند.
در بیانیه مؤسسه بینالمللی مطبوعات اعالم شد که به نظر میرسد
تمامی این  24خبرنگار -روزنامهنگار کشته شده در منطقه آمریکای

التین طی سال  2017از روی عمد و به دلیل فعالیتهایشان هدف
قرار گرفتند.باربارا ترییونفی ،مدیر این مؤسسه بینالمللی گفت :قتل
وحشیانه خبرنگاران -روزنامهنگاران در مکزیک و دیگر کشورهای
جهاننشانمیدهدکهچگونهفاسدبودنقاتالناینفعاالنرسانهای،
منجر به کشتارهای بیشتر میشود.
شمارخبرنگاران-روزنامهنگارانکشتهشدهمنطقهآمریکایالتیندر
سال 2017بیشترازمنطقهخاورمیانهوشمالآفریقابودهاست.کشته
شدن  11خبرنگار در عراق و  9خبرنگار در سوریه باعث شده است تا
خاورمیانه در مکان دومین منطقه خطرناک برای فعاالن رسانهای در
سال  2017قرار بگیرد.
در قاره آسیا نیز در سال  2017شــمار قربانیان رسانهای به  19نفر
افزایــش یافت .در منطقه صحرای جنوبی آفریقــا ،اروپا و آمریکای
شمالی به ترتیب  5 ،8و  2خبرنگار در این سال کشته شدند.
مدیر این مؤسســه در ادامــه تصریح کرد که شــمار خبرنگاران –
روزنامهنگاران کشــته شده در سراســر جهان طی سال  2017در
مقایسه با سال  2016کاهش یافته است .تاکنون در سال 81 ،2017
خبرنگار -روزنامهنگار در سراسر جهان کشته شدند .این آمار در سال
 120 ،2016نفر اعالم شده بود.

