بَ هي درّغ ًگْ
«ژّرًبلیظن دقیقتب ّاقعًگز ّ فبرغ اس پیغداّری ،ژّرًبلیظوی اطت کَ ًَ فقط اهز ّاقع را بَ درطتی بیبى هیکٌذ ،کَ هعٌب ّ
هفِْم رّیذادُب را ًیش بَ درطتی درهییببذ .ایي گشارٍ ًَ فقط اهزّس قبًعکٌٌذٍ اطت ،کَ اس بْتَ آسهبیغ سهبى ًیش بب هْفقیت بَ
درخْاُذ آهذ».
ت .د .آلوي
جبى پیلجز ،اطتبد داًؼگبٍ کْرًل ،رّسًبهًَگبر کبّػگزی کَ پزّفظْر ًْام چبهظکی ،هقبالت ،کتبةُب ّ فیلنُبی هظتٌذع را
«هؼعل ًْر ّ ُذایت» ّ رّػٌگزیُبیغ را «ُوْارٍ الِبمبخغ» خْاًذٍ ّ ،پیغ اس ایي ،کتبة «ارببببى جذیذ جِبى» اس ّی هٌتؼز
ػذٍ اطت ،ایي ببر اس هیبى کبرُبی دیگزاى ،بِتزیي ًوًَُْبی گشارػگزی کبّػگزاًَ ّ افؼبکٌٌذٍ  ۰۶طبل اخیز را بزگشیذٍ ّ در
کتبة« بَ هي درّغ ًگْ »بب عٌْاى اصلی  Tell Me No Lies: Investigative Journalism and its Triumphsعزضَ کزدٍ اطتّ .ی تب کٌْى
بزای کبرُبیغ بیغ اس بیظت جبیشٍ اس جولَ دّ ببر جبیشٍ «ژرًبلیظت طبل» (ببالتزیي جبیشٍ ژرًبلیظتی بزیتبًیب)« ،جبیشٍ صلخ
رطبًَُب» ،اس طبسهبى هلل هتذذ ،جبیشٍ اطکبر بزای گشارعُبی تلْیشیًْی ،جبیشٍ  Emmyبزای گشارعُبی تلْیشیًْی ّ جبیشٍ
«گشارػگزاى بذّى هزس» اس فزاًظَ را دریبفت کزدٍ اطت.

ُوبىطْر کَ تی .دی .آلوي ،رّسًبهًَگبر آساد آهزیکبیی ّ افؼبکٌٌذٍ «جٌگ پٌِبى» طبسهبى طیب علیَ کؼْر الئْص ،هیگْیذ ،ایي
کتبة ًَ فقط هجوْعَای اس درخؼبىتزیي ًوًَُْبی گشارػگزی کَ ًیش فزاخْاًی بَ اًذیؼَ ّ عول بزای ُوَ آًبًی اطت کَ بَ
جِبًی اطتْار بز پبیَُبی ػزافت ّ عذالت بزای ًْع بؼز هیاًذیؼٌذ.
ًظخَ اصلی ایي کتبة بَ سببى اًگلیظی دبّی  ۸۲هقبلَ در بیغ اس  ۰۶۶صفذَ اطت .اهب در تزجوَ فبرطی  ۱۱هقبلَ تزجوَ ػذٍ
اطت ّ تزجوَ طبیز هقبلَُبی بَ فزصتی دیگز هْکْل ػذٍ اطت.
لیظت هقبالت:
داخبئًْْ ،ػتَ هبرتب گلِْرى ،طبل ۱۴۹۱طبعْى اتویًْ ،ػتَ ّیلفزد بزچت ،طبل ۱۴۹۱-قتل عبم در هبی الیًْ ،ػتَ طیوْر ُزع ،طبل ۱۴۹۶

پیغًْیض طزدی بزای طلطَ جِبًی (طزّد دیک چٌی بزای آهزیکب)ًْ ،ػتَ دیْیذ آرهظتزاًگ ،طبل ۸۶۶۸جٌگ آرام ،تذزینُبی اقتصبدی در دکن طالح کؼتبر جوعیًْ ،ػتَ جْی گْردّى ،طبل ۸۶۶۸اطٌبد تیوْرًْ ،ػتَ بزایبى تُْی ّ هبریي ّیلکیٌظْى  ،طبل ۱۴۲۹تزّریظتُب (درببرٍ کؼتبر صبزا ّ ػتیال)ًْ ،ػتَ رابزت فیظک ،طبلُبی  ۱۴۴۶تب ۸۶۶۱در هذبصزُع ًْػتَ خبًن اهیزٍ ُض ،طبل ۱۴۴۰دًیبی ّارًًَّْ ،ػتَ ادّاردّ گبلئبلْ ،طبل ۱۴۴۲هلتی کَ خْراکغ ،غذای فْری اطتًْ ،ػتَ اریک اػلْطز ،طبل ۸۶۶۱-پْػغ رطبًَای اطالمًْ ،ػتَ ادّراد طعیذ

بَ هي درّغ ًگْ
تزجوَ هِزداد ػِببی ّ هیزهذوذ ًبْی

