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 های غربیی تاریخی خبرگزاریپیشینه

ر د« تاس»ترین و خبرگزاری شد، قدیمیخوانده می« ساخبرگزاری هاو»، که در گذشته، «خبرگزاری فرانسه»

ترین ترین و جدیدشود، قدیمینامیده می« ایتارتاس»اتحاد جماهیر شوروی سابق، که اکنون خبرگزاری 

و « آسوشیتدپرس»های آمریکایی وند. در این میان، خبرگزاریرشمار میهای بزرگ جهانی بهخبرگزاری

های فرانسه و روسیه و همچنین در مقایسه با خبرگزاری ، در مقایسه با خبرگزاری«یونایتدپرس اینترناشنال»

 گردند.های جهانی محسوب میترین خبرگزاریانگلستان، مهم« رویتر»

 االها و بسبب گسترس روزافزون روزنامهداری، بهفت نظام سرمایهزدهم میالدی، همزمان با پیشرواز اویل قرن ن

ها، مؤسسات مطبوعاتی کشورهای غربی، به کسب سریع و وسیع اخبار، احتیاج روزافزون پیدا راژ آنرفتن تی

ی زیادی دست آوردن خبرهای مهم داخلی و خارجی، ناچار بودند عدهه ها برای بکردند. از آن پس، روزنامه

گار به شهرها و کشورهای مختلف جهان اعزام دارند تا بتوانند خوانندگان خود را از این رویدادها آگاه خبرن

 نمایند.

ای و هم از لحاظ اقتصادی، دارای مشکالت زیادی بود. زیرا تمام چنین اقدامی در عین حال، هم از جهت حرفه

اگر هم از چنین امکانی برخوردار بودند،  تند وها، خبرنگاران باتجربه به حد کافی در اختیار نداشروزنامه

توانستند مخارج مالی خبرنگاران اعزامی را تأمین نمایند. به این ترتیب، به موازات افزایش نیازهای خبری نمی

های مخصوص تهیه و انتشار اخبار، فراهم گردیدند و مطبوعات توانستند وجود آمدن آژانسها، مقدمات بهروزنامه

فقط با پرداخت مبلغ کمی حق  ،هایرمستقیم، بدون خبرنگاران اختصاصی و تحمل مخارج سنگین آنبه طور غ

 آژانس»به  ،های اروپاییها که در زباننیاز را بدست آورند. این سازمان ی اخبار و اطالعات مورداشتراک، کلیه

 شوند.نامیده می« خبرگزاری»اند، در زبان فارسی معروف شده 2«آژانس مطبوعاتی»و  1«خبری

                                                 
1 - Agency de 1'Information (F)./ News Agency (E) 

2 - Agency de Press (F)/. Press Agency (E) 
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 های اروپاییخبرگزاری الف ـ

خبری  هایروزنامه ین نوزدهم به موازات تأسیس و توسعهی اول قرهای غربی، در نیمهاولین خبرگزاری

 وجود آمدند. در ممالک فرانسه، آلمان و انگلستان به ،تجارتی

Iاز آژانس هاواس تا خبرگزاری فرانسه . 

فرانسوی در  1«شارل آگوست هاواس» یبه وسیله 1۸۳2اری جهان، در سال گزنخستین خبر تأسیس مقدمات

را به عهده داشت. وی با توجه « گازت دوفرانس» یاواس در این تاریخ مدیریت روزنامهپاریس فراهم شدند. ه

ت خو اقتصادی پایت آوردی خبرهای مهم سیاسیکرد و به کار جمع دایر« دفتر اخبار»به نیازهای آن زمان، یک 

ها و بازرگانان بودند اما به های خارجی پرداخت. مشتریان هاواس، ابتدا دیپلماتروزنامه یفرانسه و ترجمه

های او رونق بیشتری یافتند. در سال وجود آمدند، فعالیت قیمت و پرتیراژ بهنهای خبری ارزاتدریج که روزنامه

بدیل کرد و با انتشار یک بولتن روزانه، خبرهای مهم ت 2«آژانس هاواس»خود را به « دفتر اخبار»، وی 1۸۳۵

 نمود:خبرهای خود این شعار را درج می یها گذاشت. هاواس در سرلوحهوزنامهداخلی و خارجی را در اختیار ر

 «سازدتر آگاه میتر آگاه شود، سریعهرکس سریع»

 آوری. وی مدتی بعد موفق شد جمع، به تدریج توانست مشتریان زیادی دست و پا کند«آژانس هاواس»مدیر 

های خود درآورد و این امر مهم را بر یافته بودند، نیز جزء فعالیت ها توسعههای تجارتی را که در روزنامهآگهی

 دا نماید.ای پیالعادهها، نفوذ فوقرفته در روزنامه های مطبوعاتی خویش اضافه کند و به این ترتیب، رفتهکوشش

تا  بر گرفتهوسایل ارتباط و انتقال آن زمان، از کبوتر نامه یریع در تهیه و توزیع اخبار، همهتسهاواس برای 

های داد و به همین سبب در فعالیتو کابل زیردریایی و دستگاه خبرگیری را مورد استفاده قرار می تلگراف

ل اقتصادی تبدی یمؤسسه در ابتدای قرن بیستم به یک های فراوانی کسب کرد. آژانس هاواسخود موفقیت

                                                 
1 - Charles Augusta Havas. 

2 - Agency Havas. 
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 شرکت های عظیم خودهای بزرگ و پرتیراژ فرانسه ناچار بودند وی را در فعالیتگردید، به طوری که روزنامه

ر اروپا و نواحی دیگر جهان، عالوه بر شعب فراوان این خبرگزاری د« آژانس هاواس»، 1۸۳۹دهند. در سال 

 اشت.روزنامه را به عهده د ۳۰۰های آگهی یاداره

تحت کنترل « آژنس هاواس»و اشغال خاک فرانسه از طرف ارتش آلمان هیتلری،  با شروع جنگ جهانی دوم

آژانس »میان رفت و به جای آن  ، آژانس مذکور ازفرانسه ، پس از آزادی1۹۴۴دولت اشغالگر درآمد. در سال 

 (1)خبرگزاری فرانسه( ایجاد شد. ) 1«فرانس پرس

شمار  از لحاظ تاریخی اولین خبرگزاری دنیا به« آژانس هاواس»ی با توجه به سابقه ، که«خبرگزاری فرانسه»

طور مستقیم از دولت کمک خبرگزاری مذکور تنها خبرگزاری غربی است که به رود، در پاریس قرار دارد.می

ق اشتراکی که شود، معموالً از طریق حکند. این آژانس خبری، که به صورت شرکت اداره میمالی دریافت می

کند، های جهان دریافت میتلویزیون ها و رادیواز مشتریان و از جمله مؤسسات دولتی فرانسوی و روزنامه

نمایند. گرفتن حق اشتراک از مؤسسات دولتی فرانسه و دریافت کمک از این دولت های خود تأمین میهزینه

 های خبری این خبرگزاریرانسه معرفی شود. شبکهلت فوعنوان  صدای د است که این خبرگزاری به باعث شده

رانسه ی فی، که در گذشته مستعمرهیاکثر کشورهای دنیا را زیر پوشش دارند و مخصوصاً در کشورهای آفریقا

، در مستعمرات سابق انگلستان «رویتر»بودند، دارای وضع ممتازی هستند. همچنان که خبرگزاری انگلیسی 

 ار دارد.مشتریان فراوانی در اختی

II .آژانس ولف 

اخبار در فرانسه، به  بازار ، به دنبال رونق2«د ولفربرنا»، موسوم به «آژانس هاواس»یکی از کارکنان آلمانی 

، همزمان با افتتاح نخستین 1۸۴۹، در سال «ونال زیتونگیناس»ی آلمان بازگشت و به موازات انتشار روزنامه

                                                 
1 - Agency France Persse (A. F. P.). 
2 - Bernard Wolff.  
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 تموکرد. این آژانس پس از به حک دایررا به نام خود « آژانس ولف»نسه، خط تلگرافی بین آلمان و بلژیک و فرا

  ی آلمان تبدیل گردید.، به یک شرکت سهامی وابسته به وزارت خارجه1۸۶۵رسیدن بیسمارک در سال 

( از میان رفت و به جای آن یک خبرگزاری دولتی 1۹۳۳آژانس ولف با ظهور رژیم نازیسم در آلمان )سال 

 د.تأسیس گردی

III .آژانس رویتر 

را به « رویتر»آژانس  1۸۵1، در اکتبر 1«پل جولیوس رویتر»االصل هاواس، به نام یکی دیگر از کارکنان آلمانی

بر، یک سرویس با استفاده از کبوترهای نامه 1۸۴۹و  1۸۴۸های کرد. رویتر قبالً در سال دایرنام خود در لندن 

های لندن در ردیف مشتریان دائمی آن و دیری نگذشت که اکثر روزنامهخبری بین پاریس و لندن ایجاد نمود 

لندن بود. این روزنامه، « تایمز»ی ی مهمی که جزء مشتریان رویتر درآمد، روزنامهقرار گرفتند. آخرین روزنامه

 .پذیرفت و خبرهای آن را مشترک شد ،را بر گزارشگران اختصاصی خود« رویتر»برتری کار  1۸۵۸در سال 

ز رفت و نیز مرکشمار می در شهر لندن، که در آن زمان مرکز ثقل سیاست و اقتصاد جهان به« رویتر»فعالیت 

صورت  های تلگرافی دنیا بود، به تدریج بر اهمیت و اعتبار آن افزود و این خبرگزاری را بهترین فعالیتبزرگ

، مدت پنجاه سال تا موقع مرگ خود در سال «جولیوس رویتر»، درآورد. المللیترین آژانس خبری بینبزرگ

ی امور این خبرگزاری اشتغال داشت. پس از فوت رویتر، خبرگزاری او به مالکیت ، شخصاً یه اداره1۸۹۹

ک هیئت ی یی تعاونی تبدیل گردید. آژانس رویتر، اکنون بوسیلهمطبوعات انگلستان درآمد و به یک مؤسسه

 شود.های انگلستان اداره میندن و شهرستانوعات لیره، مرکب از نمایندگان مطبمد

تصمیم گرفت که کبوترها  1۸۵1در سال « رویتر»، مؤسس خبرگزاری انگلیسی «بارون جولیوس رویتر»وقتی 

ل را های پستی بروکسرا برای رساندن خبرهای اقتصادی از بلژیک به آلمان بفرستد تا از قطارهایی که محموله

توانست تصور کند که کمتر از صدوشصت سال رساندند، جلو بیفتند، هرگز نمیغربی می به شهر آخن در آلمان

                                                 
1 - Paul Julius Reuter.  
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در لندن در هر لحظه قادر خواهد بود با استفاده از کامپیوتر قیمت بورس سهام در دنیا را « رویتر»بعد، مدیر 

 رفت.شمار میی بهترین خبرگزارالمللی مهمی بینهای بزرگ دنیا دارا بود و در صحنهبداند. خبرگزاری

 شوند، دراز طریق دریافت حق اشتراک در کشورهای خارجی تأمین می« رویتر»بیشتر از هشتاد درصد درآمد 

 دهد.صورتی که درآمد خارجی خبرگزاری آسوشیتدپرس، فقط بیست درصد کل درآمد آن را تشکیل می

 های آمریکاییخبرگزاری ـ ب

گردیدند.  دایرهای خبری های اروپایی، در آمریکا نیز آژانسجاد خبرگزاریدر اواسط قرن نوزدهم، همزمان با ای

ها فعالیت خویش را ها مستقالً و بدون همکاری روزنامهژانسبرعکس اروپا که صاحبان آ ی جدید،اما در قاره

 های تعاونی ایجاد شدند.ها و به صورت شرکتها به ابتکار خود روزنامهآغاز کردند، خبرگزاری

Iخبرگزاری آسوشیتدپرس . 

تأسیس کردند،  1«یشینهاربورنیوز آسوسی»ی بزرگ نیویورک، سازمانی به نام ، چندین روزنامه1۸۴۸در سال 

دادند، تا بتوانند در کار کسب سریع اخبار اروپا، که در آن زمان محتوای اصلی مطبوعات آمریکا را تشکیل می

 های اروپایی به سواحل آمریکا نزدیکهیه نمودند و هر موقع که کشتیهایی تهمکاری کنند. به این منظور، قایق

فرستادند و اخبار دست اول اروپا را قبل از لنگر ها میها به استقبال کشتیشدند، خبرنگاران خود را با آنمی

یورک های بزرگ نیو، روزنامه1۸۵۷در سال  کردند.ها کسب میها، از سرنشینان و مسافران آنگرفتن کشتی

 نیویورک»ی مخابرات تلگرافی نیز به همکاری پرداختند و نام سازمان خبری خود را به برای تقلیل هزینه

های مشابهی که با حمایت آن، به سازمان وتبدیل کردند. سرانجام، با مشارکت این سازمان « اسوشیتدپرس

 1۸۹2کشور ایجاد شده بودند، در سال ی آمریکا، مخصوصاً در غرب این تدریج در سایر نواحی ایاالت متحده

در ایالت ایلینوی تأسیس گردید. خبرگزاری آسوشیتدپرس به  2«آسوشیتدپرس»یک خبرگزاری واحد به نام 

                                                 
1 - Harbor News Association.  

2 - Associated Press (A. P.). 
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ی اخبار امضا کرد و انحصار کسب و ، قراردادهای مبادله«رویتر»و « ولف»و « هاواس»های زودی با خبرگزاری

 دست آورد.ا بهپخش اخبار اروپا را در سراسر آمریک

IIخبرگزاری یونایتدپرس . 

ی گروه مطبوعاتی به وسیله 1«یشینیونایتدپرس آسوسی»نام ، آژانس خبری دیگری، به1۹۰۷در سال 

 گردید و با آسوشیتدپرس به رقابت پرداخت. دایری آمریکا ، در ایاالت متحده2«اسکریپس»

نیز یک خبرگزاری جدید،  ۴«نیویورک جورنال»ی مؤسس روزنامه ۳«ویلیام راندلف هیرست»در همان سال 

 یهای خبری ایاالت متحدهتأسیس کرد و برای تسلط بر بازار فعالیت ۵«اینترناشنال نیوزسرویس»موسوم به 

های ، شدیداً به مقابله پرداخت. خبرگزاری«یونایتدپرس»و « آسوشیتدپرس»های آمریکا، با خبرگزاری

به هم  1۹۵۸ها رقابت باألخره در شانزدهم ماه مه ، پس از سال«نیوزسرویس اینترناشنال»و « یونایتدپرس»

 (2) را به وجود آوردند. ۶«یونایتدپرس اینترناشنال»نام ملحق گردیدند و آژانس جدیدی به

های خود را در سراسر جهان ی فعالیتهای خبری مهم اروپایی و آمریکایی، در ابتدای قرن بیستم دامنهآژانس

 معروف شدند. ۷«های جهانیخبرگزاری»دادند و به همین جهت به  توسعه

 خبرگزاری فرانسه

                                                 
1 - United Press Association (U. P.) 
2 - W. E. Scripps.  

۳ - W. R. Hearst. 
۴ - New York Journal.  

۵ - International News Service (I. N. S). 
۶ - United Press International.  

۷ - World News Agencies (E) Les Agencies Mondi ales d' Information (F). 
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های خبری و دفاتر خبرنگاران کار سرویس برای شناخت زیربنای یک خبرگزاری جهانی و برای آشنایی با طرز

آن است رجی، بهترین راه اها و شهرهای بزرگ کشورهای خهای داخلی و پایتختها و شهرستانآن در استان

 ورس پاریس را بگشائیم و وارد مقر مرکزی خبرگزاری فرانسه شویم.میدان ب 11ی ه درب ساختمان شمارهک

 ای است، بازدیدی سوم ساختمان، پس از عبور از اخرین مانع حفاظتی، که شامل دو در قطور شیشهدر طبقه

گیرد و از هیجانی که بر سالن می های خبرگیری قرارصدای عجیب دستگاه و کننده ناگهان مورد هجوم سر

شود. در میان این سالن یک میز قرار دارد که حدود فرماست، دچار سرگیجه میی خبرگزاری حکمتحریریه

 کنند. این میز که روز، به طور نوبتی در اطراف آن کار میتمام ساعات شبانه نگار، درروزنامه ۳۰تا  2۰

 فعالیت خبرگزاری فرانسه است.شود، مرکز نامیده می 1«میز مرکزی»

رسند، در جاکاغذی مخصوص رئیس میز ها که از دفاتر نمایندگی خبرگزاری یا خبرنگاران آن میتمام تلگرام

های خبری توزیع گردند. رئیس میز مرکزی، که مسئولیتی شوند، تا از طرف او در میان سرویسگذاشته می

ین ها و همچنه عهد دارد، پس از خواندن اخبار و با توجه به منشاء آنی روزنامه را بشبیه سردبیر هیئت تحریریه

ری های خبها را به سرویسبا در نظر گرفتن ارزش خبری و چگونگی توجه مشتریان مختلف به این اخبار، آن

 دارد. ارسال می

هایی به حالت خام طرفانه ـ اصوالً از رویدادی خبری بیکه هر خبر تلگرافی ـ به عنوان مادهبا وجود آن

ک توانند به یالوصف، تمام مشتریان نمیشود، معها و معرفی اوضاع، تشکیل میها، یادآوریها، بیانیهقولنقل

های پاریس، در مورد اخبار، همان احتیاجات ها را مورد استفاده قرار دهند. برای مثال، روزنامهنحو آن

ها را ندارند. به همین دلیل است که در های شهرستانوزنامههای فرانسه و یا رهای بزرگ استانروزنامه

شود(، برای تمام کشور هم نیز نامیده می« سرویس عمومی»خبرگزاری فرانسه عالوه بر سرویس پاریس )که 

 کند. فعالیت می« هاسرویس استان»ای به نام سرویس جداگانه

                                                 
1 - Desk Central.  
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های اصلی های خبری شبکهزی رادیو، بخشهای مرکهای پایتخت، ایستگاه، روزنامه«سرویس پاریس»

های کند. اما روزنامهها و مؤسسات خدمات عمومی را تغذیه میخانههای بزرگ اداری و وزاتتلویزیونی، سازمان

 ها و سایر ادارات مهمای سازمان رادیو تلویزیون فرانسه و استانداریهای منطقهها، ایستگاهها و شهرستاناستان

خبرگزاری « سرویس عمومی»نمایند. استفاده می« هاسرویس استان»ز خبرهای تهیه شده در ها، ااستان

هزار کلمه در روز خبر  ۴۰نیز « هاسرویس استان»کنند و هزار کلمه، خبر پخش می 1۰۰تا  ۸۰فرانسه، روزانه 

 دهند. می

 های خبری جهانی الف ـ سرویس

گیرد و ش اخبار با توجه به احتیاجات مشتریان صورت میی کشور فرانسه نیز، پخدر خارج از محدوده

 های خبرگزاری بر اساس تقسیمات جغرافیایی قرار دارد.بندی سرویسسازمان

 شوند:دارند، به این ترتیب تقسیم میهایی که اخبار خبرگزاری فرانسه را به خارج ارسال میسرویس

  های فرانسه و انگلیسی پخش هزار کلمه، به زبان ۵۰دو سرویس اروپایی، که هر کدام روزانه در حدود

ای اروپای غربی و دومین سرویس مخصوص انگلستان و کشورهای کنند. اولین سرویس برای کشورهای قارهمی

 اسکاندیناوی است. 

 دهند.های فرانسه و انگلیسی خبر میدو سرویس آفریقایی نیز به زبان 

  نماید. روز، به زبان فرانسه پخش میهزار کلمه در  ۳۰سرویس خاورمیانه، که 

 فرستد. سرویس کانادا، که به زبان فرانسه خبر می 

  ها را در آسیا و خاور دهد و آنهزار کلمه در روز به زبان انگلیسی خبر می 2۵سرویس آسیایی، که

 کند. دور توزیع می

  نماید. بر پخش میهزار کلمه، برای آلمان، سوئیس و اتریش خ 2۵سرویس آلمانی نیز روزانه 
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  هزار کلمه در روز، به مقصد اسپانیا و کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی  ۳۰۰سرویس اسپانیایی هم

 فرستد. خبر می

ایستگاه رادیویی  12۰روزنامه و  ۴1۰های خود را در اختیار خبرگزاری فرانسه، هر روز مستقیماً اخبار سرویس

 11۳۵۶خبرگزاری ملی خارجی، در خدمت  ۴۷یرمستقیم نیز از طریق دهد. این خبرگزاری به طور غقرار می

کشور یا سرزمین،  1۴2گونه در ایستگاه رادیو تلویزیونی است. خبرهای خبرگزاری فرانسه، به این 12۷روزنامه و 

 شوند. کشور آمریکایی دریافت می 21کشور آسیایی و  2۰کشور آفریقایی،  ۴۰کشور اروپایی،  2۶به ویژه در 

در « رویتر»جایی که رقابت خبرگزاری انگلیسی حضور خبرگزاری فرانسه در کشورهای اروپای غربی ـ 

 ی اقتصادی و مالی بسیار محسوس است ـ از اهمیت خاصی برخوردار است. زمینه

 یخبرگزاری فرانسه در خاورمیانه، مخصوصاً با توجه به توافقی که بین این خبرگزاری و خبرگزاری مصر فعالیت

خاورمیانه برای پخش اخبار خبرگزاری فرانسه، به زبان عربی صورت گرفته، نیز حائز اهمیت است. حضور این 

ی مشترک خبرگزاری، در آفریقای فرانسه زبان، در آمریکای جنوبی و در ژاین ـ کشوری که سه روزنامه

 ی خود قابل توجه است. بهمیلیون تیراژ دارند ـ به نو ۵و  ۶، ۷خبرگزاری فرانسه، هر یک به ترتیب 

 های خبرگیری ب ـ دستگاه

پخش اخبار خبرگزاری فرانسه برای تمام مؤسسات مطبوعاتی، ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و یا افراد 

گیرد. این حق اشتراک، عالوه بر ارسال اخبار، نصب معمولی در برابر پرداخت حق اشتراک ماهانه صورت می

 شود. خش را نیز شامل میی پها و هزینهدستگاه

به چندین عامل، به ویژه فرکانس امواج کند، یمها استفاده نخبرگزاری فرانسه از آ کهوسایل انتقال اخبار 

های ارتباطات دور بستگی دارند. در عین حال در هر مورد یک دستگاه ارسالی و مسافت مورد پوشش شبکه
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های ی شصتینیز موجود است، این دستگاه با صفحه 1«تورتلسکریپ»مخصوص خبرگیری و خبرنویسی به نام 

نگام ی الکترونیک، که به هی محرکهآن، شبیه یک ماشین تحریر بزرگ است. دستگاه مذکور، با استفاده از قوه

 کند. پیش ازی کاغذ ماشین میشود، موقع دریافت خبر، متن آن را بر روی یک لولهفرستادن خبر ایجاد می

ی اخبار، متن ارسالی در روی ماشین تحریر خاصی که یک نوار کاغذی را روی یک کد ز فرستندهآن، در مرک

گاه دست»شود. نواری که به این ترتیب سوراخ شده است، پس از آن، کند، ماشین میپنچ سوراخی، سوراخ می

ی یک حرف که نماینده های نوار،گیرد. موقعی که هر یک از سوراخکه پنج دندانه دارد، قرار می 2«خواننده

گردد. در روی دستگاه گیرنده، ی الکتریک ایجاد میی محرکهشود، یک قوهاست، در مقابل یک دندانه واقع می

اندازد و فرمان تایپ شود، به کار میسوراخ نوار مربوط می ۵ای را که به دندانه ۵هر تحریک الکتریک، یکی از 

 کند. ر میی کاغذی صادمتن را بر روی یک لوله

ها، استفاده از خطوط تلفنی ترین آنوسایل مختلفی برای انتقال تحریکات الکتریک وجود دارند. قدیمی

 المللی ارتباطات دور است. های ملی یا بینشبکه

آورند. بدیهی روزی اخبار را فراهم میشوند، امکان انتقال شبانهاین خطوط که به طور ساالنه اجاره داده می

ی مخابراتی از قبل موجود باشد. به همین ه این روش تنها در صورتی قابل استفاده است که یک شبکهاست ک

علت است که روش مذکور فقط برای ارتباطات مملکتی فرانسه و ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی 

 گیرد. از طریق کابل زیردریایی اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار می

ای وجود نداشته باشد، باید امواج الکتریک را به کمک ی ارتباطات دور قابل استفادهی که هیچ شبکههنگام

یجاب ا ایشود. استفاده از امواج رادیوالکتریک، تجهیزات ویژهتر تمام میگرفت و واضح است که این روش گران

 ۴«رمزخوان»و  ۳«رمزگذار»های دستگاهی اخبار و های فرستنده و گیرندهها دستگاهترین آنکند که مهممی

                                                 
1 - Le Téléscripteur. 

2 - L' Apparel de Lecture.  
۳ - Le Codeur.  
۴ - Le Décodeur. 
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نوار را به اموج قابل انتقال توسط رادیو ـ از طریق « دستگاه خواننده»، تحریکات «رمزگذار»هستند. دستگاه 

برای تبدیل مجدد امواج رادیوالکتریک به تحریکات « رمزخوان»کند و دستگاه فرستنده و گیرنده ـ تبدیل می

 هایها، دستگاهرود. در این بین، آنتنبه کار می« دستگاه خبرگیر»ی لهالکتریک قابل هدایت به وسی

  های ارتباطیها از هنگام برقراری ماهوارهکننده و غیره را نیز نباید فراموش کرد. هر چند، این دستگاهتقویت

صحنه خارج ـ برای ارتباط با کشورهای آسیایی و خاور دور و آمریکای التین، به سرعت از 1۹۶۹ـ در سال 

 شوند. می

 آوری و توزیع اخبار های جمعپ ـ شیوه

 آوری اخبار، باید بار دیگر به عقب بازگردیم و طرز توزیع اخبار را بررسی کنیم. برای شناخت چگونگی جمع

دفتر اصلی  12های تولیدی متمرکز در مقر اصلی خود در پاریس، دارای خبرگزاری فرانسه، عالوه بر سرویس

دفتر اصلی و پنج دفتر فرعی مأمور  ۸2دفتر فرعی در شهرهای بزرگ فرانسه است. در خارج از فرانسه، و پنج 

کشور یا سرزمین، مراکز تولیدی دارد.  1۷۰اند. در مجموع، خبرگزاری فرانسه در حدود ارسال اخبار به پاریس

نگار اعزامی از ی یک روزنامهوسیله رود که بههر یک از دفاتر این خبرگزاری، یک واحد خودمختار به شمار می

شوند. رئیس یک دفتر خبرگزاری به ویژه گردد. سایر کارکنان دفتر، معموالً در محل استخدام میه میمرکز ادار

یک مدیر است و وظیفه دارد که دفتر ای به عهده دارد. وی قبل از هر چیز گانهدر خارج از فرانسه، وظایف سه

ی فعالیت خود در ارتباط باشد اداره کند. او همچنین موظف است که با مشتریان حوزهخود را به نحو احسن 

دهد. کار وی را تشکیل می« نمایندگی تجارتی»ی و برای جلب مشتریان جدید نیز کوشش کند و این جنبه

ئیس ن لحاظ، ری اوست. از ایشوند نیز به عهدهعالوه بر این، مسئولیت تمام اخباری که به پاریس فرستاده می

است و به همین جهت، مأمور استخدام خبرنگاران دفتر خود نیز هست. « سردبیر کوچولو»خبرگزاری، نوعی 

باالخره هنگامی که رویدادها ایجاب کنند و وظایف متعدد او فرصتی برایش باقی گذارند، وی گاهی نقش یک 

برگزاری را به چندین مقام باالتر ـ مدیر امور نماید. این سه نقش، رئیس یک دفتر خگزارشگر را نیز ایفا می

 کند. ها به معاون سردبیر کل وابسته میهای خارجی، مدیر اخبار ـ و بیش از آناداری، مدیر سرویس
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عالوه بر دفاتری که خبرگزاری فرانسه در سراسر جهان تأسیس کرده است، این خبرگزاری در کشورهایی که 

های خود از ای دارد. حتی اگر این فرستادگان برای ارسال گزارشتادگان ویژهها ایجاب کنند، فرساخبار آن

ی کل ها تنها و مستقیماً زیر نظر هیئت تحریریهترین دفتر نمایندگی استفاده کنند، فعالیت آننزدیک

، ریخبرگزاری در پاریس خواهد بود. دبیران دفاتر خبرگزاری معموالً به تدوین و تنظیم تمام موضوعات خب

های تولید مرکز اصلی خبرگزاری، در هر مورد پردازند. در حالی که سرویسخواه سیاسی یا ورزشی، می

 ای در اختیار دارند. متخصصان ویژه

های دیپلماتیک، سیاسی، اخبار عمومی، اقتصادی و ورزشی( مانند های خبری )سرویسهر کدام از سرویس

ش در کار وبیکه کم« نویسستون»کمک گروهی خبرنگار و گزاشگر و کند و به یک دفتر خودمختار فعالیت می

ها، هاست که فرستادگان ویژه، با توجه به شایستگی آنسرویس شود. در همینخود تخصص دارند، اداره می

 گردند. انتخاب می

ی آن نیز توجه کند، تواند به سابقهی روزانه، بیش از تدوین نهایی هر خبر، میدر حالی که خبرنگار یک روزنامه

 بنویسد. « داغ»خبرنگار یک خبرگزاری مجبور است سرعت عمل را در نظر بگیرد و خبرها را به صورت 

رود، از گستردگی عظیم مشتریان خبرگزاری ناشی ی عمل که نوعی مسابقه با ساعت به شمار میاین شیوه

گذرد که یک روزنامه یا یک ای نمیدقیقه های آن(شود. برای خبرگزاری فرانسه )و همچنین برای رقیبمی

د. اخبار خود نباش« بستن»ای از جهان، در حال ی خبری تلویزیونی در نقطهبخش خبری رادیویی یا یک برنامه

 آید. بنابراین هر دقیقه و یا حتی هر ثانیه به حساب می

ه عنوان نمونه اگر این خبر ساعت رسد، بهر بار که خبر یک رویداد مهم به مقر اصلی خبرگزاری می معموالً

 ی اول فرانسه باید بتوان قبل از پایان اخبار خودی اخبار تلویزیون شبکهو ده دقیقه به مرکز برسد، گوینده 2۰

افت ی مذکور، به هنگام دریدقیقه است، آن را به اطالع بینندگان این شبکه برساند. گوینده 1۵و  2۰که ساعت 
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..« .اکنون به ما اطالع داد که یک خبر سریع خبرگزاری فرانسه هم»آورد: را به زبان می خبر، معموالً این جمله

 شود. رو میو این سرعت عمل، اغلب با موفقیت روبه

پذیر است؟ باید گفت که خبرگزاری فرانسه با روشی که برای رساندن اخبار به کار چگونه چنین امری امکان

آید. در این موارد، خبرگزاری ی این امر برمیها، به خوبی از عهدهتاه کردن آنبرد و به عبارت دیگر، با کومی

 دهد. مذکور، یک خبر تلگرافی را که بالفاصله قابل مصرف است، در اختیار مشتریان خود قرار می

رودگاه دقیقه در ف 1۵و  12کند: یک هواپیما که باید ساعت تر میدر این مورد، ذکر یک مثال، مسئله را روشن

دقیقه بعد از وقت تعیین شده، هنوز به زمین ننشسته است. یک خبرنگار، این  1۵پاریس فرود آید، « اورلی»

کند دهد. بالفاصله، سرویس اخبار عمومی، موضوع را پیگیری میموضوع را به مرکز اصلی خبرگزاری اطالع می

شگر به پلیس فرودگاه، مرکز کنترل هوایی و ماید. این گزار«و یک گزارشگر را مأمور تعقیب این مسئله می

ند دهکند و سپس تمام اطالعات گردآوری شده به طور هماهنگ نشان میشرکت هواپیمایی مربوطه تلفن می

 که تماس رادیویی هواپیما، بیست دقیقه قبل از وقت فرود، قطع شده است. 

دهد. زیرا قطع تماس احتیاط را از دست نمی کند. اما جانبخبرگزاری، اولین خبر را در این مورد منتشر می

 کند چنینرادیویی ممکن است بر اثر خرابی ناگهانی رادیو باشد )هر چند که عمالً دیگر کسی جرأت نمی

 شود:بینی کند(. به این ترتیب، متن خبر تلگرافی خبرگزاری چنین تدوین میاحتمالی را پیش

ـ از کمی فوری:  ی امروز، از هواپیمای دقیقه ۳۰و  12پس از ساعت پاریس، خبرگزاری فرانسه 

دقیقه در فرودگاه اورلی  1۵و  12که قرار بود ساعت  (Y)از مبدأ ایگرگ  (X)ی پرواز شماره

ی مقامات این فرودگاه، اطالعی در دست نیست. تماس رادیویی این به زمین بنشیند، به گفته

بایست به زمین از موعدی که هواپیما میدقیقه قبل  2۰هواپیما با برج کنترل فرودگاه، 

 دقیقه.  ۴۷و  12بنشیند، قطع شده است ـ خبرگزاری فرانسه ـ ساعت 
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بگنجانند. تلویزیون « آخرین ساعت»توانند در اولین چاپ خود یک خبر های عصر، هنوز می، روزنامهدر این مورد

کنند. بینی میعزام یک گروه گزارشگر را پیشا برند و پیشاپیش،وجوش به سر میو رادیو در یک حالت پرجنب

 قطع خواهد کرد.  1«خبر فوری ویژه»ی عادی خود را برای یک رادیو احتماالً برنامه

د ای پدیبا توجه به مسیر حرکت هواپیما و سرعت آن، محل تقریبی وقوع فاجعه )اگر فاجعه در طول این مدت،

 شود.  آمده باشد( تعیین می

دهد ترین دفتر نمایندگی به محل احتمالی فاجعه، هشدار میبه نزدیکی خبرگزاری،ئت تحریریهسردبیر کل هی

 آورد. ی خود تمام خبرنگاران و خبردهندگان خویش را به حرکت درمیو این دفتر نیز به نوبه

ا هواپیما ردهد که ساکنان فالن دهکده، سقوط آید و یک خبرنگار اطالع میناگهان زنگ تلفن به صدا درمی

 شود. اعضای هیئت تحریریه ازی خبر منعکس میاند. این خبر بالفاصله به روی دستگاه گیرندهمشاهده کرده

های ها و ایستگاهآسای خبرگزاری را تمام روزنامهی بعد، خبر تلگرافی فوری و برقجهند و چند لحظهجا می

 کنند: رادیو تلویزیون، به این مضمون دریافت می

در نزدیکی ...  (X)ی ایکس پاریس، خبرگزاری فرانسه ـ هواپیمای پرواز شمارهفوری:  خبر

 سقوط کرده است ... خبرگزاری فرانسه 

های نبال این خبر فوری و به موازات دریافت اخبار مربوط به این فاجعه به دفتر مرکزی خبرگزاری، در بولتنبه د

 دهد:امون این حادثه انتشار میخبری چهار تا پنج سطری، جزئیات بیشتری پیر

های ناحیه ... ... هواپیما در ساعت ... به هنگام برخورد با زمین منفجر شده است. ژاندارم

اند ... یا ... تنی ی مسافران کشته شدهاند. همهی هواپیما را پیدا کردهقطعات متالشی شده

 اند ... چند زنده مانده

                                                 
1 - Un Flash Spécial.  
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شوند، اولین گزارش کامل، که تمام جزئیات اختصاری ی بسیار تهیه میا عجلهها، که بپس از این سلسله بولتن

ن سطری با عوادار دههای کوتاه دنبالهگردد. این گزارش به صورت تلگرامگیرد، تنظیم میقبلی را در برمی

های بخشها و ی روزنامههای تحریریهدار تا هنگامی که هیئتشود. پخش خبرهای دنبالهپخش می 1«فوری»

 یابد.اند، ادامه میخبری رادیو ـ تلویزیونی، تمام مواد الزم برای آگاهی مخاطبان خود را به دست نیاورده

های اخیر پایان های هوایی سالشود و با یادآوری فاجعهی تلگرافی از خبر خام حادثه شروع میاین مجموعه

گردد. عالوه بر این، پیمای سقوط کرده نیز منتشر میی فنی در مورد هواگیرد. در این میان، یک اطالعیهمی

تلویزیونی، با  های خبری رادیو ـها و بخشی روزنامههای تحریریهخبرگزاری فرانسه برای تسهیل کار هیئت

 دهد. هم انتشار می 2«گزارش ترکیبی»بررسی مجدد جزئیات واقعه، یک 

 های خبری خود را به نحویه و تنظیم اخبار، باید تلگرامبه طور کلی، خبرگزاری فرانسه برای تسریع در تهی

فاده نمایند. ها استها شوند، از آنکه مجبور به بازنویسی این تلگرامتنظیم کند که مشتریانش بتوانند بدون آن

نامیده  ۳«خبر تلگرافی کشویی»های بزرگ، تکنیک خاصی را که ها پیش، تمام خبرگزاریبه این منظور، از مدت

برند. این روش بر اساس اهمیت مطالب خبری استوار است. به عنوان مثال، در مورد یک شود، به کار مییم

های تحریریه بتوانند در صورت توان یک گزارش خبری پنج پاراگرافی تهیه کرد که دبیران سرویسواقعه می

اگراف اول را ـ که حاوی تمام مطالب که مجبور باشند سه پارلزوم، دو پاراگراف آخر آن را حذف کنند، بدون آن

  کاری نمایند.اصلی خبر است ـ دست

ر شود( عناصیا کاله نیز گفته می« شاپو»خبر )اولین پاراگراف خبر، که به آن « لید»بر طبق این روش، در 

ای ههای بعدی، توضیحگردند و در پاراگرافی اهمیت آن گنجانده میاصلی واقعه، با در نظر گرفتن درجه

 شوند. ها داده میی آنبیشتری درباره

                                                 
1 - Urgent. 
2 - La Synthése. 

۳ - La Dépéche à Tiroirs. 
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 ؟«چرا»؟، و «چگونه»؟، «کی»؟، «کجا»؟، «چه»؟، «که»خبر، باید شش سؤال اساسی، شامل « لید»بنابراین، 

 را نیز مطرح کند. 

ه گردند، عناصر خبری با توجه بتهیه می« کشویی»به این ترتیب، در تمام خبرهای تلگرافی که طبق فرمول 

های مختلف نیز به ترتیب کاهش اهمیت مطالب، پشت سر هم شوند و پاراگرافها آورده میمیت آنی اهدرجه

 گیرند. قرار می

 

 ی آزادی خبرگزاری مسئله ت ـ

الً فرستد، اصوکه خبرگزاری فرانسه برای مشتریان فراوان و همچنین بسیار متفاوت، خبر میبا توجه به آن

ار نویسی اخبی تفسیرنویسی یا دوبارهها ارسال دارد. این خبرگزاری، وظیفهی آندار براتواند اخبار جهتنمی

مشی خاص خود به آن بپردازند. با تمام احوال، این گذارد تا طبق روش و خطها میی روزنامهخام را به عهده

د تفسیر قرار دهد، طرفانه ـ مورموضوع مانع از آن نیست که یک خبرنگار خبرگزاری، رویدادی را ـ به طور بی

ی اول با رویدادهای مشابه آن مقایسه کند و از موضوعات فرعی و جنبی آن پرده بردارد. چیزی که در درجه

های مختلف مسئله بررسی شوند، تا هیچ امر وابسته به آن و حتی اهمیت قرار دارد، آن است که تمام جنبه

ی ابهام باقی نمانند. البته گوناگون در برابر آن، در پردههای گیریکدام از عناصر کوچک آن و نیز موضعهیچ 

 هاست، به کارچه را مورد نیاز آنمشتریان خبرگزاری آزادند که از تمام این مطالب استفاده نکنند و فقط آن

 برند. 

 گردد. آیا این خبرگزاری آزاد است؟ آیا هیچی بی طرفی خبرگزاری فرانسه مطرح میبه این طریق، مسئله

 گذارد. تفاوت باقی نمیکس را بیهیچ« ایماشین خبر دهنده»کند؟ به طور یقین، چنین فشاری را تحمل نمی

ند. گونه فشار قرار ندرانگاران خبرگزاری فرانسه، ظاهراً تحت هیچتوان تأیید کرد که روزنامهالبته در مجموع می

 طرفی آن است که خدمایتترین دلیل بیوی دیگر، مهمپذیرند و از سها چنین فشاری را نمیسو، آنچون از یک
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ی دست چپی و روزنامه 1«لورور»ی دست راستی ی کامالً متفاوت مانند روزنامهکه در عین حال به دو روزنامه

گیرانه باشند. زیرا یک خبرگزاری که خدمات توانند متعصبانه و موضعشوند، نمیفروخته می 2«لومانیته»

 رود. به سرعت رو به اضمحالل و نابودی می ه کند،اعتبار عرضکم

کیفیات کامل را دارا است؟ خیر، چنین امری ی خدمات خود تمام در عین حال، آیا خبرگزاری فرانسه در عرضه

کس اصوالً نفوذناپذیر نیست و به همین جهت بر خالف تصور کلی، سقوط به غیرممکن است. چون هیچ

 طرفی، در بسیاری مواردبی« مقدس»گیرد. به طوری که برای رعایت اصل ت میخودسانسوری، به سادگی صور

 گردد. چه باید گفته شود، خودداری میاز بیان آن

شوند. چنین ناپذیرند، به سرعت تصحیح میکه گاهی اجتناب« های مسیرانحراف»گونه این به طور کلی،

ند و این کخبر، گزارش خود را تسلیم هیئت تحریریه می یی زمانی که تولید کنندهاشتباهاتی، چه در فاصله

گردد و چه به طور بسیار سریع پس از پخش تلگرام خبری با ی خبرگزاری پخش میخبر روی خطوط شبکه

ی هکه هر خبری به اندازگردند. بنابراین، با توجه به آنیک خبر تکمیلی و یا یک تصحیح خبری، اصالح می

شود، مواردی که خبر نادرست یا ناقص از ی چندین نفر کنترل میبل از پخش به وسیلهبرد و قکافی کار می

 یابند، بسیار نادرند. طرف خبرگزاری انتشار می

 ضعف خبرگزاری  های خبری، نقطهـ عکس ث

ای خارج از حق اشتراک عمومی، نیز به مشتریان های خبری، خدمات ویژهخبرگزاری فرانسه، عالوه بر سرویس

کند. در میان این خدمات ویژه، پیش از همه، سرویس عکاسی اهمیت دارد. هر چند، این خویش عرضه می

ضعف خبرگزاری، از فقدان رود، باید یادآوری کرد که این نقطه ضعف خبرگزاری نیز به شمار می سرویس نقطه

ر هاست. اگهای عکسشهی پخش کلیشود. علت اصلی این ضعف، روش کهنهگزارشگر عکاس خوب ناشی نمی

طبوعات ی مهای تحریریهها را مستقیماً به سالناین کلیشهها که هر روز کنندگان کلیشهدر پاریس روش توزیع

                                                 
1 - L' Aurore. 

2 - L' Humanité.  
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های های شهرهای دیگر فرانسه و همچنین روزنامهبرند، هنوز قابل توجیه باشد، اما این امر که روزنامهمی

 دارند، باورنکردنی است. افت میهای خود را توسط پست دریخارجی، کلیشه

العاده رخ دهد، به ارسال فوری عکس از طریق خطوط این خبرگزاری فقط در صورتی که یک رویداد فوق

 ترین چاپ خودای قادر است در نزدیککند و تنها در این صورت، هر روزنامهتلگرافی و یا رادیو فوتو، اقدام می

 ی مشتری است. ی ارسال عکس به عهدهواقعی هم هزینهاز آن استفاده کند. تازه در چنین م

با  «آژانس فرانسوی تصویر»ی ایجاد یک خبرگزاری فرانسه، متأسفانه چند سال پیش، هنگامی که مسئله

همکاری سازمان رادیو تلویزیون فرانسه مطرح بود، یک فرصت مناسب را از دست داد. پس از آن، طرح ایجاد 

با چنین آژانسی برای خبرگزاری « اتحاد»داران خصوصی افتاد. به این طریق، مایهچنین آژانسی به دست سر

ی خبرگزاری، هر گونه امیدی را برای شود و این گرانی به حدی است که هیأت مدیرهتر تمام میبسیار گران

ک وار یکه روزی سرویس عکسی سزااز دست داده است و در نتیجه، از این« آژانس فرانسوی تصویر»تأسیس 

 خبرگزاری جهانی در اختیار داشته باشد، مأیوس گردیده است. 

 های اختصاصی ج ـ سرویس

  ها و ی روزنامه، سرویسی که مقاالت، مطالب اختصاصی، مجالت و صفحات ویژه«هاگزارش»سرویس

موسوم است،  1«پیک»کند، سه نوع فعالیت جداگانه دارد. بخشی از آن، به سرویس ها را تهیه مینامههفته

 ۳«رویدادنگاری رادیویی»و یک بخش نیز به اسم سرویس  2«های ویژهمقاله»بخش دیگری به نام سرویس 

 اند. معروف

  را به سه زبان « های فکریبازی»و « زندگی زنانه»موضوعات گوناگونی از قبیل « پیک»سرویس

دفتر خبرگزاری در  ۶1این سرویس به  هایها و گزارشکند. مقالهفرانسه، انگلیسی و اسپانیایی پخش می

                                                 
1 - Courrier. 
2 - Articles Spéciaux. 

۳ - Chroniques Radio.  
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 هایها نیز مأموریت دارند که مطالب دریافتی را بین روزنامهکردند و آنفرانسه و کشورهای خارجی ارسال می

روزنامه یا خبرگزاری ملی که تمام یا قسمتی از خدمات این سرویس را  ۶۸محلی توزیع کنند. عالوه بر این، 

ی فرانسوی روزنامه ۴۰میالدی، 1۹۷1کنند. در سال ه طور مستقیم استفاده میمشترک هستند، از خدمت آن ب

 دادند. خبرگزاری فرانسه را انتشار می« پیک»ی خارجی، منظماً مقاالت اختصاصی سرویس روزنامه 1۷۰و 

 س دارد. این سرویی درخواستی آن را ارسال میبه تقاضای هر روزنامه، مقاله« های ویژهمقاله» سرویس

 بیند. های گوناگونی را تدارک میموضوع

در  های تحقیقییابند و یا گزارشی آن به تشریح یک رویداد روز اختصاص میهای ویژهدر بیشتر مواقع، مقاله

شوند. در چنین مواردی، سرویس ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شامل میچندین کشور پیرامون یک مسئله

های الزم به مسئوالن مربوطه است. این سرویس همچنین تقاضاها و دادن سفارشها مأمور دریافت گزارش

های فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی و یا نظارت بر اجرا و نیز ارسال مطالب مورد درخواست مشتریان را به زبان

 آلمانی با در نظر گرفتن کشور محل انتشار، بر عهد دارد. 

  های رادیو ـیر شفاهی وقایع و رویدادها را به تقاضای شبکه، تفس«رویدادنگاری رادیویی»سرویس 

، دهد. در چنین مواردیهای فرانسه یا اسپانیایی ـ انجام میتلویزیونی فرانسه و یا کشورهای خارجی ـ به زبان

کند. هر سال بیش از های ویژه به عهده دارد، ایفا میها همان نقشی را که برای سرویس مقالهسرویس گزارش

 شوند. از اکتبرخبرگزاری فرانسه، پخش می« رویدادنگاری رادیویی»تفسیر شفاهی از طریق سرویس  هزار

 دهد. انتشار می« صنایع اتومبیل»ی ، این سرویس یک گزارش روزانه درباره1۹۷2

 شوند، یک برارد کوچک سرویس سرویس اخبار اقتصادی که از طریق دستگاه خبرگیری پخش می

آید. این سرویس تمام اطالعات مالی و اطالعات مربوط به اوراق بهادار را، که مورد به حساب میاخبار عمومی 

ها، مؤسسات مالی، صنایع بزرگ و سایر مؤسسات ی عمومی نیستند، توسط دستگاه خبرگیری به بانکاستفاده

 دارد.فرانسه، بلژیک و سوئیس و نیز ایتالیا و آفریقا ارسال می

 گردانندگان خبرگزاری سازمان و  چ ـ
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ی مرکزی خود در پاریس و نیز دفاتر خویش نفر را برای اداره 1۹۴۷، خبرگزاری فرانسه 1۹۷1ی در اوایل ژانویه

چنین دفاتر آن در کشورهای خارجی در استخدام داشت. بر این رقم باید تعداد در سایر شهرهای فرانسه و هم

گیرند، اضافه کرد. این کارکنان های خود دستمزد میها و مقالهرشی موقتی را که برای گزاخبر دهنده 1۴1۷

 شدند:به ترتیب زیر تقسیم می

 نفر  1۷۸ها سرپرست دفاتر و نفر آن ۹۵نگار که روزنامه ۶۰۰درصد )در حدود  ۴۰نگاران: روزنامه

 خبرنگار دائمی با حقوق ثابت بودند(.

 درصد 2۰ ها:تکنیسین 

 :درصد 1۵ مسئوالن اداری  

 :درصد  2۵ کارمندان 

 نگار، در مقر اصلی خبرگزاری در پاریس به کار اشتغال داشتند. روزنامه ۳۷۵نفر از جمله  ۹۵۵در آن زمان 

خبرگزاری به مجلس ملی فرانسه، کارکنان این خبرگزاری از  1۹۷۳ی سال به موجب گزارش مربوط به بودجه

بودند. مخارج کارکنان خبرگزاری فرانسه )حقوق، مزایا،  درصد افزایش یافته ۳۰/۵تا آن تاریخ،  1۹۵۷سال 

های خبرگزاری دهند. کل هزینهدرصد کل مخارج این خبرگزاری را تشکیل می ۶۵ها و غیره( هر سال پاداش

 میلیون فرانک بوده است.  ۷۷نزدیک به  1۹۷1فرانسه در سال 

مؤسس اصلی این خبرگزاری، یک « هاواس شارل»که  1۸۳2سال ز باید یادآور شد که خبرگزاری فرانسه، ا

ار دبانک« شارل هاواس»تأسیس نمود، تحوالت فراوان پیدا کرده است. « دفتر هاواس»دفتر اخبار، موسوم به 

ی اخبار خارجی به مطبوعات ی فرانسوی در این تاریخ دفتر اخبار خود را به منظور تهیه و عرضهورشکسته

کردند، ایجاد نمود. هاواس، در ی فرانسه دریافت میذکور را از وزارت خارجهپاریس، که تا آن تاریخ اخبار م

 جوییی خدمات خود برا سرعت انتقال اخبار، اهمیت فراوان قائل بود. به همین جهت برای حداکثر صرفهعرضه

ین هدف، ی مرکزی پست پاریس، انتخاب کرده بود. در تأمین همدر زمان، محل دفتر خود را در نزدیکی اداره
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بر به منظور ارسال اخبار بین پاریس و بروکسل و لندن، برای نخستین بار از کبوتران نامه 1۸۴۰وی در سال 

های خطوط تلگرافی به روی ارتباطات خصوصی نیز گشوده شدند و سال بعد که شبکه 1۰هم استفاده نمود. 

لستان در دریای مانش به کار افتاد، مدت که کابل تلگرافی زیردریایی فرانسه و انگ 1۸۵1به ویژه از سال 

 بین پاریس و لندن، به سه ساعت تقلیل یافت. « خبرگزاری هاواس»ی اخبار مخابره

با « وال استریت»های بورس در مورد نرخ« خبرگزاری هاواس»، نخستین خبر تلگرافی 1۸۶۶ی ژوئیه 2۸در 

 یویورک و لندن به پاریس مخابره شد. استفاده از کابل زیردریایی سراسری اقیانوس اطلس، از ن

ی هاواس مدیریت آن را رها کردند، به صورت که خانوادهپس از آن 1۹۷۹ی ژوئیه 2۴در « خبرگزاری هاواس»

د و اختراع ش« تلسکریپتور»یک شرکت سهامی درآمد. یک ساب بعد، دستگاه خودکار خبرگیری، معروف به 

تر رساندن اخبار به ها و خطوط تلفنی اختصاصی، در سریعدستگاهبه زودی خبرگزاری هاواس، به کمک این 

 ای برداشت. مشتریان خویش، گام تازه

محل آژانس هاواس، به ساختمانی واقع در میدان بورس پاریس، که اکنون نیز مقر اصلی  1۸۹۶اوت  2۳در 

ی قوای مهاجم آلمان هیتلری، یلهسال بعد، پس از اشغال فرانسه به وس ۴2خبرگزاری فرانسه است، انتقال یافت. 

، دفاتر خبرگزاری هاواس در فرانسه و کشورهای خارجی به فرمان مقامات آلمانی تعطیل 1۹۴۰سپتامبر  2۷در 

که بعد از آزادی فرانسه، به جای خبرگزاری تأسیس گردید. تا آن 1«بنگاه اطالعات فرانسه» شدند و به جای آن

نامیده شد، ایجاد « خبرگزاری فرانسه»که بعدها  2«اری مستقل فرانسهخبرگز» 1۹۴۴اوت  2۳هاواس، در 

 ی یک دبیر کل منتخب شورای مدیریت واگذار شد. ی آن به عهدهگردید و اداره

                                                 
1 - L' Office François de 1'Information.  

2 - L' Agency François Indépendante.  
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ن ی این خبرگزاری )قانوویژگی مهم خبرگزاری فرانسه، ترکیب شورای مدیریت آن است که بر طبق اساسنامه

به مورد اجرا درآمده  1۹۵۷آوریل  1۶است. به موجب این اساسنامه، که از ( تشکیل شده 1۹۵۷ی ژانویه 1۰

 شوند. است، مشتریان خبرگزاری فرانسه صاحبان این خبرگزاری نیز محسوب می

عضو است. اعضای شورا، هشت نماینده از  1۸ی مذکور، شورای مدیریت خبرگزاری، متشکل از بنابر اساسنامه

ده ای، دو نماینی منطقهسه، سه نمایند از سوی سندیکای ملی مطبوعات روزانهفدراسیون ملی مطبوعات فران

ی از طرف سازمان رادیو ـ تلویزیون فرانسه، سه نماینده از سوی مؤسسات عمومی دولتی )از آن جمله، نماینده

نگار( را شامل وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه( و دو نماینده از طرف کارکنان خبرگزاری )از جمله یک روزنامه

 شوند. می

اند و نفر نمایندگان غیرمستقیم، اما بانفوذ دولت 1۳عضو شورای مدیریت خبرگزاری،  1۸بنابراین، از مجموع 

تنها دو نفر از طرف خود خبرگزاری در آن حضور دارند که از منافع کارکنان و همچنین خبرگزاری دفاع 

 کنند. می

های گذاریدهد که سرمایهرگزاری، همیشه به گردانندگان آن اجازه نمیچنین ترکیبی در شورای مدیریت خب

های دیگر تحقق بخشد زیرا هر گونه افزایش بودجه، الزاماً افزایش الزم را برای یک رقابت مؤثر با خبرگزاری

مین جهت، آورد. به هها خوشایند نیست ـ به دنبال میهای حق اشتراک را ـ که به مذاق صاحبان روزنامهتعرفه

شوند. در این هر سال مذاکرات مربوط به بودجه، در شورای مدیریت خبرگزاری فرانسه به تلخی برگزار می

ای پدید آمد. زیرا، برای نخستین بار نمایندگان رویداد تازه 1۹۷۳ی سال زمینه، به هنگام بحث در مورد بودجه

 سازماندهی دولتی از افزایش بودجه جلوگیری کردند. 

نسبت به سال پیش،  1۹۷۳ی مدیر عامل وقت خبرگزاری فرانسه، پیشنهاد کرده بود که بودجه 1«ن مارنژا»

درصد افزایش  1۰درصد افزایش یابد و پس از چندین اجالس، نمایندگان صاحبان مطبوعات هم با  ۵/12

                                                 
1 - Jean Marin.  
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 رأی موافق ،این افزایش د بهتوانی وزارت اقتصاد و دارایی اعالم کرد که نمیبودجه توافق نمودند. اما نماینده

سات ی دیگر مؤسمغایرت داشت و دو نماینده« هاکنترل قیمت»بدهد. زیرا به اعتقاد او، افزایش بودجه با مقررات 

ال ی سعقیده بودند. نظرگاه نمایندگان مؤسسات دولتی آن بود که همان بودجهعمومی دولتی نیز با وی هم

آوریل  2ی افزایش احتمالی در بودجه، پس از تاریخ رفته شود و مسئلهنیز در نظر گ 1۹۷۳برای سال  1۹۷2

ذاری گو همچنین پایان گرفتن انتخابات مجالس قانون« هامبارزه با افزایش قیمت»که مصادف با پایان طرح 

کردند. ای از فشار دولت مشاهده نمیکدام از نمایندگان، ظاهراً در این روش خاص نشانه هیچبود، مطرح گردد. 

ی مادی دارند، در عین حال با هایی است که به ندرت جنبهبنابراین اگر خبرگزاری فرانسه هدف بند و بست

ها، از رو نیست. زیرا این خبرگزاری مانند روزنامهها قربانی آن هستند، روبهفشارهای اقتصادی که اغلب روزنامه

 کند. های تجارتی زندگی نمیطریق آگهی

ای هگیریی خبرگزاری فرانسه، وضع کارکنان آن را نامساعد ساخته است. سختطرز تأمین بودجهبه هر حال، 

ی خبرگزاری سبب شده است که تعداد کارکنان این عمدی نمایندگان صاحبان مطبوعات در مورد بودجه

عنی های رقیب، یخبرگزاری در حداقل ممکن باقی بماند و امکانات فنی آن نیز نسبت به خبرگزاری

 ترین قرار داشته باشد. در سطح پایین« رویتر»و « یونایتدپرس اینترناشنال»و « آسوشیتدپرس»

در عین حال و با وجود این تنگنا، خبرگزاری فرانسه همواره در تمام نقاط جهان فعالیت دارد، به خدماتش ارج 

ی و اعتبار را باید ثمرهتمام این ارزش  شود و خبرهای آن از اعتبار فراوان برخوردارند. البتهو اهمیت داده می

 (۳به حساب آورد. ) شود ـی کارکنان خبرگزاری ـ که به طور مداوم بر بار آنان افزوده میهای فعاالنهتالش

* * * * 

ای نگار حرفهروزنامه 1۴۰۰ها، همکار بوده است که در میان آن 2۹۰۰، دارای 2۰۰۹خبرگزاری فرانسه، در سال 

 اند. رنگار ستون نویس، وجود داشتهخب ۷۰۰و 
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گزارش مهم خبری، به شش زبان تهیه و منتشر  2۰متن خبری،  ۵۰۰۰در همان سال، این خبرگزاری، روزنه 

 داده است. اثر گرافیک، در اختیار مشترکان خود قرار می 1۰۰عکس و حدود  ۳۰۰۰کرده است و می

 خبرگزاری انگلیسی رویتر 

الشاپل )آخن در ،  برای پخش نرخ اوراق بهادار بین بروکسل و اکس1«ولیوس رویترپل ج»، 1۸۵۰در آوریل 

بر استفاده کرد و به این ترتیب، هفت ساعت از ترنی که این مسافت جمهوری فدرال آلمان( از کبوترهای نامه

 پیمود، جلو افتاد. را می

اخبار اقتصادی و مالی را تنها با لی است ـ الملامروز خبرگزاری رویتر ـ که یکی از پنج خبرگزاری بزرگ بین

مشتری خصوصی  ۶۰۰۰ها را در اختیار بیش از آورد و آنهای تلویزیونی میفشار یک دکمه به روی صفحه

 گذارد. کشور جهان می ۶۰خود در 

بود  2«تبئرژوزافا»در شهر کاسل آلمان به دنیا آمد. نام واقعی او  1۸۰۶ی ژوئیه 21روز « پل جولیوس رویتر»

پس از گرویدن به  1۸۴۴رفت. او در سال خاخام این شهر، به شمار می« ساموئل لوی ژوزافات»و سومین پسر 

دین مسیح، نام خود را تغییر داد. رویتر بعد از کار در یک بنگاه انتشاراتی در برلن و همچنین فعالیت مترجمی 

ی کوچک زد. این نشریه حاوی اخبار تشار یک نشریهدر پاریس، دست به ان« لویی هاواسشارل »در دفتر اخبار 

ی های محلشدند و برای روزنامههای فرانسوی گرفته میی شهری و خبرهای بازرگانی بود که از روزنامهمتفرقه

« اکس الشاپل»، رویتر در شهر 1۸۴۹گردیدند. اما در این کار توفیقی به دست نیاورد. در سال آلمان ارسال می

ی اخبار مالی تخصص پیدا کرد. در آن زمان نرخ اوراق بهادار، توسط خطوط تلگرافی از در تهیه مستقر شد و

شد و سپس الشاپل ارسال می ی ترن از بروکسل به اکسگردید و سپس به وسیلهپاریس به بروکسل مخابره می

کیلومتری بروکسل  1۶۰افت گرفت. طی مساز این شهر توسط تلگراف، در اختیار عاملین بورس در برلن قرار می

 12۰بر این فاصله کشید. در حالی که برای کبوتران نامهساعت به درازا می ۹ی قطار و اکس الشاپل، به وسیله

                                                 
1 - Paul Julius Reuter. 

2 - Beer Josaphat. 
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ر دو ساعت ی دو شهر را دتوانستند فاصلهبر میکبوتران نامه« پل جولیوس رویتر»ی کیلومتر بود. بنابر محاسبه

 طی کنند. 

ساعت زودتر از ترن به اکس الشاپل رسیدند. برای اطمینان  ۷پرواز کردند و  1۸۵۰آوریل  21اولین کبوتران، در 

رو هشد. این کار به سرعت با موفقیت بسیار روبی سه کبوتر فرستاده میبیشتر، هر پیام در سه نسخه به وسیله

 گردید. 

لگرافی رو به توسعه گذاشتند. رویتر روزهای فعالیت کبوتران زیاد به درازا نکشیدند. زیرا به زودی خطوط ت

م گرفت در شود، تصمیهنگامی که اطالع یافت، یک کابل تلگرافی زیردریایی بین اروپا و انگلستان کشیده می

 لندن مستقر گردد. 

دایر کرد. در این دفتر، تنها کسی که « بورس لندن»، رویتر یک دفتر دو اتاقه در نزدیکی 1۸۵1اکتبر  1۴در 

ساله بود. هفت سال بعد، رویتر از چارچوب فعالیت صرفاً بورسی خود خارج  12کرد یک پادو ار میبرای او ک

که سودی از این سرویس ببرد، شد و سرویس اخبار بازرگانی و سپس سیاسی را به کار انداخت. وی قبل از آن

ها رد. رویتر به مدیران روزنامههای انگلیسی بگذامجبور شد ابتدا به طور رایگان اخبار را در اختیار روزنامه

تر، ی کشورها را سریعدهد تا گزارش امور همهها امکان میکرد که سرویس خبری او به آنیادآوری می

صورتی که یک روزنامه در هر وضعی که باشد، تر در اختیار خوانندگان خود بگذارند. در تر و صحیحگسترده

 ی آن برآید. خود، از عهده تواند تنها با استفاده از امکاناتنمی

صحت، سرعت و »ای تأسیس گردید. شعار سه کلمه 1۸۶۳، در سال 1«رویترز تلگرام کمپانی»ی مؤسسه

 بایست ضامن موفقیت آن باشد. مشی این کمپانی در نظر گرفته شده بود و می، برای معرفی خط«طرفیبی

دهد که به اصول مورد نظر مؤسس خود نشان می پس از گذشت حدود یک قرن و نیم، خبرگزاری رویتر چنین

 وفادار است. 

                                                 
1 - Reuters Telegram Company.  
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 الف ـ کارکنان و مشترکان رویتر 

کشور و سرزمین،  1۸۳نفر بود. این خبرگزاری در  1۶2۵، تعداد کارکنان خبرگزاری رویتر 1۹۷2دسامبر  ۳1در 

 استخدام آن بودند.وقت در خبرنگار نیز به طور غیرتمام ۸۰۰وقت داشت و همچنین خبرنگار تمام ۳۰۰

فلیت » ۸۵ی هزار کلمه خبر به ساختمان شماره ۷۰۰تا  ۶۰۰خبرنگاران رویتر در آن سال معموالً هر روز بین 

نویسنده روی این اخبار  2۰۰فرستادند. در لندن لندن ـ که مقر اصلی خبرگزاری رویتر است ـ می« استریت

کان، ی مشترای یا تخصصی، با توجه به نیازهای ویژهمنطقه هایها را از طریق سرویسکردند و سپس آنکار می

 نمودند. به سراسر دنیا مخابره می

به این ترتیب، روزانه به طور متوسط بیش از یک میلیون و نیم کلمه )و در صورتی که اخبار روز زیاد باشند، 

 شدند. ر و سرزمین فرستاده میکشو 1۵۰نزدیک دو میلیون و نیم کلمه( از مرکز اصلی رویتر در لندن به سوی 

، های ملی یا محلیدر آن تاریخ، یک یا چند سرویس تخصصی رویتر، به طور مستقل و یا از مجرای خبرگزاری

کشور آمریکای شمالی و  1۸کشور خاورمیانه و خاور نزدیک،  22کشور اروپایی،  2۸کشور آفریقایی،  ۴2در 

 کردند. و کارائیب خبر پخش می های اقیانوس آرامجنوبی و همچنین سرزمین

 ۹۶، تنها 1۹۵۹گیر و جالب توجه بوده است. در سال های اخیر، چشمی این خبرگزاری، به ویژه در دههتوسعه

، در سال 1۰۴این رقم به  1۹۶1کردند. در سال خبرگزاری رویتر استفاده میکشور از یک یا چند سرویس 

 ر رسید. کشو 12۴به  1۹۶۸و در سال  121به  1۹۶۵

نگاران متخصص خویش، به های مختلف خود، غیر از خبرنگاران و وقایعی سرویسرویتر برای تغذیه

کشور و سرزمین نیز دسترسی  11۰خبرگزاری محلی یا خصوصی در  1۳۰های خبری محلی حدود سرویس

، اخبار داخلی این «مالیخبرگزاری اقتصادی و »و « خبرگزاری مرکزی مطبوعات»گونه، در فرانسه دارد. به این

 دارند. فرستند و در مقابل، اخبار سایر نقاط جهان را دریافت میکشور را به رویتر می

 ب ـ صاحبان رویتر 
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ی فوریه 2۵در « بارون پل جولیوس رویتر»پس از مرگ کند؟ امروز چه کسی خبرگزاری رویتر را کنترل می

از سوی دوک دوساکس ـ کوبورگ گوتا، لقب بارون دریافت  1۸۷1در شهر نیس فرانسه )رویتر در سال  1۸۹۹

، یک سال پس از خودکشی 1۹1۶قرار گرفت. در نوامبر « رویترز تلگرام کمپانی»در رأس « هربرت رویتر»کرد(، 

سال بعد ـ در  ۹به صورت یک شرکت سهامی درآمد.  1«رویترز لیمیتد»هربرت رویتر، این خبرگزاری با نام 

 ۵۳های شهرهای مختلف این کشور است، ی روزنامه، که نماینده«ی مطبوعات انگلستانهاتحادی»ـ  1۹2۵

 را به دست آورد. « رویترز لیمیتد»ی تمامی سرمایه 1۹۳۰درصد سرمایه و در سال 

های مملکتی انگلستان، که در لندن ، متشکل از مدیران روزنامه«های صاحبان روزنامهاتحادیه» 1۹۴1در اکتبر 

 های سایر نقاط انگلستان است، مشترکاًی روزنامه، که نماینده«ی مطبوعاتاتحادیه»شوند، به اتفاق شر میمنت

که، روزی خبرگزاری ـ به طور کردند. در همین زمان برای آنو با سهام مساوی، خبرگزاری رویتر را اداره می

 «رویترز لیمیتد»ود را از دست ندهد، های خصوصی ـ استقال خمثال، از طریق کمک مالی دولتی و یا کمک

د، المنفعه درآمد. این تراست پنج سال بعبه صورت یک تراست و یا به عبارت دیگر، به شکل یک سندیکای عام

 های استرالیا  زالندنو نیز به آن پیوستند. تر شد و روزنامهگسترده 1۹۴۶در پایان سال 

   شده است:به این ترتیب تقسیم میی خبرگزاری رویتر های اخیر، سرمایهدر دهه

 ۷/۴1 های انگلستان(ی شهرستانهای روزانهی مطبوعات )روزنامهدرصد، اتحادیه 

 ۹/1۳ ی مطبوعات استرالیا درصد، اتحادیه 

 ۷/2 ی مطبوعات زالندنو درصد، اتحادیه 

عضو هیئت مدیره  عضو است. رئیس خبرگزاری و مدیر عامل منتخب نیز ۸ی خبرگزاری، شامل هیئت مدیره

 هستند، اما حق رأی ندارند. 

                                                 
1 - Reuters Limited.  
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های مختلف بخش ویژه در فعالیتی اجرایی پنج عضوی، که هر یک از اعضای آن مسئول یک یک کمیته

 کند. خبرگزاری است، مدیرعامل را در اجرای وظایف وی کمک می

 

 

 

 های خبری رویتر پ ـ سرویس

د سازمان یافتند. از آن زمان، خبرگزاری مذکور به سه سرویس تجدی 1۹۷2ی سال تشکیالت رویتر، در ژانویه

و  2«های اقتصادی رویترسرویس»، 1«سرویس جهانی رویتر»اند از: شود که عبارتاصلی تقسیم می

ـ ۴«سرویس شمال آمریکا»پردازند ـ ـ که به امور فنی و تجاری کردن تولید می ۳«ای رویترهای رسانهسرویس»

 کند. ها فعالیت میتر نیست ـ نیز در کنار آناهمیتقبلی کمکه از سه سرویس 

ای است، از استقالل اداری و مالی برخوردار است. سرویس رویتر در آمریکای شمالی، که یک سرویس منطقه

ی اجرایی خبرگزاری است. سرویس شمال آمریکا، برای تحمیل رویتر به ایاالت مدیر این سرویس، عضو کمیته

یونایتدپرس »، «آسوشیتدپرس»انادا یک نبرد حیاتی با دو خبرگزاری قدرتمند آمریکایی ـ متحده و ک

جرالد »کند. زیرا حفظ بازار خارجی، برای بقای خبرگزاری رویتر، یک امر اساسی است. ـ دنبال می« اینترناشنال

 کرد: ، مدیر عامل سابق خبرگزاری در این مورد، چنین یادآوری می«یانگ

                                                 
1 - Reuters World Service.  
2 - Reuters Economic Services.  
۳ - Reuters Media Services. 
۴ - Reuters North America.  
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دیت ما، تضمین شده نیست. بلکه این موجودیت، مانند استقالل ما به تجاری ... موجو

ها و کسب سود، بستگی دارد. فقدان سود در مدتی کوتاه به معنای شدن سرویس

 پایان استقالل خواهد بود. ...

کند. در را از طریق فروش خدمات خویش به کشورهای خارجی کسب می چهارم درآمد خودرویتر نزدیک سه

  ، در ایاالت متحده،«یونایتدپرس اینترناشنال»و « آسوشیتدپرس»های حالی که مأموریت اصلی خبرگزاری

ن های رادیویی و تلویزیونی ایها و ایستگاهبه روزنامه در فرانسه، ارسال اخبار داخلی،« خبرگزاری فرانسه»مانند 

 جمعی ملی است.  کشورها و به عبارت دیگر، ارسال اخبار ملی برای وسایل ارتباط

بازار داخلی، که در مورد آمریکا گسترده و ثروتمند است، به دو خبرگزاری بزرگ این کشور امکان مالی الزم را 

ها، یک بازار داخلی محدود کند. در حالی که رویتر بر خالف آنها در ماوراء دریاها نیز فراهم میبرای فعالیت آن

دهد، گونه خبر داخلی نمیهای رادیویی و تلویزیونی انگلستان هیچو ایستگاه هادارد. این خبرگزاری، به روزنامه

گذارد و این جریان در استرالیا و زالندنو نیز به همین نحو صورت ها میبلکه تنها اخبار خارجی را در اختیار آن

 گیرد. می

ه از بازار فرانسوی تأمین درصد درآمدهای خبرگزاری فرانس ۸۰به این صورت، در حالی که به عنوان مثال 

درصد درآمدهای رویتر، از طریق بازار  2/۷۹آیند، درصد آن از بازار خارجی به دست می 2۰شوند و تنها می

 گردند. درصد( کسب می 1۷درصد( و آمریکای شمالی ) ۳۸به ویژه بازار اروپای غربی ) خارجی،

I سرویس جهانی . 

رویتر در لندن،  1«میز توزیع مطالب جهانی»کند. یا را تهیه و پخش میسرویس جهانی رویتر، اخبار عمومی دن

مرکزی است که تمام اخبار جهان )اخبار اقتصادی، عموم، سیاسی، ورزشی، حوادث و غیره( از طریق آن به 

ش خجا پرسند و از آنروزی به این مرکز میهای خبری به طور شبانهشوند. تلگرامی نقاط دنیا مخابره میهمه

                                                 
1 - World Desk. 
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ی خبری رادیویی به روی ای در حال چاپ است و یا یک برنامهگردند. هر لحظه در سراسر جهان روزنامهمی

ی کند. بنابراین برای یک خبرگزاری که وظیفهرود و یک ایستگاه تلویزیونی پخش اخبار خود را آغاز میآنتن می

 . آگاه کردن جهان را بر عهده دارد، وقت هدر دادنی وجود ندارد

ها در نقاط مختلف جهان، روز را به دو بخش تقسیم کرده است. ی اختالف ساعترویتر برای رویارویی با مسئله

به وقت  1۰گیرد و دومین بخش، نزدیک ساعت به وقت گرینویچ پایان می 2۰اولین بخش، نزدیک ساعت 

 رسد. گرینویچ به اتمام می

شود. اما فرستاده می 1«دستگاه خودکار خبرگیری»نظم بر روی در جریان این دو بخش خبری، اخبار به طور م

پردازد. در در پایان هر بخش، میز مرکزی خبرگزاری، به تدوین اخبار کامل پیرامون رویدادهای مهم جهان می

 شوند. ها، این اخبار لیدهای خبری شبانه و روزانه نامیده میاصطالح خبرگزاری

کنند، به عنوان مثال ها را پخش میهای خبری، آنوها، به موازات دریافت گزارشگونه، در حالی که رادیبا این

تواند برای دریافت اخبار جامع شب خبرگزاری ـ که تمام موضوعات اساسی یک ی صبح فرانسه مییک روزنامه

ر خبار رویداد را به طوی این روزنامه صبح روز بعد اگیرد ـ در انتظار بماند. بنابراین، خوانندهرویداد را در برمی

 های عصر خود خواهد خواند. خواند. یک ژاپنی و یا استرالیایی نیز همان اخبار را در روزنامهکامل می

های عصر در اروپا و توسط ی روزنامهی خود را که به وسیلهصبح، رویتر لیدهای روزانه 1۰تا  ۵بین ساعت 

کند. سرویس عمومی گیرند، پخش میر مورد استفاده قرار میهای صبح در آسیا و یا برخی نقاط دیگروزنامه

رانسه، این سرویس از لندن به زبان فکند. رویتر، عالوه بر زبان انگلیسی، به چند زبان دیگر نیز خبر منتشر می

نیرو به ااز برلن به زبان آلمانی، از بیروت و قاهره به زبان عربی، از بوئنوس آیرس به زبان اسپانیایی و از ریودوژ

ای هستند و های رویتر در شهرهایی که نام برده شد، منطقهنماید. سرویسزبان پرتغالی، خبر پخش می

                                                 
1 - Teleprinter. 
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های خود را بر دوش دارند. های خبری سرویس عمومی خبرگزاری در حوزهمسئولیت انتخاب و انتشار گزارش

 پردازند. انتقال و پخش اخبار می ی آسیا، نیز بهای دیگر نظیر سنگاپور برای قارهمراکز خبری منطقه

ک کنند. این دفاتر باید بدون کمدفاتر رویتر در آمریکا و آلمان، تنها به پخش اخبار سرویس عمومی اکتفا نمی

 های ملی، اخبار مناطق زیر پوشش خود را نیز ارسال دارند. خبرگزاری

شروع شده بود( قطع کرد.  1۸۹۳)که از تاریخ ی خود با آسوشیتدپرس را رویتر روابط همکارانه 1۹۶۷در پاییز 

آوری اخبار داخلی آمریکا خواه عمومی و یا مالی، توسط سه دفتر اصلی این خبرگزاری در و از آن پس، جمع

، رویتر روابط خویش را با خبرگزاری آلمان 1۹۷1گیرد. در دسامبر آنجلس صورت میواشنگتن، نیویورک و لس

 ی دفتر خود در بن گذاشت. ی اخبار داخلی آلمان را به عهدهو تهیه )د ـ پ. آ( نیز قطع نمود

گروه مطبوعاتی  12به « خبرگزاری التینی آمریکایی»رویتر در آمریکای جنوبی برای ایجاد  1۹۷۰ی در ژانویه

 ۹۸های مختلف رویتر توسط این خبرگزاری جدید، به این منطقه پیوست. دو سال بعد، خبرهای سرویس

 رسیدند. تازه در آمریکای جنوبی و واشنگتن میمشترک 

II سرویس فرانسه زبان . 

زبان  ی فرانسهدر سرویس فرانسه زبان رویتر، که در مقر اصلی خبرگزاری در لندن قرار دارد، پانزده نویسنده

، روزانه به وجود آمد 1۹۶1ی یک فرانسوی است. این سرویس که در سال ها بر عهدهکنند و ریاست آنکار می

هزار کلمه خبر به زبان فرانسه، برای کشورهای فرانسه، بلژیک، سوئیس، کانادا و کشورهای  ۵۰در حدود 

 های مهم پاریس )لوموند، لوفیگارو، دارد. در فرانسه روزنامهآفریقای شمالی و غربی و مرکزی ارسال می

 نند. کسوار و غیره( به طور مستقیم این سرویس را دریافت می فرانس

ی ، سرویس فرانسه زبان رویتر از اول ژانویه«خبرگزاری مرکزی فرانسه»به دنبال یک توافق ویژه بین رویتر و 

 ای فرانسه نیز قرار گرفته است.ی منطقهروزنامه 2۰در اختیار  1۹۷2
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رک تپیش از تأسیس این سرویس، رویتر برای کسب اخبار فرانسه، سرویس داخلی خبرگزاری فرانسه را مش

همکاری برقرار کرد. اکنون « خبرگزاری مرکزی فرانسه»بود، اما پس از جدا شدن از این خبرگزاری، با 

گذارد. تا چند سال خبرگزاری اخیر در مقابل اخبار خارجی رویتر، اخبار داخلی فرانسه را در اختیار آن می

کلمه در روز(  1۸۰۰۰تا  1۵۰۰۰ود های خبری خود )حدپیش، سرویس فرانسه زبان رویتر، منتخبی از گزارش

را برای سه کشور کامبوج، الئوس و ویتنام جنوبی ـ که به علت وابستگی استعماری قبلی، زبان فرانسه را به 

ی خبری به کشورهای خبرگزاری رویتر، یک سرویس ویژه 1۹۶۳داشت. از سال برند ـ نیز ارسال میکار می

شود( این سرویس )که در کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان نیز دریافت میفرستد. آفریقایی فرانسه زبان هم می

گردد. به این ، پخش می22بامداد تا ساعت  2ی امواج رادیوالکتریک در اوقات معینی بین ساعت به وسیله

وط به کلمه مرب ۷۰۰۰شوند )برای آفریقا فرستاده میخبر به زبان فرانسه  هزار کلمه 1۸تا  1۵ترتیب، روزانه 

در این  1۹۷۳ی ی آفریقا(. از ژوئیهی آفریقایی و یا مورد عالقهکلمه راجع به اخبار ویژه ۹۰۰۰اخبار جهانی و 

 یابند. کلمه هم به اخبار ورزشی آفریقا اختصاص می 1۰۰۰۰سرویس آفریقایی به طور متوسط هر هفته 

های )مقاله 1های تشریحیها و گزارشمقالهدر مقر خبرگزاری رویتر در لندن، یک سرویس ورزشی، یک سرویس 

ـ  «دفتر لندن»شوند( و یک سرویس مخصوص به نام مربوط به اخبار روز که مخصوصاً برای مجالت تهیه می

 کنند. که مأمور کسب و انتشار اخبار در انگلستان و ایرلند است ـ نیز فعالیت می

ک سرویس جهانی رویتر، در لندن مستقرند؛ اما اغلب به متخصصان امور علمی، اقتصادی و خبرنگاران دیپلماتی

دهد و کارشناسان امور اقتصادی روند. کارشناس امور علمی، خبر یک پرتاب فضایی را از دست نمیمسافرت می

 های متعدد اقتصادی، پولی و سیاسی را در سراسر جهان زیر پوشش خود دارند. و سیاسی نیز کنفرانس
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ی سوم مرکز اصلی این خبرگزاری در لندن واقع شده است، در سال رویتر، که در طبقه ی خبرگزاریکتابخانه

ی مرجع، چندین هزار بروشور پیرامون تقریباً تمام مسائل پرونده 2۷۰۰۰جلد کتاب،  2۵۰۰نزدیک به  1۹۷۵

 کردند. ی آن همکاری مینفر در اداره 2۵فیش دارا بود و  2۵۰۰۰روز جهانی و بیش از 

III . سرویس اخبار رادیویی و تلویزیونی 

و خبرنگاران خویش  ی فرستادگان ویژهرویتر عالوه بر سرویس اخبار عمومی خود، نوارهای خبری ضبط شده

 گذارد. تلویزیونی کشورهای انگلیسی زبان میهای رادیویی و را در اختیار شبکه

ی این سرویس، شد. یکی از مشتریان عمدهتأسیس  1۹۷۰، روز اول اکتبر 1«سرویس اخبار شنیداری رویتر»

است که مالک تعداد بسیاری ایستگاه رادیویی در  2«پراکنی متقابلسیستم سخن»ی آمریکایی شبکه

پانی کم»آمریکاست. یکی دیگر از مشتریان مهم این سرویس، ایستگاه جدید بازرگانی انگلستان به نام 

اعراب و اسرائیل در « کیپور»با شروع جنگ  1۹۷۳تگاه در اکتبر است.  آغاز کار این ایس ۳«پراکنی لندنسخن

نوار ضبط شده توسط  1۵۰خاورمیانه مصادف بود. در طول سه هفته جریان عملیات جنگی، کمپانی مذکور از 

 ی رویتر، استفاده کرد. فرستادگان ویژه

یل و رائرادیو اس کنگ،رادیو هنگپراکنی کانادا، قراردادهای همکاری دیگری نیز با بنگاه سخناین سرویس، 

ی رویتر، ی تعلیم دیدهی ویژهخبرنگار و فرستاده 1۰۰چند دستگاه خبری دیگر معتقد کرده است. بیش از 

 کنند. ی اخبار شفاهی با لوازم و تجهیزات فنی ضروری در مناطق مختلف فعالیت میبرای تهیه

ترین آژانس جهانی ی معروفداران عمدهخود یکی از سهام خبرگزاری رویتر سرویس عکس در اختیار ندارد. اما

 است.  ۴«ویس نیوز»تصویر، موسوم به 

                                                 
1 - Reuters Audio Service.  

2 - Mutual Broadcasting System. (M. B. S) 
۳ - London Broadcasting Company. (L. B. C) 

۴ - Vis news Ltd Overseas. 
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پراکنی کمیسیون سخن»)بی. بی. سی(، « پراکنی بریتانیابنگاه سخن»با شرکت  1۹۷۵این سرویس که در سال 

اضر به وجود آمد، در حال ح« پراکنی کانادابنگاه سخن»و « پراکنی زالندنوبنگاه سخن»)ا. بی. سی(،  «استرالیا

 رود. ترین آژانس جهانی تصویر به شمار میمهم

های خبری خود را به بیش از ی جهان در استخدام خویش دارد و فیلمقاره ۵عکاس در  ۴۰۰آژانس مذکور، 

 فروشد. کشور جهان می ۹۰ایستگاه تلویزیونی در  2۰۰

IV سرویس اخبار اقتصادی . 

ی فرستد. اما ادامهسرویس اخبار عمومی خبرگزاری رویتر، بیش از هر سرویس دیگری به سراسر جهان خبر می

و رهای بسیار روبهکار این سرویس، بدون کمک برادر همتای آن، یعنی سرویس اخبار اقتصادی، با دشواری

ی خبری دهای حاصل از سرویس اخبار عمومی این خبرگزاری، به تنهایی مخارج یک شبکهشود. زیرا درآممی

 دهند. المللی چون رویتر را کفاف نمیبزرگ بین

 ۶۰۰۰سرویس اقتصادی خبرگزاری رویتر، اخبار مالی، بازرگانی، اقتصادی و صنعتی خود را در اختیار بیش از 

گذارد. میکشور جهان  ۶۰ارزی، بازرگانان و صاحبان صنایع( در  مشتری خصوصی )بانکداران، عامالن معامالت

های های تخصصی این سرویس نیز اخبارشان را برای تعداد کثیری از نشریات ملی و روزنامههر کدام از بخش

 فرستند. تخصصی می

رسانان از نامهترین آن استفاده توانند از طرق مختلف، که سادهمشتریان خصوصی سرویس اقتصادی رویتر، می

 های جدید الکترونی است، خبرهای این سرویس را دریافت دارند. گیری از دستگاهو جدیدترین آن بهره

های تخصصی مختلفی مانند های خودکار خبرگیری، از خدمات سرویسی دستگاهاین مشتریان به وسیله

و  «اخبار اقتصادی شهری»، «مالی رویترگزارش »، «هاگذاریاخبار مربوط به سرمایه»، «گزارش پولی رویتر»

نمایند. به عنوان مثال، کنند، استفاده می، که اخبار گوناگون اقتصادی را منتشر می«اخبار مالی خاورمیانه»

یکی از بیست سرویسی است که هر روز در اختیار مشتریان خصوصی رویتر « سرویس اخبار اقتصادی شهری»
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درصد  2۵ها هستند. درصد اخبار این سرویس مربوط به بورس لندن و شرکت ۶۰گیرد. در انگلستان قرار می

توانند شوند، که میها نیز شامل اخبار سیاسی عمومی میدرصد آن 1۰ی مالی، ها شامل اخبار متفرقهآن

 گردند. ها نیز به اخبار صنعتی مربوط میدرصد دیگر آن ۵تأثیراتی در بازار پولی داشته باشند و 

هم اطالعات گوناگونی )قیمت، تولید، مصرف، واردات، صادرات و غیره(  1ی دیگریای خبرپراکنی ویژههبخش

ای از مواد اولیه نظیر کاکائو، شکر، قهوه، غالت و غیره ی جهانی در مورد بخش عمدهرا که بازارهای عمده

 کنند. رسند، پخش میمی

ادی خبرگزاری اقتص»ی رویتر و همکاران وابسته به آن، چون های سرویس اقتصادی خبرگزارعالوه بر این، بولتن

رسان پست و یا نامهی ها هر روز به وسیلهاند. این بولتننیز دارای اطالعات مالی و بازرگانی ویژه« و مالی فرانسه

 شوند. پخش می

V رویتر در عصر الکترونیک . 

های پخش یک کمپانی الکترونیک صاری از سیستمبرداری انحبا کسب حق بهره 1۹۶۴خبرگزاری رویتر از سال 

 ی آمریکا و کانادا، وارد عصر الکترونیک شده است. در خارج ایاالت متحده 2آمریکایی

، مشتریان رویتر در لندن توانستند برای اولین بار نرخ بازارهای نیویورک را به روی 1۹۶۴ی در اول ژوئیه

های دریافت کنند. از آن پس دستگاه ۳«استوک ماستر»گیری های مخصوص خبری تلویزیونی دستگاهصفحه

ی ها از یک صفحهی آنکه همه ۶«رویتر مونیتور»و  ۵«ویدئو اسکان»، ۴«ویدئو ماستر»خبرگیری گوناگونی مانند

شار یک ف ، با«استوک ماستر»ی پخش اخبار پدیدار شدند. دارندگان دستگاه تلویزیونی برخوردارند، در صحنه

                                                 
1 - Commodities Tele printer Services.  

2 - Ultronic Systems Corporation.  
۳ - Stockmaster. 

۴ - Video Master. 
۵ - Video Scan. 
۶ - Reuter Monitor.  
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ها را، که از بیست بورس اطالعات گوناگون راجع به نرخ مواد اولیه و سهام بورس 2۰۰۰۰نزدیک به دکمه، 

ین طریق، نمایند. به ای تلویزیونی دریافت میرسند، بر روی یک صفحهآمریکایی، اروپایی، کانادایی و ژاپنی می

خویش بهای سهام « ستوک ماسترا»تواند از دستگاه شهر میالن یا دوسلدورف مییک عامل معامالت ارزی 

مخصوصی در بورس ژنو یا فرانکفورت را بخواهد و در دو ثانیه جواب خود را دریافت کند. با فشار به روی یک 

های همین سهام در روزهای گذشته هم تواند به همین سرعت از حداکثر و حداقل نرخی دیگر، وی میدکمه

 اطالع به دست آورد. 

طح ی تلویزیونی و یک پیش سدستگاهی است که دارای یک صفحه« استوک ماستر»مانند نیز « ویدئو ماستر»

د. کنای پیرامون نرخ مواد اولیه و سهام بازارهای جهانی پخش میدار است. این دستگاه اطالعات گستردهدکمه

ی دیگری نیز درباره ها، اطالعات عمومی گوناگونتواند عالوه بر قیمتیک بانکدار یا عامل معامالت ارزی، می

 سهام موردنظر خویش از این دستگاه کسب نماید. 

رسند، دستگاه مذکور آن را هنگامی که بهای این سهام به حداکثر یا حداقل نرخ خود برای خرید و فروش می

 دهد. ی خود اطالع میی یک سیستم الکترونیک، به استفاده کنندهبه وسیله

ر، ی این دستگاه به جای تصاویک تلویزیون معمولی است. اما به روی صفحهشبیه ی« ویدئو اسکان»دستگاه 

 شوند. اطالعات عددی )نرخ بازارها( و یا اخبار کتبی )مانند اخبار عمومی( ظاهر می

کند، این دستگاه نرخ آخرین دستگاه جدیدی است که خبرگزاری رویتر از آن استفاده می« رویتر مونیتور»

، گذارندالمللی و غیره و همچنین برخی اخبار عمومی جهان را که بر بازارهای پولی تأثیر میهای بینارزی پول

 کند. پخش می

ر بیشت« نیوزویو»های تخصصی رویتر اضافه کرد. را نیز به سایر سرویس 1«نیوز ویو»جا باید سرویس در این

ار عمومی، مالی و ورزشی، به صورت ی این دستگاه، اخبشبیه یک بخش خبری تلویزیونی است. در روی صفحه

                                                 
1 - News View. 
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ها، ها، هتلدار، بانکهای کابلشوند. این سرویس، بیشتر در اختیار تلویزیونمقاالت قابل انتشار ظاهر می

ی تلویزیونی به اطالع اندازی از امور جهانی را از طریق یک صفحههایی که مایلند چشمها و رستورانفروشگاه

 22کنند، در ها، که با فشار دکمه کار میهزار عدد از این دستگاه 2۴گیرد. ار میمشتریان خود برسانند، قر

 اند. کشور جهان نصب شده

VIهای فنی و تجاری . سرویس 

 ها، عالوه بردهند. این سرویسسومین بخش مهم این خبرگزاری را تشکیل می« ای رویترهای رسانهسرویس»

 ی کردن خدمات را نیز بر عهده دارند. های فنی، مسئولیت تجارکنترل سرویس

ی رسند، این خبرگزاری از ژوئیهبه مقر مرکزی رویتر میبرای انتخاب و پخش کلمات و ارقامی که هر روز 

شهرت دارد، به کار  1«ی خودکار اطالعاتمبادله»یک سیستم کنترل کامپیوتری، که به نام سیستم  1۹۶۸

 برد. می

ی اطالعات و اخبار به کار گرفته شده است. این در نوع خود است که در زمینه سیستم مذکور، اولین سیستم

کند. به طور اتوماتیک به دستورات رمزگذاری شده که سیستم انتخاب و پخش اخبار را تسریع و ساده می

عاً یهای خبری را سردهد و تلگرامکند، پاسخ میی جغرافیایی مربوط را نیز تصریح میفوریت پخش و منطقه

  ی مرگفرستد. در موارد استثنایی مانند، واقعهبه سوی کشورها و یا مشتریان مشخص و تعیین شده، می

دفتر خبرگزاری رویتر در پاریس، این خبر را مستقیماً به کامپیوتر داد و کامپیوتر  1۹۷۰ژنرال دوگل، در سال 

ستاد. در این مورد، خبر مذکور حتی به میز با توجه به رمز اخصاصی خود بالفاصله آن را به سراسر جهان فر

 ای از هدر رفتن وقت جلوگیری شد. مرکزی رویتر در لندن ارسال نگردید و به این ترتیب، به طور قابل مالحظه

                                                 
1 - Automatic Data Exchange. (A. D. X.) 
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 «آبراهام لینکلن»از پخش خبر دست اول کشته شدن « بارون پل جولیوس رویتر»بنابراین، دورانی که 

بالید، یک یک هفته پس از واقعه، به خود می 1۸۶۵ی آمریکا در سال حدهجمهوری مشهور ایاالت مترئیس

 ها هم گاهی اهمیت بسیاری دارد. ی بسیار دور است. امروز دو دقیقه جلوتر بودن از سایر خبرگزاریگذشته

، 1۹۷۳به کار برده شد. در ژوئن  1۹۷۰رویتر در سال « ی خودکار اطالعاتمبادله»دومین دستگاه کامپیوتر 

 ۴۷کامپیوتر جدید سفارش داده بود. در همان زمان، رویتر برای انتقال خبرهای خود،  11۴این خبرگزاری 

هایی که برای ، با در نظر گرفتن تکنیک1۹۷۳ی ای اجاره کرده بود. در ژوئیهمدار ماهواره 12و مدار رادیویی 

دار ی کابلرای پخش اخبار خود، یک شبکهشوند، رویتر بی تلگرام بر روی یک خط به کار برده میمخابره

هزار کیلومتر را  ۳22ی مخابراتی رویتر بیش از معادل چهار میلیون کیلومتر در اختیار داشت. در اروپا، شبکه

کند و شهر را به یکدیگر مرتبط می ۴۰۰ی مخابراتی رویتر ی آمریکا، شبکهپوشاند و در ایاالت متحدهمی

 گیرد. را در بر می هزار کیلومتر ۵۰نزدیک 

مانندی ی مخابراتی تار عنکبوتی گستردهاین ماشین عظیم اطالعاتی که از پشتیبانی یک چنین شبکه

ید انگیز پدرود که اگر روش مغرضانه داشته باشد، تأثیرات هراسبرخوردار است، قدرت نیرومندی به شمار می

 آورد. می

 ت ـ منشور خبرگزاری رویتر 

طرفی را خواست که سرعت، صحت و بییتر، از همان آغاز کار خویش، از خبرنگاران خود، میپل جولیوس رو

رعایت کنند. در طول بیش از یک قرن و نیم فعالیت رویتر، شهرت جدی بودن آن به ندرت تکذیب یا رد شده 

 است. 

و نوعی تعهدنامه را  1اطمینان یک سند 1۹۴1صاحبان فعلی رویتر که به اهمیت این شهرت واقفند، در سال 

 اند. ها و مقصودهای خبرگزاری مشخص شدهاز هدفن برخی به امضا رساندند که در آ

                                                 
1 - Deed of Trust.  
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 آنان در این سند، رعایت مراتب زیر را تعهد کردند:

 طلب نخواهد بود.گاه به دست یک گروه، یک جناح و یا جنبش منفعت... الف( رویتر هیچ 

 طور کامل حفظ خواهند شد. خبرگزاری، همواره به طرفیصحت عمل، استقالل و بیب(    

ـ تلویزیون، بج( خبرگزاری، منافع متعدد مشتریان خود را که عالوه بر مط     مؤسسات وعات، شامل رادیو 

 ها و دیگران هستند، نادیده نخواهد گرفت.خصوصی، بانک        

    حفظ موقعیت راه گزاری، در های مختلف خبرد( از هیچگونه کوششی برای توسعه و نوسازی سرویس

 عنوان یک خبرگزاری بزرگ جهانی دریغ نخواهد شد. آن، به   

 سرمایه گذاری  شوند.... « رویترز لیمیتد»به این منظور، تمام منافع خبرگزاری، باید مجدداً در     

ء( ده عضوی نیز ی خبرگزاری رویتر، یک شورای نظارت )هیئت امنابه همین جهت، در کنار هیئت مدیره

گردند. چهار تن از این فعالیت دارد. اعضای این هیئت، برای مدت پنج سال توسط صاحبان رویتر انتخاب می

ی ها، یک نفر توسط اتحادیهروزنامه ی ناشرانی اتحادیهتن به وسیله ۴ی مطبوعات و اعضاء توسط اتحادیه

« انریش سفید»شوند. این زالندنو معرفی می مطبوعاتی ی اتحادیهاسترالیا و یک نفر به وسیله مطبوعات

های خبرگزاری را مورد نظر قرار دهند تا فعالیتتشکیل می یهایعضو شورای نظارت، به طور منظم اجالس

 رعایت شده است.« سند اطمینان»دهند و اطمینان حاصل کنند که مضمون 

ت پخش اخبار خود را قطع کرده است. بار اول در کم سه ساعبار دست رویتر تنها دوبار و هر 1۹۴1از سال 

لندن به زمین « فلیت استریت» ۸۵ی بمبی در مقابل مقر اصلی خبرگزاری در ساختمان شماره 1۹۴1سال 

نیز یک آتش سوزی در مقر  1۹۷۰انداخته شد  که منفجر نگردید، اما سبب قطع اخبار شد و بار دوم، در سال 

 (۴زاری را برای مدتی قطع نمود. )اصلی رویتر، اخبار این خبرگ

* * * * 
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، با کمپانی تامپسون کانادا ادغام شد و به صورت یک مجتمع بزرگ تجارتی با 2۰۰۷خبرگزاری رویتر در سال 

درصد سهام این مجتمع، به کمپانی مذکور تعلق دارند. درآمد  ۵۳میلیارد دالر درآمد. اکنون  2/1۷ی سرمایه

ن زمان، آشد. در میلیون دالر بالغ می ۶۰۵/2ادغام آن با کمپانی نامپسون کانادا، به  ی رویتر در زمانساالنه

 کرد.زبان، خبر تهیه می 2۰کشور دنیا، فعالیت داشت و به  ۹۴شهر، در  2۰۰رویتر در 

 

 

 

 دو خبرگزاری بزرگ آمریکایی«: یونایتدپرس اینترناشنال»و « آسوشیتدپرس»

ی آمریکا و دو رقیب بازار دو خبرگزاری مهم ایاالت متحده 2«اینترناشنالیونایندپرس »و  1«آسوشیتدپرس»

 شمار آمریکاییگذاری و مشتریان بیی خود دارند. سرمایهزیر سلطهاخبار هستند که اکثر کشورهای جهان را 

 اند. ذاشتهارشان گها در اختیالمللی آنی بیناین دو خبرگزاری، امکانات مالی الزم را برای کارایی بیشتر و توسعه

های خبری عمومی هستند. اما تنها پنج خبرگزاری، در کشور جهان دارای آژانس 1۰۰در حال حاضر، بیش از 

ها، دو خبرگزاری بزرگ آمریکایی که مقرشان در شهر کنند. در بین این خبرگزاریالمللی فعالیت میسطح بین

 ها را دارند. ترین فعالیتنیویورک است، گسترده

کاپلی نیوز »)در مورد مسائل مالی( یا  ۳«داو جونز»ای و یا تخصصی، نظیر ها دفتر خبری منطقهدر آمریکا ده

)پیرامون مسائل  ۵«جوئیش تلگرافیک آجنسی»)در مورد مسائل آمریکای التین و آمریکا( و  ۴«سرویس

                                                 
1 - Associated Press. (A. P.) 
2 - United Press International. (I. P. I.) 

۳ - Dew Jones. 
۴ - Copley News Service. 
۵ - Jewish Telegraphic Agency.  
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 و« آسوشیتدپرس»دارند که همان کنند. اما تنها دو خبرگزاری عمومی در آمریکا وجود یهودیان( فعالیت می

 ۳۰و « آسوشیتدپرس»ی آمریکایی از طریق روزنامه 1۸۰۰درصد از حدود  ۴۵اند. «یونایندپرس اینترناشنال»

ی هر دو خبرگزاری تغذیه ها به وسیلهدرصد این روزنامه 2۵و « یونایتدپرس اینترناشنال»ها توسط درصد آن

ا به خودی خود، برای عظمت یافتن این دو خبرگزاری امکانات الزم را ی آمریکشوند. قدرت ایاالت متحدهمی

رند گذاها عالوه بر اخبار محلی، دو سوم اخبار غیرمحلی را نیز در اختیار آمریکائیان میفراهم ساخته است و آن

 و عمالً بر تمام جهان استیال دارند. 

ی بیش از یک میلیارد نفر قرار مورد استفادهکه روزانه ی خویش از اینخبرگزاری آسوشیتدپرس، به نوبه

 بالد. گیرد، به خود میمی

 های آمریکایی تحول تاریخی خبرگزاری الف ـ

رفته های مکاتبات خبری به کار گی کمیتهاولین سیستم دریافت، مبادله و پخش اخبار در آمریکا، توسط شبکه

لیه عبرای تحریک مستعمرات آمریکایی « سام آدامز» توسط یک انقالبی، به نام 1۷۷2شد. این شبکه در سال 

ی کسب اخبار، حاضر به همکاری شوند، باید ها نیز در زمینهکه روزنامهانگلستان تشکیل گردید. اما برای آن

شدند. زمانی که تحوالت تکنولوژی و اجتماعی سبب گردیدند تا اولین مطبوعات می 1۸۳۰ی منتظر آغاز دهه

ای هپسند آمریکا که به قیمت یک سنت در خیابان، به وجود آیند. مطبوعات عامه1«پرسپنی»ام پسند به نعامه

رسیدند، نه تنها شامل مشاجرات لفظی سیاسی بودند، بلکه اخبار عمومی و اطالعات نیویورک به فروش می

میت مخصوصی داشتند، به ها که در آن زمان اهها و همچنین آگهیگرفتند. تیراژمختلف دیگر را نیز در بر می

ها را وادار کردند که در های مهمی را دادند. اما مخارج کسب خبر، روزنامهگذاریها امکان سرمایهاین روزنامه

ها به سرعت این مورد به همکاری بپردازند. به ویژه پس از عمومی شدن تلگراف، افزایش مخارج این روزنامه

، اهمیت این مسئله را بیشتر نمود و جنگ داخلی آمریکا 1۸۴۶ال خودنمایی کرد. جنگ علیه مکزیک در س

                                                 
1 - Penny Press. 
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تر کرد و نصب کابل تلگرافی سراسری اقیانوس اطلس )ترانس ( نیز آن را حساس1۸۶1-۶۵های )در سال

 آتالنتیک( بین اروپا و آمریکا هم تقسیم مخارج اخبار را به صورت امری غیرقابل اجتناب درآورد. 

آمدند و اخبار را با خود هایی که از اروپا میکه زودتر به کشتیها برای آن، روزنامه1۸2۰های از پایان سال

 1«سان»ی ی روزنامهدر محل اداره 1۸۴۸کردند. در سال آوردند برسند، با یکدیگر رقابت و یا همکاری میمی

های کسب خبر در زینهی نیویورکی برای تقسیم ه( شش روزنامه1۸۳۳پرس در سال  )یکی از پیشگامان پنی

 2«نیویورک آسوشیتدپرس»ی محلی خود، با یکدیگر متحد شدند و از این اتحاد، خبرگزاری خارج از محدوده

 به وجود آمد. 

به طور رسمی  1۸۵۶پیوست، از سال  ۳«نیویورک تایمز»ی به روزنامه 1۸۵1که در « نیویورک آسوشیتدپرس»

 ود را گسترش داد. ی کارهای خبه فعالیت پرداخت و زمینه

ود کرد با وجفروخت و سعی میاین اتحادیه، اطالعات و اخبار خود را به شمال و جنوب، بوستون و فیالدلفیا می

 های دیگر در نیوانگلند، و در جنوب و غرب برای خود حق انحصاری به وجود آورد. تالش آسوشیتدپرس

های ، تعرفه۴«وسترن یونیون»سو، شرکت تلگرافی  دو متحد برجسته داشت. از یک« نیویورک آسوشیتدپرس»

های مخصوصی در اختیار این خبرگزاری گذاشت و از سوی دیگر، نیز کابل 1۸۷۰ای به آن داد و از سال ویژه

« سنیویورک آسوشیتدپر»سه خبرگزاری هاواس، ولف )آلمان( و رویتر، که دنیا را بین خود تقسیم کرده بودند، 

 آمریکا انتخاب کردند.  المللی خویش درانحصاری اخبار بینرا به عنوان ناشر 

                                                 
1 - Sun.  

2  - New York Associated Press. 
۳ - New York Times. 
۴ - Western Union.  
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ها که حق شد و آن دسته از روزنامهی آمریکا افزوده میها در ایاالت متحدهدر این زمان، بر تعداد روزنامه

 یها خودداررا به دست آورده بودند )و از گرفتن سایر خبرگزاری« نیویورک آسوشیتدپرس»استفاده از اخبار 

 مند شدند. کردند(، از امتیازات قابل توجهی بهرهمی

بسیار پرفعالیت را مورد تهدید قرار دهد. این « نیویورک آسوشیتدپرس»توانست هیچ خبرگزاری دیگری نمی

ی خود داشت. در این بین، دو مانع بازار اخبار را زیر سلطه 1۸۹۰و  1۸۸۰های خبرگزاری، دست کم بین سال

های اروپایی و سپس شورشیان موجود بودند. ابتدا خبرگزاری« نیویورک آسوشیتدپرس»بر سر راه گسترش 

 ها پذیرفتهبه طور رسمی درکارتل انحصاری خبرگزاری« نیویورک آسوشیتدپرس»، 1۸۸۷آمریکایی. در سال 

نصرف شده ای که رویتر از آن می آمریکا )حوزههای خود را تنها به ایاالت متحدهکه فعالیتشد. به شرط آن

 هایش را به آمریکا محدود ساخت. سال فعالیت ۴۰بود( محدود کند. و این خبرگزاری ناچار، مدت 

ند توانستی غربی کشور، خبرگزارانی ظهور کردند که نمیاز طرف دیگر، پس از جنگ داخلی آمریکا در میانه

ای نیویورکی را متهم نمودند که هرا تحمل کنند. این دسته، روزنامه« نیویورک آسوشیتدپرس»حق انحصار 

هایی که به دلخواه کنند و تنها خبرهای بدون اهمیت را با تعرفهبرای خبرهای دست اول، بین خود رقابت می

گیرند. های عصر را هم در نظر نمیدهند و احتیاجات روزنامهشان مینمایند، به مشتریانخویش تعیین می

ی گاه با آسوشیتدپرس نیویورک، بر یک پایهیاز به دست آوردند، اما هیچای، چند امتهای منطقهآسوشیتدپرس

 مساوی و برابر قرار نگرفتند. 

I آسوشیتدپرس». موقعیت انحصاری» 

« وسترن یونیون»، با داشتن حق انحصار از طرف «نیویورک آسوشیتدپرس»، 1۸۶۰ – ۷۰های در سال

ی چند روزنامه 1۸۸2یب خنثی کرد. با وجود این، در های بسیاری را برای تشکیل یک خبرگزاری رقتالش

ب های مؤسسات رقیبا استفاده ازکابل« یونایتدپرس»ی خبری جدید را تحت عنوان نیویورک، اولین اتحادیه
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درنگ دریافت که مبارزه برای او گران تمام ، بی«نیویورک آسوشیتدپرس»به وجود آوردند. « وسترن یونیون»

 ای را با یونایتدپرس امضاء کرد.های محرمانهنامههت موافقتشود، به همین جمی

« داران بزرگسرمایه»از « نیویورک آسوشیتدپرس»های گیریاین زد و بندهای انحصارگرانه و نیز رشوه

شیکاگو »ی ( در صفحات روزنامه1۸۶2)تأسیس شده در سال  1«آسوشیتدپرسوسترن »آمریکایی، از طرف 

 و محکوم گردیدند. افشاء  2«دیلی نیوز

به عنوان یک شرکت تعاونی غیرانتفاعی در ایالت نیویورک  ۳«ایلی نویز آسوشیتدپرس» 1۸۹2باالخره در سال 

فعلی به وجود آمد. این خبرگزاری، از قراردادهایی « آسوشیتدپرس»به ثبت رسید و به این ترتیب، خبرگزاری 

لغو شدند،  1۸۹۳مهم اروپایی منعقد کرده بود و در سال قبالً با سه خبرگزاری « نیویورک آسوشیتدپرس»که 

ی ادغام شد و این خبرگزار« یونایتدپرس»نیز سرانجام در اولین « نیویورک آسوشیتدپرس»برداری نمود. بهره

 ورشکست گردید.  1۸۹۷هم در سال 

در این زمان سبب های عظیم، ازدیاد سریع جمعیت شهرها، کاغذ ارزان و سرعت در امور مطبوعایت، مهاجرت

 ی اخبار شدند. ی فراوان مطبوعات آمریکا و همچنین گسترش بیشتر و بهتر تقاضا در زمینهتوسعه

درصدکاهش  ۵۰، باعث 1۸۸1ی فعالیت مؤسسات تلگراف از سال عالوه بر عومل مذکور، فشار رقابت در زمینه

ها گراف را ایجاب نمود. اما تنها برخی از روزنامهی بیشتر مطبوعات از تلها شد و این امر خود استفادهدر تعرفه

های صبح و یک چهارم تنها نیمی از روزنامه 1۸۸۰بردند )در حدود سال بهره می« آسوشیتدپرس»از خدمات 

به تنهایی « آسوشیتدپرس »کردند(. در عین حال، خدمات این خبرگزاری استفاده میهای عصر از روزنامه

 نمود. حکومت می

IIیونایتدپرس»قابت . ر » 

                                                 
1 - Western Associated Press. 
2 - Chicago Daily News. 

۳ - Illinois Associated Press.  
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بعیض و ت« آسوشیتدپرس »در این میان، دو تن از اربابان مطبوعات جدید مردم پسند، نتوانستند حق انحصار 

یک از اربابان مطبوعات آن عصر، ابتدا دو سرویس خبری برای  1«طلبی آن را تحمل کنند. ای ـ وی اسکریپس

بد تغدیه « آسوشیتدپرس»های عصر او از سوی نها روزنامههای خود در غرب به وجود آورد. زیرا نه تروزنامه

 ت. داران بزرگ و مرتجع اسی تأمین منافع سرمایهشدند، بلکه وی معتقد بود که این خبرگزاری فقط وسیلهمی

ی دو سرویس قبلی کرد. این سرویس تازه، یک سرویس خبری دیگر ضمیمه« اسکریپس»، 1۹۰۷در سال 

پرس یونایتد»بهره بودند و به این ترتیب بی« آسوشیتدپرس »سیس شد که از خدمات هایی تأبرای روزنامه

 به خود گرفت. « یونایتدپرس»را به وجود آورد که در آینده، نام  2«آسوشییشنز

ی فعالیت دامنه 1۹۰۸کرد. اما از سال شنبه را تأمین میهای عصر و یکاین خبرگزاری ابتدا خبرهای روزنامه

یکی دیگراز اربابان مطبوعات آمریکا، در  ۳«وی. آر. هرست»خارج از آمریکا هم کشاند. پس از آن، خود را به 

 را برای تأمین نیازهای خبری امپراتوری مطبوعاتی خویش به وجود آورد.  ۴«اینترناشنال نیوز سرویس» 1۹۰۹

فقط در شهرهای بزرگ هرگز به پای رقیبان خود نرسید. این سرویس خبری « اینترناشنال نیوز سرویس»

روزی ، فعالیت خود را برای کسب و انتشار اخبار به صورت شبانه1۹2۸کرد و تنها پس از سال فعالیت می

 درآورد. 

ی نگارش، امضاهای معتبر و پخش وجوی خبر، روشنی شیوهاین خبرگزاری بیشتر به خاطر کوشش برای جست

های آن مشهور شده بود و به همین علت، تعداد ستیاخبار حوادث و همچنین به سبب اشتباهات و نادر

نظر کردند تنها از خدمات این خبرگزاری استفاده کنند و از منابع خبری دیگر صرفهایی که جرئت میروزنامه

 نمایند، کم بود. 

                                                 
1 - A. W. Scripps.  
2 - United Press Associations. 
۳ - W. R. Hearst. 

۴ - International News Service. (I. N. S.) 
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گردیدند، دریافت می« هرست»های ی بعضی از روزنامهکه به وسیله« آسوشیتدپرس »خبرهای خبرگزاری 

که فرانسه و انگلستان در حال جنگ با آلمان، کابل تلگرافی سراسری آتالنتیک اوقات )به ویژه پس از آن برخی

شدند و به روی کابل این گرفته می« قرض»طرفدار آلمان بستند(، « اینترناشنال نیوز سرویس»را به روی 

 گردیدند. خبرگزاری ارسال می

مهفوم مالکیت  1۹1۸دیوان عالی آمریکا را بر آن داشت که در سال  ای که به دنبال این امر پیش آمد،محاکمه

قابله با که برای م« اینترناشنال نیوز سرویس»و « یونایتدپرس»خبر را تصریح و روشن کند. بنابراین مفهوم، 

 های به وجود آمده بودند، هر دو مجبور شدند اصول و روش« آسوشیتدپرس »ی سیاست انحصار طلبانه

  یا تظاهر به قبول آن کنند.را پیش گیرند و « تدپرسآسوشی »

 

 

 

IIIی دو جنگ جهانی . پیشرفت دو خبرگزاری آمریکایی در فاصله 

 های تکنولوژیالعاده ثمربخش بود. پدیدهمدت زمان بین دو جنگ جهانی، برای دو خبرگزاری آمریکایی، فوق

نتقال عکس از طریق کابل )توسط آسوشیتدپرس در سال (، ا1۹1۴ – 1۵هواپیما، تله تایپ ) نوین، چون رادیو،

 (، به پیشرفت این دو خبرگزاری خدمات فراوان کردند. 1۹1۵

، «آسوشیتدپرس »های عمومی و تخصصی متعددی پدید آمدند. اما در مقابل در این موقعیت، خبرگزاری

ی هرههای رادیویی بها و دستگاهجلهها، منیز از گسترش روزنامه« اینترناشنال نیوز سرویس»و « یونایتدپرس»

 ها با استفاده از این وضع، سعی کردند خود را به بازار خبری جهانی تحمیل کنند. که آنبسیار بردند. به ویژه آن

                                                 
 - ( آسوشیتدپرس به ب1۸۶1 – 1۸۶۵از زمان شروع جنگ داخلی آمریکا )گرایی شهرت یافته بود و به همین جهت، در طول این جنگ نظری و عینیی

 شد. ها، در مورد خبرهای تلگرافی آن اعمال نمیسانسور تلگرام
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های اروپایی به خاطر تبلیغات سیاسی افراطی در طول اولین جنگ جهانی، اعتبار خود را از دست خبرگزاری

جذب « رویتر»و « هاواس»آلمان، از طرف « ولف»قلمرو خبری متعلق به خبرگزاری  1۹1۸داده بودند. در سال 

که با شروع جنگ جهانی دوم، تراژدی قرن درست قبل از آن« آسوشیتدپرس »و  1۹۳۴در « یونایتدپرس»شد. 

رای اصی بهای اختصآغاز شود، از طریق قراردادهای مستقیم با استفاده کنندگان خارجی و همچنین با فعالیت

 ی کارتلی انحصارگرانههای شووینیستی، به سلطهکسب اخبار، بدون مراجعه به منابع آلوده به تعصب

 های اروپایی در بازار اخبار جهان پایان دادند. خبرگزاری

 بدون هیچ« یونایتدپرس»های خود تردید داشت، اما ی فعالیتدر ابتدای کار در توسعه« آسوشیتدپرس »

به « هاواس»مشتری در آمریکای جنوبی جایی که تحریف حقایق توسط خبرگزاری  1۳۰نست زحمتی توا

 شد، به دست آورد. سختی تحمل می

 1۰۰« آسوشیتدپرس » 1۹1۴های آمریکایی در این زمان چشمگیر بود: در سال گسترش فعالیت خبرگزاری

 1۴۰۰دو خبرگزاری، دارای نزدیک به هر یک از این  1۹۴۰مشترک داشتند. در  ۵۰۰« یونایتدپرس»مشترک و 

نیز در طول همین مدت سه برابر شد و این مؤسسه « اینترناشنال نیوز سرویس»مشترک بودند. تعداد مشتریان 

 مشترک به دست آورد.  ۹۰۰

IVی رقابت خبری . ورود رادیو به صحنه 

رئیس این خبرگزاری  1۹1۸نوامبر  ۷ به نحو بسیار نامطلوبی شروع شد. در روز« یونایندپرس»ورود رادیو برای 

ی جنگ جهانی به امضاء رسیده است و به این ترتیب، موجی از فرانسه گزارش داد که قرارداد ترک مخاصمه

روز بعد این گزارش را تکذیب کرد. اما این « یونایتدپرس»از سرور و شادمانی پیش از موقع را به وجود آورد. 

  *بر جای گذاشت.خبر کذب، برای آن جراحتی عمیق 

                                                 
اران نگهی روزنامکه تعهد سکوت را که به وسیلهخبر تسلیم آلمان نازی را منتشر کرد. اما این خبرگزاری به سبب آن« آسوشیتدپرس»، 1۹۴۵در سال  - *

 امضاء شده بود، نقص کرده بود، مورد حمله قرار گرفت. هر چند خبر تسلیم آلمان توسط یک رادیو آلمانی اعالم شده بود. 
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این خبرگزاری، مجبور  1۹1۵نیز به نحو نامطلوبی آغاز و خاتمه یافت. در سال « آسوشیتدپرس»این دوره برای 

های رقیب برای مشتریان آن ی خود، که شامل ممنوعیت دریافت اخبار خبرگزاریشد به روش انحصارطلبانه

 بود، پایان دهد. 

 بر طبق« آسوشیتدپرس»ررات خاص این خبرگزاری را محکوم نمود. زیرا دیوان عالی آمریکا مق 1۹۴۵در سال 

این مقررات عمالً پذیرش یک عضو جدید را، در شهری که یک عضو خبرگزاری قبالً در آن وجود داشت، ممنوع 

 مجبور شد درهای خود را بگشاید. « آسوشیتدپرس»کرد. از آن پسمی

های رادیویی درگرفت و به تدریج که رادیو به ی ایستگاهار به وسیلهدر این میان، نبردی بر سر حق انتشار اخب

کرد، ارباب مطبوعات در مورد آمد و شروع به پخش تبلیغات میی ارتباط جمعی مؤثر درمیصورت یک وسیله

 شدند. ی جدید نگران میرقابت این وسیله

بدون استثنا دو بار در روز و هر بار به مدت  های رادیویی را متقاعد کردند کهها شبکهخبرگزاری 1۹۳۳در سال 

 پنج دقیقه به پخش اخبار بپردازند. 

ن ها، ایهای رادیویی متعلق به روزنامههای جدید و عدم همکاری آن دسته از ایستگاهدر برابر تهدید خبرگزاری

و « یونایندپرس»، 1۹۳۵شهرت یافته بود، زیاد رعایت نشد و از سال  1«ی بالتیموربرنامه»طرح که به

 های کامل خود را در اختیار رادیوها گذاشتند. های تجاری بودند، سرویسکه شرکت« اینترناشنال نیوز سرویس»

V« .اینترناشنال نیوز سرویس»و « یونایتدپرس » 

ی ی آمریکا و توسعهجدید ایاالت متحده« اینترناسیونالیسم»دومین جنگ جهانی، قدرت رو به گسترش و 

ها، ادغام های این کشور را تسریع کرد. تنها رویداد مهم پس از جنگ در مورد خبرگزاریبرگزاریمنظم خ

تعلق به م« اینترناشنال نیوز سرویس»و به عبارت بهتر، جذب « اینترناشنال نیوز سرویس»و « یونایتدپرس»

                                                 
1 - Baltimore Program.  
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یونایتدپرس » 1۹۵۸ل بود و این ادغام در سا 1«اسکریپس هوارد»متعلق به « یونایتدپرس»، توسط «هرست»

 را پدید آورد. « اینترناشنال

که از اهمیتی مشابه برخوردارند، مانند تقریباً تمام « یونایتدپرس اینترناشنال»و « آسوشیتدپرس»از آن پس، 

 کنند.ها به نحو مشابهی فعالیت میخبرگزاری

خبرنگاران و همچنین همکاران غیردائمی ها قرار دارند(، ها )که اغلب ساختمان روزنامهاز طریق دفاتر خبرگزاری

ها و نوارهای ضبط صدا و تصویر را )که ها، عکسروزی مقالهنگار هستند( به طور شبانهها )که معموالً روزنامهآن

ا دارند، این مراکز بشوند( به مراکز بزرگ تفکیک اخبار ارسال میاغلب توسط وسایل ارتباط جمعی تهیه می

پردازند. این موارد شامل اخبار خام، مید متنوع رور مربوط به انتخاب، تنظیم و پخش مواحداکثر سرعت به ام

ها، تصاویر و همچنین اخبار مالی، نتایج مسابقات ورزشی و غیره هستند که بر حسب نیاز مشتریان، به تحلیل

های رادیویی ـ ایستگاهاالنتشار، ها، جراید مرتبشوند. این مشتریان روزنامههای متفاوتی عرضه میصورت

رفتن گیرند. با در نظر گها و غیره را در بر میهای دولتی، کشتیدار، ادارههای تلویزیون کابلتلویزیونی، شبکه

ی یک ها دالر در هفته و روزنامهی کوچک دهکند. یک روزنامهی این خدمات تغییر میاهمیت مشتری، تعرفه

 پردازد. ته میدالر در هف ۵۰۰۰شهر بزرگ بیش از 

 کنونی« آسوشیتدپرس»ب ـ 

ونه گهمچنان یک شرکت تعاونی با هدف غیرانتفاعی باقی مانده است و از هیچ« آسوشیتدپرس»خبرگزاری 

 کند. کمک مالی دولتی استفاده نمی

آن  ههای آمریکایی هستند که هر کدام سهمی نسبت به تیراژ و برد بازار خود باعضای این خبرگزاری، روزنامه

تعداد آرایی متناسب با سهم پرداختی خود دارند. « آسوشیتدپرس»ها، در پردازند. هر یک از این روزنامهمی

 اشند. که حق رأی داشته بی آن هستند. بدون آنبیش از دو هزار ایستگاه رادیویی و تلویزیونی نیز عضو وابسته

                                                 
1 - Scripps Howard.  
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عات قرار دارد که برای مدت سه سال انتخاب تن از ارباب مطبو 1۸در رأس خبرگزاری، شورای مشتکل از 

 کند. شود. مدیر عامل کل خبرگزاری را شورا تعیین میمی

مرکز اصلی خبرگزاری در نیویورک است. در لندن و توکیو نیز دو مرکز کنترل فرعی وجود دارد که هر یک در 

ای عدم تمرکزی را که منطقه مرکز ۳1توانند مدتی به طور مستقل فعالیت کنند. در آمریکا، طول روز می

های رادیویی ی وسیع خبرگزاری یا فرستندهنمایند. شبکهخواهان آن است، تأمین می« آسوشیتدپرس»

های اجاره شده )بین اروپا و ایاالت )نیویورک، سانفرانسیسکو، مانیل، بوئنوس آیرس، لندن و توکیو(، کابل

ها )بین آمریکای ها و ماهوارهها، کابلای از فرستندهریکا( و مجموعهها )بین آسیا و آمی آمریکا(، ماهوارهمتحده

توانند در کمتر از یک های خبری میها بولتنآورند، که به کمک آنجنوبی و آمریکا(، امکاناتی به وجود می

 کشور جهان پخش شوند.  1۰۷دقیقه در بیش از 

پدید آورد.  1«های مخصوص ارسال خبردستگاه»ی قابل حمل از یک نمونه« آسوشیتدپرس» 1۹۷۵در سال 

ی شفاف، تحریر یا تصحیح کند دهد که گزارش خود را بر روی یک صفحهاین دستگاه به گزارشگر امکان می

 و سپس از هر جایی که یک پریز برق و یک تلفن باشد، متن تهیه شده را به دستگاه کامپیوتر مرکزی بفرستند. 

شوند و در صورت لزوم، هنگامی که اخبار واصل شدند به بان انگلیسی فرستاده می، اخبار به زدر روی شبکه

گردند. به استثنای آمریکای جنوبی، که اخبار خود را از نیویورک به زبان اسپانیولی دریافت زبان دیگر ترجمه می

س به مدار داخلی و یا کنند و سپها را به زبان محلی ترجمه میدارد، در اروپا به محض دریافت اخبار، آنمی

 فرستند. ملی پخش خبر می

با استفاده از کابل اختصاصی سراسری اقیانوس اطلس )ترانس آتالنتیک( « آسوشیتدپرس»ی تصویر در زمینه

های انتقال عکس دو قاره را به هم روزی شبکهبرداری قرار داده است، به طور شبانهمورد بهره 1۹۶۳که از سال 

                                                 
1 - Cathode Ray tube. (C. R. T.) 



                                 51    المللی ...وسایل انتقال و انتشار اطالعات بین 

 

 2۰۰۰روزنامه و ایستگاه رادیویی ـ تلویزیونی در آمریکا و  ۷۰۰ی های رادیویی مورد استفادهپیوندد و عکسمی

 کند. روزنامه و ایستگاه رادیویی ـ تلویزیونی خارجی را ارسال می

تی شهرت ظرافتکلفی و بیطرف بودن و همچنین به بیبه دقیق بودن، قابل اعتماد بودن، بی« آسوشیتدپرس»

در رأس آن قرار داشت، تحت فشار  1۹2۵ – 1۹۴۸های در سال 1«کنت کوپر»ع از هنگامی که دارد. در واق

ای هها، این خبرگزاری دیگر تنها به اخبار خام قانع نشد و روش خود را بهبود بخشید. از آن زمان، مقالهرقابت

 اغلب امضا شده هستند.« آسوشیتدپرس»

ای های اعضخواریخبریاب دارد که به عنوان مثال در مورد رشوه این خبرگزاری در واشنگتن یک گروه گزارشگر

 ، مورد بازنگری«انجمن دبیران آسوشیتدپرس»فعالیت خبرگزاری توسط  1۹۳1کنند. از سال کنگره تحقیق می

 کند. منتشر می« کتاب سرخ»یک گزارش ساالنه به نام  1۹۴۸گیرد و این انجمن از سال قرار می

کشور  12۰دفتر خبری در سراسر جهان بوده است و در  2۴۳، دارای 2۰۰۵رس در سال خبرگزاری آسوشیتدپ

ی رادیویی و تلویزیونی، از اخبار آن استفاده فرستنده ۵۰۰روزنامه و  1۷۰۰کرده است. در آن سال فعالیت می

ی آن به نفر رسیده است و درآمد خالص ساالنه ۴1۰۰به  2۰۰۷نمودند. همکاران آسوشیتدپرس در سال می

درصد آن  ۳۷ها، درصد درآمد مذکور، از طریق اشتراک خبری روزنامه ۳۰رسیده است. دالر می ۰۰۰/۹۷۶/2۳

درصد بابت فروش  1۸های خبری این خبرگزاری، های مشترک سرویسی رادیوها و تلویزیونبه وسیله

 اند. شدهدرصدهم از خبرهای الکترونی تأمین می 1۵های خبری و عکس

 کنونی  «یونایتدپرس اینترناشنال» پ ـ

مللی، تنها الترین خبرگزاری خصوصی دنیاست و در بین پنج خبرگزاری بینمهم «یونایتدپرس اینترناشنال»

نیوز  اینترناشنال»که وارت بیش از آن «یونایتدپرس اینترناشنال»رود. خبرگزاری کامالً تجارتی به شمار می

در اوایل قرن بیستم با استفاده از پافشاری « یونایتدپرس»است. « سیونایتدپر»باشد، وارث « سرویس

                                                 
1 - Kent Cooper. 
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های آن به روی اخبار مالی و تجاری، کار چنین با تمرکز فعالیتدر عینیت و دقت اخبار و هم« آسوشیتدپرس»

 خود را گسترش داد. 

اء ها، مقاالت امضحبهها )مانند مصااخبار توضیحی و تفسیری از اظهارنظرهای شخصیت« یونایتدپرس»در آغاز 

« آسوشیتدپرس»که مشتریانش مانند اعضای کرد. اما این خبرگزاری از آنهای فردی( را پخش میشده و نوشته

تا  برد.مجبور به ارسال اخبار محلی نبودند و از این رو از داشتن دفاتر و خبرنگاران محلی محروم بود، رنج می

های یونایتدپرس در اختیار این الزم را برای تکثیر مراکز و نمایندگیرادیوها، امکانات  1۹۳۰که در سال آن

 خبرگزاری گذاشتند. 

فروخت. در حال اولین خبرگزاری بود که اخبار خود را به خارج از آمریکا می« یونایتدپرس»در همین زمان 

ل آمریکاست و کشور، بیشتر از مشتریان این خبرگزاری در داخ 12۰حاضر تعداد مشتریان آن در حدود 

نخستین « یونایتدپرس»جا که شوند. از آنزبان پخش می ۴۸های مذکور برای این کشور به خبرهای خبرگزاری

های سرویس 1۹۵1کرد، در سال های رادیویی پخش میای برای ایستگاههای ویژهخبرگزاری بود که سرویس

 ها نیز ابداع نمود. مخصوصی برای تلویزیون

هایش نتوانسته است در آمریکا خود را از قید شهرت به تحرک و با تمام تالش« ینترناشنالیونایتدپرس ا»

 بیشتر نیست. «  آسوشیتدپرس»رها کند و به هر حال شهرت آن، از شهرت بسیار متفاوت  جنبش افراطی

وری تباط فهای اخیر یک سیستم فوق مدرن برپا کرده است که امکان اردر دهه« یونایتدپرس اینترناشنال»

 کند. ی جهانی را میسر میمیان دو نقطه از این شبکه

دهی سازی و بازپسسیستم ذخیره»های مخصوص این خبرگزاری، دستگاه 1۹۷۵و  1۹۷2های بین سال

ها، کامپیوترها و را در خارج و سپس در آمریکا به کار گرفت. این سیستم از مجموع فرستنده 1«اخبار

دهد ها امکان میکند و به  آندفتر را به یکدیگر مرتبط می 1۰۰شود که در آمریکا می ترمینوویدئوها تشکیل

                                                 
1 - Information Storage and Retrieval System.  
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هزار کلمه را رد و بدل کنند. در آمریکا  1۵۰ی بزرگ، در هر دقیقه پنج هزار تا که مانند یک سالن تحریریه

سکو، سانفرانسی هشت مرکز تفکیک و پخش خبر در شهرهای بوستون، نیویورک، واشنگتن، آتالنتا، داالس،

بورگ وجود دارند. در خارج نیز مراکزی که در هونولولو، سیدنی و توکیو شیکاگو، کلمبوس )اوهایو( و پیتس

کنگ و بروکسل، توسط کابل و ماهواره با مستقرند و به ویژه مراکزی که به کامپیوتر مجهزند یعنی هنگ

 کنند.نیویورک ارتباط برقرار می

درصد افزایش داده است و ظرفیت این  ۳۰تا  2۰را  ی شبکهدهی اخبار، بازدهزپسسازی و باسیستم ذخیره

دستگاه را به چند میلیون کلمه در روز رسانده است. به عالوه، این دستگاه به صورت یک انبار عظیم الکترونیک 

 برداری است. اطالعات درآمده است که به سهولت قابل بهره

ها را برای هر دسته مشتری بر روی دهند و آنو انتخاب اخبار را انجام میمراکز بزرگ خبری، عمل تفکیک 

 کنند. اند، بازنویسی میترمینوویدئوهایی که به نیویورک مربوط

ل ای به نحو قابشوند و به این ترتیب دفاتر منطقههای بازنویسی اخبار در کامپیوتر ذخیره میتمام شکل

 یگانی کردن خبرها آسوده خاطرند. ای از لحاظ شکل دادن و بامالحظه

ی این مدارها: مدار عمومی، مدار ورزشی، گیرد. از جملهها مدار صورت میهای خبری بر روی دهپخش تلگرام

)که به طور مستقیم به هنگام « تی. تی. اس»دار، مدار انتقالی مدار مخصوص مطبوعات، رادیو، تلویزیون کابل

نام  توانالمللی به سه زبان را میاندازد( و مدار بینینی لینوتایپ را به کار میچهای حروفورود خبر، دستگاه

 برد. 

با ارسال هزاران کلمه در دقیقه،  1«دایتا نیوز»سرویس  1۹۷۴ های خبری خبرگزاری متعددند. از سالسرویس

اعت در ه این ترتیب چند سدهد )بای تشکیل میالمللی و منطقهمستقیماً در کامیپوتر روزنامه یک بولتن بین

                                                 
1 - Data News. 
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که های ورزشی را، قبل از آننتایج فعالیت 1«دایتا اسپید اسپورتز»شود(. سرویس جویی میارسال خبر صرفه

 کند. های خود باز گردند، پخش میکنهای ورزشی به رختگروه

ر کلمه در ساعت، ی کامپیوترهای نیویورکی، با سرعت هزابا استفاده از مجموعه 2«یونی استوکس»سرویس 

 گذارد. های میبهای اوراق بهادار را به نحوی که قابل چاپ باشد، در اختیار روزنامه

 دهد.    کارهای سفارشی مربوط به عکس را برای صاحبان صنایع انجام می ۳«کامپیکس»سرویس 

 فرستد. خصوصی می بولتن اخبار روز را به دفتر و مؤسسات دولتی و یا ۴«اسپشیال واشینگتن وایر»سرویس 

فرستد. این خبرگزاری یکی از برند، خبر میبرای دریانوردانی که در دریا به سر می ۵«اوشن پرس»سرویس 

 کند. است که مقاالت اساسی و نوارهای مصور پخش می ۶«اینترنشنال فیچرز»صاحبان سرویس 

 ۰2۰۰روزی در خدمت شبانه تأسیس شده است، به طور 1۹2۵که در سال  ۷«یوپی تله فتو»سرویس عکس 

 جایگزین آن گردیده است.  ۸«سیستم یونیفکس» 1۹۷۴مشتری است. از سال 

ر اهای خود در آمریکا بیش از هفتاد هزار کیلومتر و در اروپا بیش از پانزده هزاین خبرگزاری، برای ارسال عکس

 کیلومتر کابل اجاره کرده است. 

ایستگاه رادیویی، بیست و  ۷۶۵به کار افتاده است، به  1۹۵۸که از  ۹«یو. پی. آی. اودیو»سرویس نوار صوتی 

 فرستد. گزارش سمعی در هفته می ۶۰۰یعنی حدود  دو بولتن ساعتی،

                                                 
1 - Data Speed – Sports. 
2 - Unis Stocks  

۳ - Compaq. 
۴ - Special Washington Wire.  

۵ - Ocean Press. 
۶ - International Features.  

۷ - Up Telephoto.  
۸ - Unfix II. 

۹ - UPI Audio. 
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و سرویس خبری « یونایتدپرس اینترناشنال»توسط  1۹۶۷ای است که در سال اتحادیه 1«یوپی تین»سرویس 

ایستگاه تلویزیونی  ۸۵ـ ان( تشکیل شده است. این سرویس به تلویزیون تجارتی مستقل انگلستان )ای ـ تی 

دقیقه اخبار تلویزیونی از آن دریافت  1۵دار، روزانه مدت ی تلویزیونی کابلشبکه 1۶۰دهد و در دنیا برنامه می

 کنند. می

 *  *  *  * 

خریداری  2«خبری جهانیارتباطات »ی کمپانی ، به وسیله2۰۰۰در سال « یونایتدپرس اینترناشنال»خبرگزاری 

 2۰۰۰دارای  2۰۰۷تبدیل گردید. این خبرگزاری در سال  ۳«کلیسای متحد»ی وابسته به شد و به یک مؤسسه

 ۷۵۰۰خبرگزاری یاد شده،  دفتر خبری در سراسر جهان بوده است. در همان سال، 22۳نگار و کارمند و روزنامه

 کشور دنیا داشته است.  1۰۰مشترک خبری در 

 

 ـ رقابت شدید دو خبرگزاری آمریکایی ت 

و این د« یونایتدپرس اینترناشنال»و « آسوشیتدپرس»های با وجود قدرت، گسترش و نوسازی خبرگزاری

ا را های که دو خبرگزاری دارند، تحرک آنرحمانهخبرگزاری از مشکالت و انتقادات مصون نیستند. رقابت بی

کاهد و ها میهای آنان، از منافع آنهار کردن افزایش نرخ تعرفهحفظ کرده است. اما همین رقابت، با م

 کنند. ی اختصاصی فعالیت آنان را اشغال میهای دیگر زمینهخبرگزاری

های های اخیر به سبب نیاز فراوان به گسترش فعالیتدر دهه« رویتر»باید توجه داشت که خبرگزاری انگلیسی 

. این خبرگزاری، از یک بازار داخلی گسترده در انگلستان محروم است خود، در اوج گسترش قرار داشته است

اتحاد  1۹۶۷های دولتی استفاده کند. رویتر در سال و از طرفی مایل نیست مانند خبرگزاری فرانسه از کمک

                                                 
1 - UPI Tin. 
2 - News World Communication. 

۳ - Unification Church.  
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درصد درآمدهایش را  2۰قطع کرد و پس از آن آمریکای شمالی تنها حدود « آسوشیتدپرس»عمل خود را با 

 کند. میتأمین 

خبرگزاری رویتر استفاده کرده  2«اودیو سرویس»از  1«ـ اس ام ـ بی»ی مهم رادیویی های اخیر، شبکهدر سال

ترین آژانس تصویری آن را که در حال حاضر مهم ۳«ویس نیوز»های مستقل تلویزیونی خدمات است و ایستگاه

 دنیاست، خریداری نموده است. 

ها برای هایی که به کمک روزنامهاند و به ویژه آنی خود فزونی یافتهیز به نوبهخبرگزاری مستقل آمریکایی ن

اند. معتبرترین و اند، اهمیت فراوان پیدا کردهنگاران تأسیس شدههای اختصاصی روزنامهپخش مقاله

« ایمزتآنجلس لس»و « نیویورک تایمز»، «واشنگتن پست»های ترین این مقاالت متعلق به روزنامهپرفروش

ر های بزرگ و دهای رادیویی و تلویزیونی زیاد شدهاست، تعداد روزنامههستند. به هر جهت، اگر تعداد ایستگاه

نتیجه مشتریان بزرگ نیز به سختی کاهش یافته است. در حالی که بهای اخبار نیز به طور جدی باال رفته 

 است.

های مداوم فنی است. از مدتی پیش خبرگزاری رفتای ناشی از پیشاین افزایش بها به نحو قابل مالحظه

، کنندی لیزر کار میهایی که با اشعهخود را به کار گرفته است. دستگاه ۴«لیزر فتو»سیسم « آسوشیتدپرس»

 کنند(.ها را پخش نمیدهند )اما هنوز آنگیرند و بازپس میها را میعکس

                                                 
1 - M. B. S. 
2 - Audio Service. 
۳ - Vis News.  

 -  یونایتدپرس »ی میلیون دالر افزایش یافت و بودجه ۸۰شد، به میلیون دالر بالغ می ۵۷به  1۹۶۸که در سال « آسوشیتدپرس»ی بودجه 1۹۷۴در سال

گزاری هر کدام در همان سال، یک میلیون و سیصد هزار دالر در ویتنام خرج میلیون دالر رسید. این دو خبر ۶۰میلیون دالر به  ۵۰نیز از « اینترناشنال

 کردند. 
۴ - Ape laser Photo.  
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برای نصب خطوط انتقالی جدید،  1«لگراف و تلفن آمریکات»به موازات اقدام کمپانی معروف «  آسوشیتدپرس»

دست زده است.  2«دیماند نیوز»ای در سیستم در مورد پخش اطالعات و اخبار به زبان کامپیوتری، به تجربه

ها از روی یک کاتالوگ، شوند. نویسندگان روزنامهی الکترونی ذخیره میدر این سیستم، اخبار در حافظه

درنگ نیز توسط کامپیوترها موضوعات درخواستی دهند و بیالت مورد احتیاج خود را سفارش میها و مقاتلگرام

 دارند. خویش را دریافت می

افتد. ی خود به زحمت میبیش از پیش برای توازن بودجه« آسوشیتدپرس»ی این ابتکارات آن است که نتیجه

ی ساالنه روبه رو با یک کسری بودجه 1۹۶2ویش از ی خنیز به نوبه« یونایتدپرس اینترناشنال»در حالی که 

ها ها در صورت کار برای روزنامهی دیگر با در نظر گرفتن این موضوع که خبرنگاران، خبرگزاریاست. در زمینه

ارکنان نگهداری ک« یونایتدپرس اینترناشنال»و « آسوشیتدپرس»کنند، برای دستمزد بیشتری دریافت می

هر سال این خبرگزاری را ترک « آسوشیتدپرس»درصد کارکنان  1۰ق مشکل است )دائمی شایسته و الی

های محلی انعطاف داوریکنند. در صورتی که از سوی دیگر، کارمندان غیردائمی برای تن دادن به پیشمی

د وی کسب و پخش اخبار داشته باشند(. کمبطرفی کامل در زمینهتوانند بیبیشتری دارند و به طور کلی نمی

های مفرطی به دنبال دارند و اشتباهات و انتقادات پیاپی پدید کادر و همچنین خود ماهیت کار، خستگی

ای تجزیه و تحلیل ها، رویدادهای جاری را به طرز شایستهشود که خبرگزاریآورند و این امر مانع از آن میمی

 و تفسیر کنند. 

و دهند )ای نشان نمیوچک ایاالت متحده، به تفسیرها عالقههای کباید در نظر داشت که بسیاری از روزنامه

ه گیرند. بها حتی صحت اخبار را به باید مسخره میپردازند(. برخی از این روزنامهها هم نمیحتی به انتشار آن

 شرح اند، تمام کار خود حتیها عادت کردهکه بسیاری از روزنامهکه ارزان هم باشند. بدتر از آن اینخصوص آن

                                                 
1 - A. T and T. 

2 - Demand News.  
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اند، های پایتخت را که بسیار حائز اهمیتهای مربوط به فعالیتای و حتی گزارشو بحث پیرامون امور منطقه

 ها بگذارند. ی خبرگزاریبه عهده

کارمند در شهر واشنگتن سرگرم فعالیت  1۵۰، پس از نیویورک، با «آسوشیتدپرس»ترین گروه خبری بزرگ

 رسند. د خبرهای ملی این خبرگزاری از شهر واشنگتن میدرص ۳۵الی  2۵است. برخی روزها 

 را به حال« تی. تی. اس»ی سوراخ سوراخ شدهها نوارهای کنند. آنها، اخبار را بازنویسی نمیبسیاری از روزنامه

 تها را به حرکت درآورند. باید گفت که این روش این امتیاز را دارد که نسبها آنگذارند تا لینوتایپخود می

تر تمام که از خبرهای محلی ارزانی کوچک تنها به خاطر آنالمللی را، در صدها روزنامهخبرهای ملی و بین

 برد. شوند، باال میمی

های رادیویی ـ ها و ایستگاهالعاده دارند. برای اغلب روزنامهبنابراین، دو خبرگزاری مذکور، یک قدرت فوق

ده شود، نقش تعیین کننوزانه دو بار از طرف این دو خبرگزاری منتشر میکه ر« فهرست اخبار روز»تلویزیونی 

ها مانند آن است که ها منعکس نشود، برای اغلب آمریکاییدارد. به این معنی که اگر خبری در این فهرست

 چنین چیزی اصالً وجود نداشته است. 

دهند، باز را به نحو احسن انجام میهای خود ها هم مسئولیتهنگامی که کنترل کنندگان خبری خبرگزاری

ها به شود که آیا اخبار یک کشور باید تا این حد استاندارد شده باشد. در حالی که روزنامهاین سؤال مطرح می

 جز چند مورد استثنائی همه از حق انحصار خبرهای محلی برخوردارند. 

ا کنند و یه راه پخش یک خبر را باز میاین دو خبرگزاری )یعنی کسانی ک« هایبانسوزن»موقعی که حتی 

آید که آیا چنین قدرتی باید به هر نمایند، باز این سؤال پیش میبندند( از حدود وظایف خود تجاوز نمیمی

 اند، واگذار شود. کسی و آن هم به کسانی که به هیچ وجه از سوی مردم انتخاب نشده

دهند که خودمختاری سیاسی، ی مالی بزرگی میپشتوانه عظمت، قدرت و ثروت آمریکا به این دو خبرگزاری

 سازند. پذیر میها را در کشورهای خارج امکانبهبود دائمی تکنیک و گسترش آن
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های این دو خبرگزاری رقیب و تحوالت جدید وسایل ارتباط جمعی آمریکا، نگاری آمریکایی، سنتاصول روزنامه

است که در این مورد با دو خبرگزاری « رویتر»بخشد. و تنها هان میها قدرت معنوی بسیار مهمی در جبه آن

 آمریکایی سهیم است. 

وجه بینی به آینده بنگرند. با تشود که دو خبرگزاری بزرگ آمریکایی بتوانند با خوشثروت و شهرت سبب می

شود بینی میی امور بشری همراه است، پیشهای کنونی تکنولوژی که با پیچیدگی فزایندهبه پیشرفت

یابند ـ بیش از پیش ضروری باشند. های قابل اعتماد و کارآمد ـ که هر روز افزایش میهای خبرگزاریسرویس

آرشیوهای الکترونی عظیم، کاتالوگ بزرگ که بدون وقفه اخبار و تفسیرهای تازه و تازه شده را در دسترس 

رسد که گسترش عظیم این دو خبرگزاری، همچنان ادامه اند. بنابراین، به نظر میدهند، از این جملهقرار می

 خواهد داشت. 

ی غرض هستند و باید روزطرف و بیها، دو خبرگزاری ایرادناپذیر، بیطور استنباط کرد که آنالبته نباید این

د، شونای مورد قضاوت واقع که این دو خبرگزاری به نحو شایستهتمام اخبار جهان را در دست گیرند. برای آن

گرایی تجزیه و تحلیل شود و ابهامی که در روابط وسایل ارتباط جمعی با نظری و عینیی بیباید اسطوره

ترین زرگها بسالطین اقتصاد آمریکا وجود دارد، روشن گردد. پس باید تنها به این اکتفا کرد که گفته شود آن

 روند. خبر دهندگان جهان به شمار می

المللی، کم و بیش تحت نفوذ و یا جزئی از های مهم ملی و بینکرد که تمام خبرگزاری متأسفانه باید اذعان

انسور ها سکنند و یا اخبار آنها یا خود اخبارشان را سانسور مینهادهای سیاسی یک کشور هستند. بنابراین آن

 ( ۵نمایند. )ز پخش میدارند، خبرهای دروغ و تبلیغاتی را نیشوند و حتی طبق دستوراتی که دریافت میمی

 خبرگزاری اتحاد جماهیر شوروی سابق « تاس»

« هاواس»به نام  1۸۳۵المللی پرسابقه، چون خبرگزاری فرانسه )که در سال های بزرگ بیندر میان خبرگزاری

(، رویتر 1۸۴۸نام خبرگزاری فرانسه به خود گرفت(، آسوشیتدپرس ) 1۹۴۴سپتامبر  ۳۰به وجود آمد و در 
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خبرگزاری رسمی اتحاد شوروی، که پس از سقوط نظام « تاس»(؛ 1۹۰۷( و یونایتدپرس اینترناشنال )1۹۵1)

ترین خبرگزاری بزرگ جانشین آن شده است، جوان« ایتار تاس»سوسیالیست روسیه، خبرگزاری جدید 

 شود. المللی محسوب میبین

ی در صحنه 1۹2۵ی ژوئیه 1۰بود، در  1«آژانس تلگرافی اتحاد شوروی»که نام اختصاری « تاس»خبرگزاری 

ب ی اجرایی مرکزی حزوابسته به کمیته« آژانس تلگرافی روس»جانشین « تاس»الملل ظاهر شد. در واقع بین

به  1۹1۷تأسیس شده بود. این خبرگزاری هم در اول دسامبر  1۹1۸آوریل  ۷کمونیست روسیه بود که در 

 ایجاد گردیده بود. « روگرادآژانس تلگرافی پت»فرمان لنین به جای 

)تأسیس شده در « آژانس تلگرافی تجارتی»به دستور تزار، از ادغام  1۹۰۴در سال « آژانس تلگرافی پتروگراد»

 ۴۳و « خبرگزاری هاواس»سال پیش از  ۵۹( پدید آمده بود و به این ترتیب اولین خبرگزاری روسیه، 1۸۹۴

 ود. تشکیل شده ب« خبرگزاری رویتر»سال پس از 

ی مطبوعات حق انحصاری کنترل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در زمینه« خبرگزاری تاس»از طریق 

شد. در این مورد باید یادآوری کرد که مفهوم آزادی مطبوعات در و سایر وسایل ارتباط جمعی، اعمال می

 گونه وجه اشتراکی با این مفهوم در غرب نداشت. شوروی هیچ

 گفت:راجع به مطبوعات منتشر کرد، به صراحت در این باره چنین می 1۹21ه لنین در سال در بروشوری ک

ی ها، به منزلههای سیاسی بورژوازی و عمال وابسته به آندادن سالح ضد آزادی مطبوعات به سازمان

ای داری، به معنی حریف و کمک به دشمن است. آزادی مطبوعات در تمام جهان سرمایهتسیهل مبارزه

 بندی نمودن افکار عمومی به نفع بورژوازی است. آزادی خریدن، فاسد کردن و شکل

                                                 
1 - Telegrafnoie Agentsvo Sovietskogo Soyoza. (T. A. S. S.) 
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ی اسبق اتحاد جماهیر شوروی نیز با همین قاطعیت در کتاب خویش وزیر امور خارجه 1«آندره یی ویشینسکی»

ن ای دشمنابدیهی است که در کشور ما آزادی مطبوعات و گفتار بر»راجع به حقوق دولت شوروی نوشته بود: 

قیام علیه دولت، یعنی علیه تمامی سوسیالیسم وجود ندارد و وجود نخواهد داشت و هر گونه اقدام آنان برای 

 . «ی یک جنایت ضد انقالبی تلقی شود و  مقررات قانون جزا در مورد آن اجرا گرددکارگران، باید به مثابه

ده گذاشته ش« خبرگزاری تاس»ی تماعی به عهدهی مهم سیاسی و اجبنابراین در چنین شرایطی، یک وظیفه

مشیِ عقیدتی حزبی به هنگامی که بود. در این زمینه، انتقال دستورات حزب، مراقبت در رعایت دقیق خط

ها و همچنین پوشیده نگه کرد، انتخاب اخبار یا تعویق عمدی انتشار آنرویدادی امکان تظاهر آن را فراهم می

 رفت. ترین وظایف خبرگزاری به شمار میاز مهمداشتن برخی رویدادها، 

 الف ـ طرز اداره و سازمان خبرگزاری تاس 

یا « آژانس انتشار اخبار»خبرگزاری دیگری به نام  1۹۶1ی فوریه 21که در کنار خبرگزاری تاس، از با آن

رد، خبرگزاری کبه عنوان سخنگوی افکار عمومی شوروی در قبال کشورهای خارجی فعالیت می 2«نووستی»

ها در شوروی و در جهان برخوردار چنان از حق انحصاری پخش اخبار برای مطبوعات و رادیو تلویزیونتاس هم

 بود. 

به منظور تسهیل پخش اخبار شوروی در غرب، در میدان پوشکین مسکو، نزدیک « خبرگزاری نووستی»مقر 

که این خبرگزاری رسماً مستقل شناخته وجود آن های غربی انتخاب شده بود. در عین حال و باخانهسفارت

ی ، معاون رئیس بخش ایدئولوژیک کمیته1۹۷۰سپتامبر  11کرد و از های دولتی را دنبال میمشیشد، خطمی

 مرکزی حزب کمونیست، مدیریت آن را به عهده داشت. 

                                                 
1 - Andrei I. Vishinski.  

2 - Agentsvo Perchati Novosti. (A. P. N) 
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سته بود. اما از لحاظ سیاسی خبرگزاری تاس در مالکیت دولت بود و از جهت اداری نیز به حکومت شوروی واب

ن شد. ایی مرکزی حزب کمونیست، رهبری میکمیته« تبلیغات»ی دبیر بخش و ایدئولوژیک، به وسیله

خبرگزاری »تری به دست آورد و عنوان سر و صدا مقام پراهمیتبه طور بی 1۹۷۰ی خبرگزاری، در اوایل دهه

به  را پیدا کرد و در واقع« اد جماهیر شوروی سوسیالیستیتلگرافی اتحاد شوروی وابسته به هیئت وزیران اتح

درآمد. باید یادآوری کرد که خبر مربوط به این تحول، فقط به صورت چند سطر « ی دولتیکمیته»صورت یک 

 منتشر شد.  1۹۷2ی ژانویه 11مورخ « ایزوسیتا»ی ی ششم روزنامهدر صفحه

ی وسایل ارتباط عالی دولتی اتحاد جماهیر شوروی در زمینه از آن پس، خبرگزاری تاس یکی از چهار سازمان

ولتی ی دکمیته»، «ی دولتی برای رادیو تلویزیونکمیته»گردید. سه سازمان دیگر، شامل جمعی محسوب می

 بودند. « ی دولتی برای امور نشر، چاپ و تجارت کتابکمیته»و « برای سینما

الی دولت اتحاد جماهیر شوروی هم ردیف یک وزیر بود. اگر در مدیر کل خبرگزاری تاس، در سطح مقامات ع

های وی نیز بیشتر گردیده بودند. زیرا های بعد بر اختیارات او افزوده شده بود، به همن نسبت مسئولیتسال

بود که خبرگزاری از مسکو منتشر مدیر کل تاس، نه تنها باید در مقابل شورای وزیران پاسخگوی اخبار می

)ارمنستان( « آرمتاگ»های شوروی مانند های محلی جمهوری، بلکه در مورد پخش اخباری خبرگزاریکردمی

 ها نظارت داشت، نیز مسئول بود. )ازبکستان( که تاس بر آن« اوستاک»و 

مستقر بود. این  1«توروسکوآ»خراش واقع در بولوار خبرگزاری تاس در قلب شهر مسکو و در یک آسمان

ام ادارات خبرگزاری را در خود جای داده بود. مدیر کل خبرگزاری و چهار معاون وی، سردبیران خراش تمآسمان

کارمند  2۰۰۰و رئیس سرویس مخابرات که همگی نوعی مدیریت جمعی را بر عهده داشتند و همچنین 

 کردند. خراش کار میخبرگزاری، در همین آسمان

 های خبری ها و سرویسب ـ بخش

                                                 
1 - Tverskoi.  
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 های اداری و مالی، دارای شش بخش و سرویس اصلی بود:بخش تاس عالوه بر

های دیگر در خارج که اخبار ارسالی خبرنگاران، خبرگزاری تاس و خبرگزاریبخش اخبار خارجی؛  .1

 کرد. شوروی را تنظیم می

جمعی شوروی را  که مطالب و مقاالت مطبوعات و سایر وسایل ارتباطبخش اخبار اتحاد شوروی؛  .2

 مود.نتهیه می

های که مقاالتی پیرامون زندگی در شوروی، جهت خبرگزاریبخش اخبار شوروی برای خارج؛  .۳

 داشت. ی خبر با خبرگزاری تاس ارسال میخارجی دارای قرارداد مبادله

ی بخش اخبار خارجی و همچنین خبرهای که خبرهای تهیه شده به وسیلهالمللی؛ بخش توزیع بین .۴

 کرد.رج را ترجمه و توزیع میبخش اخبار شوروی برای خا

 داد. های شوروی را انتقال میهای داخلی جمهوریکه اخبار موردلزوم خبرگزاریبخش توزیع داخلی؛  .۵

 های شوروی و خارج را بر عهده داشت. که تهیه و توزیع عکس؛ «فتوخرونیکا»سرویس عکاسی یا  .۶

« دفتر اطالعاتی»، «دفتر ورزشی»ها، ترین آنهای مذکور وابسته بودند. مهمهای دیگری نیز به بخشسرویس

 بودند. « های ناظراندفتر گزارش»و 

 «کرد. ؛ اخبار رویدادهای ورزشی شوروی و جهان را تهیه و تنظیم می«دفتر ورزشی 

 «انه خالمللی و زندگی شوروی و همچنین یک کتابفیش پیرامون زندگی بین 2۰۰۰؛ «دفتر اطالعات

خانه، به طور المعارف و آثار سیاسی دیگر در اختیار داشت. این کتابۀنامه، دایرلغتجلد کتاب،  ۵۰۰۰۰با 

 کرد. های خارجی دریافت میمجله به زبان 2۴۰روزنامه و  2۷۵مرتب 

 «های جهانی و رادیو و المللی، در ارتباط با خبرگزاریی مسائل بین؛ درباره«های ناظراندفتر گزارش

 نمود. تفسیر و مقاله تهیه می های خارجی،تلویزیون
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خبرگزاری تاس مانند هر تشکیالت دیگری در شوروی، وظایف متعددی بر عهده داشت و از آن جمله کسب 

ی خبرگزاری در سراسر جهان از اهمیت خاصی برخوردار بود. از اویل دههاطالعات مخفی به کمک خبرنگاران 

تن را به عنوان  ۴۳نگار شوروی در اروپای غربی، روزنامه 1۰۳ی اروپایی، از میان های ویژهسرویس، 1۹۷۰

 مأموران اطالعاتی شناسایی کرده بودند. 

ی ها یک عضو فعال حزبنگاران تاس، تعلیمات سیاسی و ایدئولوژیکی عمیقی دیده بود و از آنهر یک از روزنامه

نگاری در هزار دانشجوی روزنامه 22د درصد از حدو ۷۷نگار و هزار روزنامه ۶۸درصد از  ۸۵ساخته شده بود. 

های شوروی، از جمله اعضای فعال حزب کمونیست بودند. برخی از خبرنگاران تاس در غرب، از پاسپورت

« هایمأموریت»کرد، بلکه راه اجرای برخی از ها را تأمین میدیپلماتیک برخوردار بودند که نه تنها مصونیت آن

 ساخت. آنان را نیز هموار می

 پ ـ خبرنگاران و مشترکان 

 ۹۴کردند، در که در سراسر خاک اتحاد جماهیر شوروی فعالیت میخبرنگارانی ۵۰۰خبرگزاری تاس، عالوه بر 

دفتر بود(. این  1۵فقط شامل  1۹۵۵های مختلف جهان دارای دفاتر خبری بود )این رقم در سال کشور در قاره

ی آفریقا و ممالک خاورمیانه، فعالیت فراوان کشور در قاره 2۳یکایی و کشور اروپایی و آمر 1۵دفاتر به ویژه در 

 داشتند. 

میلیون  ۵/2ساعت،  2۴شد: این خبرگزاری در هر ی کار خبرگزاری تاس، در چند عدد گویا خالصه میبازده

 کرد.ی ماشین شده، خبر تهیه میصفحه روزنامه یا ده هزار صفحه ۵۰۰کلمه، معادل 

گردید. زیرا خبرنگاران، هر روز یک میلیون کلمه خبر ر به طور تقریباً متعادل دریافت و ارسال میاین موج اخبا

فرستادند و در برابر آن، خبرگزاری تاس نیز روزانه یک میلیون و نیم کلمه خبر برای شش به خبرگزاری می

داشت. ای خارجی ارسال میهزار مشترک خویش در داخل اتحاد جماهیر شوروی و نیز مشتریان خود در کشوره
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ی خبر امضاء ها قراردادهای مبادلهالمللی که تاس با آنخبرگزاری ملی و بین ۴۸در میان مشتریان خارجی، 

 ای داشتند.کرده بود، اهمیت ویژه

 ۰۰۰/۴۵۰پرداخت، تولید ساالنه به ها، که سرویس تخصصی عکاسی خبرگزاری تاس به آن میدر مورد عکس

عکس برای نشریات غیر روزانه بالغ  ۰۰۰/۵۰۰/2ی پالستیکی و کلیشه ۰۰۰/۳۰۰/1بوعات، عکس برای مط

 داشتند.عکس دریافت می ۰۰۰/۳۰۰گردید. مشتریان خارجی خبرگزاری تاس هر سال در حدود می

 یروزی، مشغول کار بود. از این لحاظ، خبرگزاراین خبرگزاری بدون توقف، هفت روز در هفته و به طور شبانه

نوع وقت  11میلیون کیلومتر مربع( و همچنین  22تاس باید وسعت سرزمین اتحاد جماهیر شوروی سابق )

 داشت.های شرق و غرب این کشور را موردنظر میمحلی و ده ساعت اختالف وقت بین سرزمین

 ۵۰فتو به ههای مخصوص تلی مسکو، از طریق دستگاههای روزانهانتقال صفحات روزنامه 1۹۷۳از ماه مارس 

 12ی حروفچینی شده، دو دقیقه و ی پخش در سراسر کشور آغاز شده بود. )انتقال هر عکس یک صفحهنقطه

الیه خاک شوروی در ساحل اقیانوس کشید(، به این طریق، اهالی بندر والدی وستک در منتهیثانیه به درازا می

 را مطالعه کنند. « پراودا»ی نامهتوانستند همزمان با هموطنان خود در مسکو، روزآرام، می

نمودند. خبرهای ساعت بدون توقف، اخبار خبرگزاری تاس را پخش می 22فرستنده، در طول  ۵۰بیش از 

ی آمریکا، کشورهای کشور )ایاالت متحده 1۶های خبرگیری دو جانبه به خبرگزاری تاس، از طریق دستگاه

های خبرگیری چند جانبه به سایر کشورها ی دستگاهه وسیلهاروپای غربی و شرقی، ژاپن، چین و کوبا( و ب

شدند. خبرگزاری تاس، اخبار دریافتی از داخل و یا خارج کشور را در شوروی در اختیار مطبوعات ارسال می

میلیون نسخه( و تمام  ۴۶۰/2۴۰ی االنتشار با تیراژ ساالنهی مرتبنشریه و مجله ۵1۰۹روزنامه و نیز  ۸۷۵۰)

ی تلویزیون )با های فرستندهمیلیون گیرنده( و همچنین ایستگاه ۴۵ی رادیو )با حدود های فرستندههایستگا

اوت  1۰داد. الزم به یادآوری است که جمعیت اتحاد جماهیر شوروی در میلیون گیرنده( قرار می ۳۰حدود 

 میلیون نفر رسیده است.  2۵۰، به طور دقیق به 1۹۷۳
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 واز نت ـ ارکستری بدون تک

ی خبرگزاری تاس، به صورت خام در اختیار مردم قرار باید در نظر داشت اخبار منتشر شده به وسیله

، مشخص شدچه را که باید به عنوان اخبار درست پذیرفته میکه حزب کمونیست، آنگرفتند. با توجه به آننمی

گرفت، کارکنان تاس قبل از هر تصمیم میدانست، نیز چه که هر شهروند شوروی باید میکرد و در مورد آنمی

 ماندند. بودند و باقی می« سربازان حزب»چیز 

یعنی بنفش، سفید و قرمز  ؛هاهای متفاوت آنمعموالً با رنگخبرگزاری تاس هر روز سه بولتن خبری، که 

سطح  لتن، سهکرد. این سه رنگ بوها دسترسی نداشتند، تهیه میشدند و خوانندگان شوروی به آنمشخص می

 دادند. را تشیکل می «حقیقت»

ور شده آکارشناس وسایل ارتباط جمعی شوروی سابق یاد ،1«مارک وی. هاپکینس»که همچنان ،طور خالصهبه 

سرانجام در وسایل ارتباط جمعی این  ،یابندی خبرگزاری تاس انتشار میاخبار خارجی که به وسیله» ،است

مداوم تزهای رسمی ا تکرار ب ،ونهگاین. به «سازندمنعکس می ،هایی منطبق با سیاست شورویدیدگاه ،کشور

 ،های شوروین مطبوعات و رادیو تلویزیوننگاراتمام روزنامه ،شدندخبرگزاری تاس منتشر میکه از طریق 

برای  ،یک چنین ارکستر هماهنگی در ،دیگرعبارت داند. به میوظایف خود را به صورت یکنواخت انجام 

  (۶)نواختند. نوازی وجود نداشت و همه با هم مینقش تک ،هایلننخستین و

 المللیزرگ بینای پنج خبرگزاری بمقایسهجدول 

 نام
خبرگزاری 

 فرانسه
 تاس اینترنشنالیونایتدپرس سوشیتدپرسآ رویتر

سیس و أتتاریخ 

 سازمانیا تجدید
1۹۴۴ – 1۸۳۵ 1۹۴1 – 1۸۵1 1۸۹2 – 1۸۴۸ 1۹۵۸ – 1۹۰۷ 1۹2۵ - 1۸۹۴ 

                                                 
1 - Marc W. Hopkins.  
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 حقوقیوضع 

ی مشترک ادارهتحت 

دولت و مطبوعات 

 ۵۸فرانسه. دولت 

درصد حق اشتراک را 

پردازد و بقیه به می

 ی مطبوعات است.عهده

غیرانتفاعی شرکت 

ت متعلق به مطبوعا

زالندنو و  ،انگلستان

 استرالیا

تعاونی شرکت 

هغیرانتفاعی روزنام

 مریکاییآهای 

 تجارتی متعلق به یکشرکت 

مریکایی آگروه مطبوعاتی 

 (اسکریپس)

ی دولتی وابسته کمیته

به دولت شوروی و تحت 

 کنترل حزب کمونیست

ساالنه به عملکرد 

 دالر
 ( ؟ ) میلیون  ۶۴ میلیون ۸۰ میلیون  ۴۵ میلیون  ۳۸

 مشتریانتعداد 

کشور  1۴2در  ۴۰۰/12

ی مشتریان با محاسبه)

های مشترک خبرگزاری

 (داخلی

با )کشور  1۵۵در  ۶۵۰۰

ی مشتریان محاسبه

های مشترک خبرگزاری

 (داخلی

 1۰۷در  (+)۰۰۰/1۰

مشتریان )کشور 

 (مستقیم

مشتریان )کشور  ۹۶در  ۶۷۴۰

 (مستقیم

 ،در شوروی ۰۰۰/1۰

مشتری و از جمله  ۳۰۰

 ۸۸خبرگزاری در  ۷۰

 کشور جهان

دفاتر تعداد 

نمایندگی در 

 کشور اصلی

1۸ 

خدمات دفاتر محلی در )

انگلستان توسط اتحادیه

مین میأی مطبوعات ت

 (شوند

1۰۷ 12۹ 

دفتر در جمهوری  ۷

روسیه به عالوه دفاتر هر 

جمهوری  1۴کدام از 

 دیگر اتحاد شوروی

دفاتر تعداد 

نمایندگی در 

کشورهای 

 خارجی

 1۶۰در  1۰۹

 کشور و سرزمین
 کشور ۹۴در  1۰۰ کشور ۴۹در  2۰۰ کشور ۵۰در  ۵۷ کشور ۶۳در  ۸1

ه ککلماتی تعداد 

در روز پخش می

 *شود

 میلیون ۵/2 میلیون  ۶ میلیون ۳ میلیون ۵/1 لیونمی ۵/۰

روزانه به ترتیب  ،فرانسه رویتر و خبرگزاری ،یونایتدپرس ،سوشیتدپرسآهای خبرگزاری ،1۹۸1سال در * 

 اند. کردهمیلیون کلمه خبر پخش می ۵/1میلیون و  ۵/۳حدود  ،میلیون 11 ،میلیون 1۷


