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  یک پژوھش منسجم برای اولین بار
  ۴بخش 

  »صباح« استاد گردآورنده پژوھش و

  
 

 ستیز رکن چھارم جنگ و واشنگتن پست

  

ن یا یھا  ستونتوان در   یكھ انعكاس آن را م برد یبھره م ین روزنامھ از حضور كارشناسان معتبریا

ن ین روزنامھ از مھمتریدولت ا ی  اخبار مندرج در صفحھ و یاسیس یھا  د حال آنكھ گزارشیھ دینشر

ن روزنامھ یا. روند  یاالت متحده بھ شمار میرات دولت در اییو تغ كردیرامون رویپ یمنابع اطالعات
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كھ در  یرفت بھ طور  شیپ یرنگر یسمت چاپ نمودارھا و تصاو بھ یمز بھ آرامیارك تایویبھ مانند ن

 یالدیم ٢٠٠۵تا سال . ن روزنامھ منتشر شدیا یرنگ ی  ن نسخھیاول ١٩٩٩ یجنور ھشت ست ویب

ومن و ین یلیبورس تحصھجده تزر، یپول ی  زهیجا ھجدهپست موفق شده بود  واشنگتن ی  روزنامھ

 یواشنگتن پست بخش ی  روزنامھ. د را از آن خود كندیكاخ سف یعكاسان خبر انجمن ی  زهیجا ٣۶٨

از جملھ  یا  ر رسانھیغ یھا ھا و شركت  از رسانھ یاست كھ صاحب تعداد از شركت واشنگتن پست

ن روزنامھ یا راژیت یالدیم ٢٠٠۴تا سپتامبر . است  slateیكیمجلھ الكترون ك ویوزوین ی  مجلھ

افت كھ یش یافزا ون نسخھیلیك میش از یراژ آن بھ بینسخھ بود اما ناگھان ت ٧٠٧۶٩٠روزانھ  بآیتقر

و اس یت ژورنال و یمز، وال استریس آنجلس تامز، الیرك تاایویپس از ن راژین حساب بھ لحاظ تیبا ا

 . كا استیآمر ی  ن روزنامھی، پنجمیتود یا

ن یا. است یس . ید ن روزنامھ در واشنگتنیتر یمین و قدیواشنگتن پست بزرگتر ی  روزنامھ

كارل  باب وودوارد و ی  لھیت بوسیواترگ ییرسوا یبا افشا یالدیمھفتاد  ی  ل دھھیاوا روزنامھ در

مشھور و خوب  یھا  روزنامھ ی  ن روزنامھ در زمرهیا. ن در سطح جھان معروف شدیبرنشتا

مز قرار یس آنجلس تاژورنال و ال تیمز، وال استریرك تاایوین یھا  روزنامھ یپھلو در ییكایآمر

د، یھا و اقدامات كاخ سف تیفعال كھ از یق و مفصلیدق یھا واشنگتن پست بھ خاطر گزارش. دارد

  . كا استیآمر یھا گر روزنامھیز از دیدھد، متما یكا ارائھ میحكومت آمر یھا گر واحدیكنگره و د

بلكھ  شود  یمنتشر نم یت ژورنال بھ صورت ملیمز و وال استریرك تاایویواشنگتن پست بر خالف ن

 ن روزنامھیا. كا برخوردار استیآمر یساحل شرق یو شھرھا یس یدر واشنگتن د یانتشار محل از

بھ  یالدیم ١٨٧٧د در یآ  یكا و جھان بھ شمار میآمر یھا  ن روزنامھیصبح كھ جزو مھمتر ی 

ن یا. س شدیكا تاسیحزب دموكرات آمر یارگان رسم بھ عنوان یا  چھار صفحھ ی  صورت خبرنامھ

. فروختھ شد ١٨٨٩نكھ در سال یرو شد تا ا  بھ رو یشمار یب یل كار با مشكالت مالیدر اواروزنامھ 

روزنامھ  ی  ھینكھ رویر داد اما بھ علت اییز روزنامھ را تغیو سا د روزنامھ حجم صفحاتیمالك جد

 نیادوباره فروختھ شد و  ١٩٠٥واشنگتن پست در سال . افتین یقیشده بود توف ار محافظھ كارانھیبس

 یاسیس ، روزنامھ را از حالتیو مسائل اجتماع ین با پرداختن بھ موضوعات سطحیبار جان مك ل

با  یكھ و ن كنترول روزنامھ را در دست گرفت و از آنجایفرزند مك ل ١٩١٦در سال . خارج كرد

 یمعمو ی دهیبھ عق ل شد و بنایتبد یبون وینگ رفاقت داشت روزنامھ بھ تریھارد  حزب وارنس ییر

  . شد یو یشخص یآن روز ارگان رسم

 یر سعیما  وگنیدار بھ نام  ھیسرما یبار شخص نیواشنگتن پست دوباره فروختھ شد و ا ١٩٣٣در سال 

ق و سبك روان یدق یھا ، گزارشیسندگینود بر استقالل یتاك د تا بایكوش یو. اء روزنامھ كردیدر اح

 یھا گزارش. مورد توجھ، اعتماد مردم را جلب كندر بھ موضوعات یفراگ ق ویو پرداختن دق ینوشتار
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ھربرت بلوك كھ مرتبط با موضوعات  یكاتورھایكار نیو بھ روز واشنگتن پست و ھمچن یاجتماع

واشنگتن پست توانست  ١٩٥٤نكھ در سال یھ شد تا اینشر نیشتر مخاطبان ایروز بود باعث جذب ب

كرده و آن را در خود  یداریمزھرالد را خریخود واشنگتن تا ی نھیرید بیمحافظھ كار و رق ی روزنامھ

ز بھ جمع خوانندگان واشنگتن پست یمزھرالد نیان واشنگتن تایپس تمام مشتر نیاز ا. ادغام كند

 ١٩٨١نكھ در سال یواشنگتن پست شد تا ا یب اصلیبھ بعد واشنگتن استار رق ١٩٥٤ از. وستندیپ

س شد و بھ یتاس مزیمحافظھ كار واشنگتن تا ی روزنامھ ١٩٨٢از سال . ل شدیاستار تعط واشنگتن

 ینبود چرا كھ آمارھا سرسخت یبین روزنامھ رقیل گشت، اما ایواشنگتن پست تبد یبرا یمحل یبیرق

ك ھشتم خوانندگان واشنگتن ی مز تنھایكھ خوانندگان واشنگتن تا شتن دایت از ایحكادوھزاروپنج سال 

 یروزنامھ را برعھده گرفتھ بود نگاھ تیریمد ١٩٤٦ر كھ از یداماد ما پ گراھام،یلیف. پست ھستند

ز حضور ین یجھان ی واشنگتن پست بتواند در عرصھ د تایكوش یریداشت و با اتخاذ تداب ین المللیب

ن مھم یان بھ ایجھان یكا برایآمر یدادھاین انعكاس رویھمچن یخارج یھا د بر گزارشیابد و با تاكی

  . ل آمدینا

ھ یق آن دو نشریكرده و با تلف یداریك را ھم خریوزوین ی توانست ھفتھ نامھ نیعالوه بر ا او 

 . ندازدیموفق بھ راه ب یكاركرد اقتصاد با یا موسسھ

دختر (ن گراھام یستاند بلكھ ھمسرش كاترینا واشنگتن پست را از حركت باز ١٩٦٣مرگ او در سال 

ك یت یت و مالكیھدا یچ زنیتا آن زمان ھ. برعھده گرفت روزنامھ را یت و سرپرستیمالك) ریوگن مای

ناشر روزنامھ،  ١٩٧٩تا  ١٩٦٩از سال  یو. را برعھده نداشت یبرجستھ و معروف مل ی روزنامھ

 ٢٠٠١تا زمان مرگش در سال  ١٩٩٣روزنامھ و از  ی رهیمد ئتیاست ھیر ١٩٩١تا  ١٩٧٣از 

 كیوزویاز ن ین گراھام با انتخاب بن برالیخانم كاتر. را برعھده داشت روزنامھ ییاجرا ی تھیس كمییر

عنوان  واشنگتن پست توانست راه ھمسرش را ادامھ دھد و واشنگتن پست را بھ ریمدبھ عنوان 

ك ھفتھ نامھ یواشنگتن پست ھر ھفتھ . مطرح سازد یو معتبر در بعد جھان یموفق در بعد مل یا ھینشر

 ن روزنامھ دریاكثر خوانندگان ا. روزنامھ در طول ھفتھ استن یمطالب مھم ا یحاو كند كھ یمنتشر م

 . قرار دارند یشمال یاینیرجیلند و ویمر ی ا و حومھیكلمب ی منطقھ

ن یا یھا توان در ستون یكھ انعكاس آن را م برد یبھره م ین روزنامھ از حضور كارشناسان معتبریا

ن ین روزنامھ از مھمتریدولت ا ی در صفحھاخبار مندرج  و یاسیس یھا د حال آنكھ گزارشیھ دینشر

ن روزنامھ بھ یا. روند یاالت متحده بھ شمار میرات دولت در اییو تغ كردیرامون رویپ یمنابع اطالعات

كھ در  یرفت بھ طور شیپ یر رنگیسمت چاپ نمودارھا و تصاو بھ یمز بھ آرامیرك تاایویمانند ن

تا سال . ن روزنامھ منتشر شدیا یرنگ ی نسخھن یاول یالدیم نودونو یست وھشت جنوریب
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بورس ھجده تزر، یپول ی زهیجاھجده پست موفق شده بود  واشنگتن ی روزنامھ یالدیم دوھزاروپنج

  . د را از آن خود كندیكاخ سف یعكاسان خبر انجمن ی زهیجاسھ صدوشصت وھشت ومن و ین یلیتحص

ھا و  از رسانھ یاست كھ صاحب تعداد از شركت واشنگتن پست یواشنگتن پست بخش ی روزنامھ

ن یراژ ایت. است slate یكیمجلھ الكترون ك ویوزوین ی از جملھ مجلھ یا ر رسانھیغ یھا شركت

ن یران ای، مدیاسیس یبھ لحاظ مش. رسدیمنسخھ ون وچھارصد ھزاریلیک میاکنون حداقل بھ روزنامھ 

 ن روزنامھ ازین حال ایبا ا. پردازند یخبار مطرفانھ بھ پوشش دادن ا یاند كھ ب داشتھ روزنامھ اعالم

از  حزب دموكرات نموده است و یانتخابات یخود را از نامزدھا یاسیس یھا تیك طرف اكثر حمای

ش یروزنامھ افزا نیجذب شده در ا یراستگرا یھا سیر تعداد سرمقالھ نویاخ یھا گر در سالید یسو

  . اشاره كرد یكل كلیكراتامر و ما ل، چارلزیچون جورج و یتوان بھ افراد یاند كھ از جملھ م افتھی

واشنگتن . كنند یم یمحافظھ كار معرف یاسیس و ین روزنامھ را بھ لحاظ فرھنگیز ایمنتقدان چپگرا ن

نما، فرھنگ یالملل، ورزش، س نیجملھ خبر، دولت، ب از ین گوناگونیپست صفحات خود را بھ عناو

مندرج در آن غالبا  یو اجتماع یاسیس یھا و مصاحبھ ھا اختصاص داده و ستون یل و علمیتحل

 یو بر رو ن روزنامھ بھ صورت چھارنگ و تك رنگ در قطع متوسطیا. ر گذارندیكارشناسانھ و تاث

  . شود ید منتشر میكاغذ سف

  پرتیراژانگلیسروزنامھ کھ روزنامھ گاردین 

  
در بسیاری از مواقع، بھ راحتی از سیاست ھای دولت بریتانیا بھ شدت انتقاد کرده و حتی دولت و 

بھ عنوان مثال، گاردین در زمان ورود بریتانیا بھ جنگ ھای . دولت مردان را بھ باد تمسخر گرفتھ

  . افغانستان و عراق، یکی از منتقدین جدی و صریح دولت کارگری تونی بلر بود

این . گاردین بھ عنوان یکی از روزنامھ ھای سطح باال یا با کیفیت بریتانیا شناختھ می شودروزنامھ 

تاسیس شد؛ یعنی  The Manchester Guardian در منچستر تحت نام ١٨٢١روزنامھ در سال 

بھ  ١٨٧٢از سال  (C. P. Scott) سی پی اسکات. سال از کار مداوم این روزنامھ می گذرد ١٨۶

سال سردبیر این روزنامھ بود و توانست گاردین را بھ یک روزنامھ مشھور در سراسر  ۵٧مدت 

مالکیت گاردین بھ  ١٩٣٩این روزنامھ را خرید و از سال  ١٩٠٧اسکات در سال . بریتانیا تبدیل کند

در حال . تراست اسکات واگذار شد؛ کھ این موضوع کمک زیادی بھ استقالل خط مشی روزنامھ کرد

 Guardian Media) ام گروه رسانھ ای گاردیننالکیت گاردین در اختیار یک خیریھ بھ حاضر، م

Group) یا GMG گاردین بھ عنوان روزنامھ ای مستقل، خود را روزنامھ ای با نگاه لیبرال یا . است

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

ٌ بھ عنوان روزنامھ ای متمایل بھ چپ میانھ  روشنفکرانھ معرفی می کند؛ و در عرصھ سیاسی، عموما

این روزنامھ قاطعیت و نترس بودن را بھ عنوان دو ارزش اصلی از ھفت معیار . ختھ می شودشنا

خود در نظر گرفتھ و بھ ھمین دلیل در بسیاری از مواقع، بھ راحتی از سیاست ھای دولت بریتانیا بھ 

در  بھ عنوان مثال، گاردین. شدت انتقاد کرده و حتی دولت و دولت مردان را بھ باد تمسخر گرفتھ

زمان ورود بریتانیا بھ جنگ ھای افغانستان و عراق، یکی از منتقدین جدی و صریح دولت کارگری 

  . تونی بلر بود

ھزار نسخھ، تنھا روزنامھ تمام رنگی بریتانیاست و ھر ھفتھ از  ۴٠٠گاردین با تیراژی در حدود 

یکشنبھ ھا . پاوند بھ فروش می رسد ۴. ١پنس و شنبھ ھا بھ قیمت  ٧٠دوشنبھ تا جمعھ بھ قیمت 

 . روزنامھ آبزرور بھ جای گاردین چاپ و منتشر می شود

را نیز منتشر می کند کھ بھ ) یا ھمان گاردین دوم(  ٢ - گ  امنگاردین ھر روز ھفتھ یک ضمیمھ بھ 

طور مرتب و ثابت، ھر روز اخبار مربوط بھ یک حوزه خاص را پوشش می دھد؛ بھ عنوان مثال 

دوشنبھ بحث ھای مرتبط با میدیا یا رسانھ را دنبال می کند کھ این شامل اخبار مربوط بھ رسانھ و ھر 

  . حتی آگھی ھای استخدام برای شغل ھای رسانھ ای نیز ھست

یکی از نکات جالب توجھ در مورد روزنامھ ھای بریتانیا، قطع آنھاست؛ بھ این ترتیب کھ روزنامھ 

یندیپندنت، گاردین، فایننششل تایمز ھمگی در قطع بزرگ چاپ می شده اند، ھای با کیفیت مثل تایمز، ا

ً در حال شکست خودن در  اما بھ مرور متوجھ شدند کھ با وجود کیفیت باالی خود، از نظر مالی عمال

ً در قطع کوچکتر، معروف بھ قطع مترو منتشر می شوند - مقابل روزنامھ ھای عامھ پسندتر  - کھ اتفاقا

در حال . این رو تصمیم بھ تجدید نظر در مورد طراحی و شکل صفحات خود گرفتنداز . ھستند

در این میان گاردین . حاضر تنھا روزنامھ فایننشال تایمز ھمچنان در قطع بزرگ قدیمی چاپ می شود

ھم با ابتکاری جالب، سایز خود را بھ قطعی متوسط تغییر داد؛ یعنی نھ آن سایز بزرگ قدیمی و نھ 

 . چک متروسایز کو

 امنبخش آنالین گاردین بھ . را دریافت کرد جایزه روزنامھ سال ٢٠٠۶و  ١٩٩٩گاردین در سال ھای 

Guardian Unlimited  ساعتھ بسیار فعال است کھ بطور مداوم بھ روز می شود ٢۴یک سایت .

ٌ مجزا داشتھ و سردبیرش ھم با سردبیر بخش چاپی متفاوت است ایت بقدری این س. تحریریھ ای کامال

ٌ امریکایی(در جذب مخالب  ٌ مخاطب ھای غیر بریتانیایی و عمدتا موفق بوده کھ بھ رقیبی ) خصوصا

موضوع تعداد زیاد خواننده ھای امریکایی این . جدی برای نسخھ چاپی روزنامھ تبدیل شده است

رده کھ آیا سایت، برای خود مسئولین روزنامھ ھم خیلی جالب توجھ بوده و این سئوال را مطرح ک

ٌ بریتانیایی بھ یک روزنامھ بین المللی است یا خیر   . گاردین در حال تبدیل از یک روزنامھ صرفا
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خیلی از کسانی کھ در بخش آنالین مشغول کار ھستند، دانشجوھای رشتھ روزنامھ نگاری یا رشتھ 

  . ھای مشابھ ھستند کھ بھ عنوان کارآموز بھ گاردین می آیند

ین مثل ھر رسانھ موفق دیگری، بھ اھمیت نقش مخاطب توجھ کرده و امکانات بخش آنالین گارد

مختلفی را برای ارتباط دو طرفھ بوجود آورده کھ یکی از جالب ترین و معروف ترین آنھا، بخشی 

کاربران سایت می توانند بھ راحتی ). یا نظر دادن آزاد است) …Comment is free است بھ اسم

ٌ بدون ویرایش ھم منتشر می شوند؛ البتھ بھ نظرات خود را در زمی نھ ھای مختلف بنویسند کھ معموال

نکتھ جالبی کھ مسئول بخش نظرات . شرطی کھ قوانین و ارزش ھای گاردین را نقض نکرده باشند

سایت بھ آن اشاره کرد این بود کھ بعضی از کاربرھا انتظار دارند کھ بدلیل آزادی بیان، ھرچیزی را 

  . ی خواھد بنویسند و ما ھم موظف بھ انتشارش ھستیمکھ دلشان م

ٌ این حق را داریم کھ نظرات را بر اساس  در حالی کھ ما یک شرکت خصوصی ھستیم و طبیعتا

با این وجود، ھمھ تالشمون را می کنیم کھ تا حد امکان، . معیارھا و قوانین خودمان ویرایش کنیم

  . رایش منتشر کنیمنظرات را بدون ویرایش یا با کمترین حد وی

جلسھ تحریریھ بخش آنالین برگزار می شود و نیم ساعت بعد در طبقھ پائین،  ٣٠: ٩صبح ھا ساعت 

جلسھ سردبیری بخش چاپی است کھ در این جلسھ، دبیر سرویس ھای مختلف، مطالب روزنامھ دیروز 

از تعارف، تشریفات، سلسلھ مراتب و . فضای این جلسات بسیار جالب است. را تحلیل می کنند

سردبیر و بقیھ اعضای تحریریھ بھ . قت و کار غیر مفید خبری نیستخالصھ ھیچ نوع اتالف و

سرعت وارد جلسھ شده و روی اولین صندلی خالی نشستھ و بدون حاشیھ، کار را شروع کرده و خیلی 

ٌ بھ معنی خشک بودن فضای جلسھ . دقیق و جدی بحث ھای یکدیگر را دنبال می کنند البتھ این اصال

حتی گاھی در کنار بحث ھای جدی کاری، . فضای جلسھ موج می زندبرعکس؛ صمیمیت در . نیست

  . از ھمان شوخ طبعی معروف انگلیسی ھم استفاده کرده و با یک شوخی، یخ جلسھ را میشکنند

یکی از جالبترین نکاتی کھ در دیدار از گاردین جلب توجھ می کرد، این بود کھ این روزنامھ در پنج 

شب کھ بالفاصلھ بھ فرودگاه ارسال می شود تا بھ  ٨در ساعت  اولین نسخھ: نسخھ چاپ میشود

نیمھ شب کھ برای توزیع در  ۵. ٢شھرھای دوردست بریتانیا فرستاده شود و پنجمین نسخھ در ساعت 

ممکن استھ بعضی از مطالب این نسخھ ھای مختلف تغییر کنند کھ این تغییرات می . خود لندن است

نکتھ . یر یک فعل باشد و یا حتی یک ستون، بطور کامل تغییر کندتواند خیلی جزئی و در حد تغی

جالب در این مورد این است کھ کنار تمام صفحات روزنامھ تعدادی ستاره کوچک چاپ می شود کھ 

ٌ وجود سھ ستاره نشان می دھد کھ این صفحھ پیش . تعداد آنھا، نشان دھنده نسخھ آن صفحھ است مثال

  . اتی داشتھ استاز سومین نوبت چاپ، تغییر
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محیط و فضای دوستانھ حاکم بر کلیھ بخش ھای ساختمان پنج طبقھ گاردین واقع در خیابان 

Farringdon Road  لندن، عالقھ و تعھد کاری ھمھ کارکنان روزنامھ، رفتار دوستانھ و بی تکلف

انندگان اعضای تحریریھ و جلسات پرسش و پاسخ با سردبیر بخش آنالین و مسئول بخش نظرات خو

در کنار اینھا . بخش آنالین، از قسمت ھای بھ یاد ماندنی بازدید چھار ساعتھ دیروز از گاردین بود

نباید بخش موزه مانند گاردین را کھ اولین دستگاه چاپ گاردین، تابلوی منچسترگاردین، نمونھ ھایی 

  . اموش کرداز روزنامھ ھای قدیمی و بسیاری چیزھای دیگر را شامل می شود را نیز فر

ھمینطور بخش کاریکاتورھا و فضای ویژه ای کھ برای دانش آموزان درنظر گرفتھ شده تا با کمک 

ٌ تجربھ کنند ھم از بخش  یک سری نرم افزارھای ویژه، بتوانند روند تولید خبر برای روزنامھ را عمال

ضای تحریریھ را بھ در این قسمت، ھر یک از بچھ ھا نقش یکی از اع. ھای جالب توجھ گاردین بود

عھده می گیرند و با کمک ھم یک نسخھ آزمایشی و آموزشی از روزنامھ را آماده و چاپ می کنند و 

 . در پایان ھم آن را بھ عنوان یادگاری بھ خانھ می برند

  دوروزنامھ مھم آمریکایکی ازس آنجلس تایمزروزنامھ ال

  
آمریکایی نیویارک تایمز بھ عنوان پردرآمدترین  با معرفی روزنامھ)GIA (المللی تحقیقات  مرکز بین

ک یھای جھان تا سال دوھزاروپانزده بھ صدونودو بینی کرد کھ درآمد روزنامھ روزنامھ جھان، پیش

ست، روزنامھ . میلیارد دالر برسد نشریات ھرالد تریبیون، نیوز کورپوریشن، اکونومیست، واشنگتن پُ

ھای  یومیوری و روزنامھ سان ھم پس از نیویارک تایمز در ردهچینی سوت چینا، روزنامھ جاپانی 

درآمد قابل توجھی از طریق  یالدیھر چند در سال دوھزاروده م. اند بعدی این فھرست قرار گرفتھ

ھای آتی ھم بھ رشد خود ادامھ  ھا و نشریات بھ دست آمده، این درآمد در سال فروش و توزیع روزنامھ

درآمد مذکور تاثیری در رشد اقتصادی کشورھای اروپایی و آمریکا نخواھد  دھد اما با این وجود می

  . گذاشت

این . س آنجلس تایمز در ایالت كالیفرنیا چاپ و در سراسر غرب آمریكا توزیع می شودروزنامھ ال

این  رمسوولیفعآل مد. رك تایمز در آمریكا استاروزنامھ دومین روزنامھ كالن شھرھا پس از نیوی

بھ . بكت بھ عھده دارد ومالكیت این روزنامھ در اختیار شركت تریبیون است. را دین پی روزنامھ

ن یمسوولس آنجلس تایمز از موضعی بیطرفانھ در ارائھ مطالب برخوردار است اما طور كلی ال

در گذشتھ این روزنامھ مالك ایستگاه . دارای گرایش چپ میانھ است ونگارنده گان آن

  . جایزه پولیتزر را بھ دست آورده است ک بھ پنجاهینزدس آنجلس تایمز ال. دبو) KTTV(تلویزیونی
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جایزه اشاره كرد كھ در رابطھ با ترسیم كاریكاتور در سرمقالھ كھ ھر یك  ۴از جملھ آنھا می توان بھ 

از موارد در زمینھ گزارش ھای خبری روشنگرانھ مربوط بھ آشوب ھای واتزو شورش ھای سال 

جایزه، از نظر تعداد ۵این روزنامھ با كسب  ٢٠٠۴در سال . س آنجلس دریافت شده استدر ال١٩٩٢

بر طبق سالنامھ . رك تایمز، مقام دوم را تصاحب كرده استادریافت جوایز در یك سال پس از نیوی

س آنجلس تایمز درمیان روزنامھ ھایی كھ در سطح آمریكا بھ جھانی، در سال ھای اخیر روزنامھ ال

 . سترده توزیع می شود بھ مقام چھارم نایل شده استصورت گ

انتشار  ١٨٨١دسامبر سال  ۴س آنجلس دیلی تایمز در در ابتدا با عنوان ال س آنجلس تایمزروزنامھ ال

كمپانی میرور كھ چاپخانھ این روزنامھ بود، اداره آن را بھ دست . یافت اما بھ زودی ورشكست شد

این  ریمدسابق را بھ عنوان  یدوسابق اتحادیھ ار منصوبگرفت و كلنل ھریسون، گری اوتیز 

وتیز ا ١٨٨۴در سال . اوتیز روزنامھ را از لحاظ مالی بھ موفقیت رساند. روزنامھ منصوب كرد

  . روزنامھ و چاپخانھ را با ھدف تاسیس شركت تایمزمیرور خریداری كرد

از اوتیز بھ عنوان مھمترین قدرت منحصر بھ فرد پس از دولت ایالتی در ) تاریخ نگار(اندرو رول 

اوتیز بر پایھ تقویت مناسبات شھرمداری قرار  رمسوولیمدخط مشی . س آنجلس نام برده استال

از اعضای افراطی حزب جمھوری خواه بود كھ این موضوع در سرمقالھ ھای وی ھمچنین . داشت

  . روزنامھ و محتوای اخبار آن انعكاس می یافت

. دامادش ھری چندلر تمام اختیارات و انتشار تایمز را بھ دست آورد ١٩١٧با مرگ اوتیز در سال  

. با رشدی سریع مواجھ شدبا مدیریت قوی ھری چندلر و پسرش نورمن  ١٩۴۴این روزنامھ در سال 

تا  ١٩۶٠نسل چھارم ناشرین خانوادگی یعنی اوتیز چندلر این وضعیت موفقیت آمیز را از سال 

س آنجلس در این مدت اوتیز چندلر درصدد كسب مشروعیت و بھ رسمیت شناختن ال. حفظ كرد١٩٨٠

شریھ در قالب یكی از او ھمچنین درصدد بازسازی این ن. تایمز بھ صورت یك روزنامھ خانوادگی بود

ً مانند نیوی . رك تایمز و واشنگتن پست برآمدامورد توجھ ترین روزنامھ ھای بزرگ ملی، مخصوصا

اوتیز چندلر تعداد و نیز میزان دستمزد . او اعتقاد داشت كھ اتاق خبر مانند ضربان قلب تجارت است

  . دادگروه تھیھ كننده گزارشات مربوط بھ مسائل كسب و كار را افزایش 

س ال - این روزنامھ بھ واشینگتن پست ملحق شد تا سرویس خبری واشینگتن پست  ١٩۶٢در سال 

. بھ عنوان اتحادی از ھر دو روزنامھ در مقابل سایر سازمان ھای خبری شكل بگیرد -آنجلس تایمز

گرایش تحت سرپرستی اوتیز چندلر این روزنامھ . در ھمین اثنا لحن سیاسی روزنامھ تغییر یافت

سیاسی جمھوری خواھانھ تاریخی اش را بھ سمت چشم اندازی از مرام آزادیخواھانھ در مركز قدرت 

 ۴س آنجلس تایمز موفق بھ دریافت ال ١٩۶٠در طول دھھ . رك و واشنگتن، تغییر دادارسانھ ای نیوی

حوالت بعدی تاریخ اولیھ و ت. دھھ فعالیت قبلی این روزنامھ است ٩جایزه شد كھ چیزی بیشتر از 
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بھ صورت غیرقانونی درج شد و این بحث ھمچنین ) ١٩٧٧(روزنامھ در مجموعھ مستند افكار بزرگ 

س بعد ھا ال. كالیفرنیا بوده است پوھنتونپایان نامھ دكترا در علوم اجتماعی در ٨موضوع حداقل 

ر اواخر دھھ این روزنامھ د. آنجلس تایمز با كاھش میزان تیراژش از اواسط دھھ نود مواجھ شد

از . مذكور حتی قادر نبود یك میلیون ماركی را كھ بھ آسانی طی ده سال بھ دست آورده بود، تادیھ كند

س آنجلس اعتبار ال. آن اشاره كرد نیمسوولدالیل این كاھش تیراژ می توان بھ حضور كوتاه مدت 

 ١۶٨ز سنتر برای چاپ مجلھ تایمز بھ خاطر افشای قرارداد تقسیم درآمدی از سھم بین تایمز و استپل

مجلھ و نویسندگان از  نیمسوولبھ ویژه آنكھ . صفحھ ای درباره امور ورزشی، بھ شدت لطمھ خورد

 ٢۵از دیگر دالیل كاھش تیراژ، افزایش قیمت تك نسخھ ای روزنامھ از . این موضوع اطالع نداشتند

بدھند بھ جای مطالعھ روزنامھ در این افزایش منجر شد كھ خوانندگان ترجیح . سنت بود ۵٠سنت بھ 

  . نسخھ چاپی، آن را از طریق اینترنت بخوانند

با این . شركت میرور تایمز بھ وسیلھ شركت شیكاگوتریبیون ایلی نویز، خریداری شد ٢٠٠٠در سال 

كار بھ حضور یكی از آخرین نمونھ ھای روزنامھ ھای كالن شھر ھا در آمریكا كھ تحت كنترل 

جان كارول سردبیر بالتیمورسان جھت اعاده آوازه و شكوه روزنامھ بھ . د، پایان دادخانوادگی بودن

در این بین شركت خانوادگی تریبیون فشار زیادی را برای كاھش ھزینھ ھا وارد . ھمكاری جلب شد

. دین باكت، جان كارول را بھ خاطر اینكھ از تحمیل قیمومیت تریبیون سر باز زد، عزل كرد. آورد

ل ھای اخیر بھ منظور افزایش تیراژ روزنامھ، تالش ھایی برای بازنگری در محتوای روزنامھ در سا

طی یك تغییر اساسی عالوه بر  ٢٠٠٠این روزنامھ در سال . و شیوه ھنری آن صورت گرفتھ است

سازماندھی پوشش خبری خود، گستره عرضھ اخبار را از سطح محلی بھ منطقھ كالیفرنیا توسعھ 

این بود كھ بخش ستون آزاد روزھای یكشنبھ با عنوان  ٢٠٠۵ییر چشمگیر دیگر در سال تغ. بخشید

برای كمك بھ بھبود كیفیت مقالھ ھای  ٢٠٠۴ریل سال اپدر . بخش ھای جاری یكشنبھ ھا تغییر نام داد

او نویسندگان را وادار كرد در . استخدام شد ریمدستون آزاد، مایكل كینزلی بھ عنوان صاحبنظر و 

ارائھ مواضع قاطعانھ عمل كنند كھ ھمین امر موجب شد در مورد نحوه كار او، بحث ھای زیادی 

ً در . كینزلی استعفا داد ٢٠٠۵در سال . صورت گیرد جدید بھ  رمسوولیمد ٢٠٠۵نوامبر  ١٢متعاقبا

رابرت شیر و كاریكاتوریست محافظھ كار مایكل  نام اندرو مارتینز با اخراج ستون نویس لیبرال

  . رامیرز، تغییراتی را ایجاد كرد

او بھ جای این افراد عزل شده ستون نویسان عادی متعددی را جذب كرد كھ این تحوالت بھ مذاق 

در این رابطھ بسیاری از این خوانندگان، این روزنامھ را بھ تالش . خوانندگان لیبرال خوش نیامد

تایمز مبادرت بھ بستن  ٢٠٠۶در اوایل سال . موش كردن صداھای آزادیخواھانھ متھم كردندبرای خا

در خصوص تاریخ . چاپخانھ درولی سان فرناندو و خاتمھ فعالیت ھای مطبوعاتی در اورنج كانتی كرد
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س آنجلس تایمز ال ١٩۴٠تا اواسط دھھ : س آنجلس تایمز با سایر نشریات اشاره می شود كھرقابت ال

  . س آنجلس بودیكی از پرفروش ترین روزنامھ ھا در ال

پس از جنگ جھانی دوم این روزنامھ، میرور را بھ عنوان یك روزنامھ عامھ پسند، برای رقابت با 

آخرین رقیب  ١٩٨٩در سال . نشریھ ھیرست كھ متعلق بھ ھرالداكسپرس بود، روانھ بازار كرد

ً س آنجلس ھرالد س آنجلس یعنی الروزنامھ ال اكسینر از بازار رقابت خارج شد و در نتیجھ ظاھرا

بخش ( س آنجلس تایمز از یك شعبھ ال. س آنجلس بھ عنوان یك روزنامھ منحصر بھ فرد شھر درآمدال

ً در اورنج ) مستقل نیمشترک مسوولبا چاپخانھ و (در اورنج كانتی ) وابستھ كھ با سانتا آنا كھ اساسا

الاوپینیون كھ یك روزنامھ بھ زبان اسپانیوی است، در دھھ . ی نمایدكانتی فعالیت می كند، رقابت م

. این روزنامھ از فروش بسیاری برخوردار است اکنون. بھ مدت چند سال بھ تایمز تعلق داشت ٩٠

س آنجلس تایمز خارج از حوزه اصلی با چندین نشریھ روزانھ كوچك در نزدیكی شھرھای ال

و در سال ھای اخیر سعی كرده است جھت رقابت با سایر نشریات، كالیفرنیای جنوبی رقابت می كند 

 . بر تعداد نشریات گوناگونی كھ در نواحی دور منتشر می كند، بیفزاید

در بین كاركنان فعلی این روزنامھ می توان از ورزشی نویس ھا بھ نام ھای امیل پالس چك، جی ای 

س آنجلس ال. ھای تلویزیونی را دارد نام بردآدانده و تی جی سایمرز كھ سابقھ حضور در برنامھ 

تایمز ھمچنین از وجود افرادی مانند ھلن الیوت كھ اولین زن ورزشی نویس است، روبرت ھیلبرن و 

. برخوردار است -كھ ھر دو آنھا از نویسندگان مشھوری در زمینھ موسیقی پاپ ھستند - راندی لوییس

اول نام دارد، كھ در صفحھ اول و در طرف چپ یكی از معروف ترین ستون ھای روزنامھ ستون 

ایجاد شد كھ محلی برای درج مطالب  ١٩۶٨این ستون در روزنامھ در سال . روزنامھ قرار دارد

در این ستون ھمچنین اطالعات جالبی درباره برخی از رسوایی ھا مطرح می . جالب و عجیب است

  . شود
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