
اخبار دروغ

جستجوی
حقیقت در

انـبوِه

جمع آوری اخبار از شبکه های اجتماعی 
در جهان عرب و راستی آزمایی آن ها





جستجوی حقیقت در انبوِه
اخبار دروغ

جمع آوری اخبار از شبکه های اجتماعی در جهان عرب 
و راستی آزمایی آن ها 

تهیه شده به وسیلۀ:
منتصر مرعی
سام دبرلی
دیانا الریا

بازخوانی و ویرایش:
محمد زیدان
ملک القیصر

ترجمۀ فارسی: خدیجه حیدری

مؤسسه رسانه ای الجزیره



جستجوی حقیقت 
در انبوِه اخبار دروغ

جمع آوری اخبار از شبکه های اجتماعی در جهان عرب 
و راستی آزمایی آن ها 

چاپ: 2021
مؤسسه رسانه ای الجزیره

شماره ثبت در کتابخانه قطر: 35/2017
ISBN: 978-9927-4011-7-6

تهیه شده به وسیلۀ:
منتصر مرعی
سام دبرلی
دیانا الریا

بازخوانی و ویرایش:
محمد زیدان
ملک القیصر

ترجمۀ فارسی: خدیجه حیدری

همه حقوق چاپ و نشر محفوظ است@ مؤسسه رسانه ای الجزیره 2021







فهرست 

پیش درآمد:
تجربه رسانه های عربی در راستی آزمایی محتوای پلتفرم های دیجیتال 

12

مقدمه 
همیشه در اتاق خبر اشتباه رخ می دهد 

منتصر مرعی 
مؤسسه رسانه ای الجزیره

14

فصل اول
مهارت های جستجوی اخبار در شبکه های اجتماعی و راستی آزمایی آن ها در اتاق خبر

مجد خلیفه 
تلویزیون رسمی بلژیک

30

فصل دوم 
اعتماد به آنچه در اینترنت می بینید: ابزارها به تنهایی کافی نیستند

روز یونس والیزا مکینتاش
49

فصل سوم
نقش شبکه های اجتماعی در روایت های خبری و تحریک تعامل مخاطبان

ایثار الکتاتنی
الجزیره پالس

62

فصل چهارم 
راستی آزمایی فیلم های کاربران شبکه های اجتماعی

محمود غزایل
سایت 24 مدیا

82

فصل پنجم
چرا روزنامه نگار همیشه باید مراقب احتمال جعل عکس های خبری باشد؟

صالح رفاعی
دانشگاه لبنان

105



فصل ششم 
چالش های عملیات راستی آزمایی: تجربة کار شبکه های خبری عربی 

با شبکه های اجتماعی
سهی اسماعیل 
شبکه الجزیره 

129

فصل هفتم 
چرا یک روزنامه نگار دیگر نمی تواند از برنامه های گفتگو )چت( 

چشم پوشی کند؟
تروشار باروت

بی بی سی
141

فصل هشتم 
جستجوی روایت: با کدام شبکة اجتماعی و در کدام کشور؟

احمد الشیخ
برنامه »30 فبرایر«

158

فصل نهم 
سردبیر باید چه چیزی بداند؟

تام تروینارد
سایت میدان 

171

فصل دهم 
محتوایی که کاربران تولید می کنند؛ روایت رسانه ای جنگ ها و اخالق

روزنامه نگاری در عصر دیجیتال
دیما صابر

دانشگاه بیرمنگام سیتی 
181

فصل یازدهم 
نقش استفادة مستمر از شبکه های اجتماعی در بهبود روند گردآوری اخبار 

سام دبرلی 
آی ویتنیس مدیا 

199

منابعی برای مطالعة بیشتر
208



همکاران: 

تروشار باروت
دبیــر بخــش محتــوای تولیــد شــده از تلفــن همــراه و کارمنــد ســابق بخــش 

رســانه های اجتماعــی و محتــوای تولیــدی کاربــران در بی بی ســی 
همکار مرکز روزنامه نگاری دیجیتال تاو دانشگاه کلمبیا

@Trushar :توییتر

 سام دابرلی
Eyewitness Media Hub بنیانگذار رسانه های ویتنس مدیا

مدیر سابق مرکز تبادل خبر »یوروویژن« در اتحادیۀ اروپا
 @samdubberley :توییتر

ایثار الکتاتنی
تهیه کننده در الجزیره پالس )وابسته به شبکۀ الجزیره( 

ــه  ــارز منطق ــه هــای ب ــودی« )از مجل ــه »اجیپــت ت ــگار ســابق مجل ــه ن روزنام
خاورمیانه( و مجله »بیزینس تودی« 

@etharkamal :توییتر

احمد الشیخ
ــتی  ــۀ راس ــی در زمین ــه تخصص ــر« )برنام ــه »30 فبرای ــری برنام ــر و مج دبی

آزمایی اخبار به دست آمده از شبکه های اجتماعی در کشورهای عربی(
شاغل در زمینه رسانه و روزنامه نگاری از سال 2002 تا کنون 

@ael_sheikh :توییتر

 محمود غزایل
روزنامه نگار و وبالگ نویس و متخصص در زمینه راستی آزمایی محتوا

شاغل در بخش اخبار عربی سایت »42 مدیا«
دبیر سابق بخش رسانه های اجتماعی روزنامه الحیات 

@ghazayel :توییتر



 سهی اسماعیل
تهیه کننده و روزنامه نگار در شبکۀ الجزیره 

پژوهشگر در زمینۀ استفاده از شبکه های اجتماعی در روزنامه نگاری
@Suha_M_Ismail :توییتر

  مجد خلیفه
روزنامه نگار و مستندساز در تلویزیون رسمی بلژیک 

فعال در زمینه گردآوری اخبار از شبکه های اجتماعی
@Majd_Khalifeh :توییتر

الیزا مکینتاش
تهیه کننده دیجیتال در شبکه سی ان ان اینترنشنال

کارمند سابق آژانس آژانس خبری شبکه های اجتماعی »ستوریفول«
روزنامه نگار سابق روزنامه واشنگتن پست

@elizamackintosh :توییتر

 منتصر مرعی
روزنامه نگار در شبکۀ الجزیره و موسسه رسانه ای الجزیره 

 @MontaserMarai :توییتر

 صالح رفاعی
عکاس خبری 

استاد فن عکاسی در دانشگاه لبنان
سابقه پوشش خبری جنگ داخلی لبنان

دیما صابر
پژوهشــگر ارشــد در مرکــز رســانه و مطالعــات فرهنگی دانشــگاه بیرمنگام ســیتی 

نگلیس  ا
@dimalb :توییتر



تام تروینارد
مدیــر بخــش توســعه در ســایت میــدان Meedan )پــروژه غیرانتفاعــی وابســته 
ــی  ــا هــدف توســعۀ ابزارهــای راســتی آزمای ــروژۀ اروپایــیCheck کــه ب ــه پ ب

محتوا فعالیت می کند(
ناظر بر خبرنامه چک لیست Checklist درباره راستی آزمایی محتوا 

 @Tom_El_Rumi :توییتر

روز یونس
روزنامه نگار آژانس خبری شبکه های اجتماعی »ستوریفول«

 @Roseyouni :توییتر





12

  تجربۀ رسانه های عربی
در راستی آزمایی محتوای پلتفرم های دیجیتال

ــی اطالعــات ــع اصل ــه مناب  عکس هــا، فیلم هــا و روایت هــای شــاهدان عینــی ب
ــگاران ــه خبرن ــط ب ــوان فق ــر نمی ت ــده اند. دیگ ــل ش ــر تبدی ــای خب  در اتاق ه
 و خبرگزاری هــا اکتفــا کــرد. در یــک دقیقــه بیــش از چهارصــد ســاعت فیلــم
 در یوتیــوب بارگــذاری و در یــک روز بیــش از نُــه میلیــون عکــس و فیلــم در
ــاپ و ــداد در واتس ــن تع ــش از ای ــاید بی ــود و ش ــر می ش ــتاگرام منتش  اینس
 فیســبوک منتشــر شــود. در برابــر ایــن حجــم انبــوه از محتوایــی کــه کاربــران
 عــادی در شــبکه های اجتماعــی تولیــد می کننــد، چالش هــای زیــادی در
ــل ــای تعام ــاد ابزاره ــا و ایج ــن محتواه ــت ای ــی صح ــی بررس ــورد چگونگ  م
ــا ــده اســت. ب ــه وجــود آم ــر ب ــا آن هــا در اتاق هــای خب ــه ای و مســتمر ب  حرف
ــد ــم اشــتباهاتی صــورت می گیرن ــای انجــام شــده، بازه ــۀ تالش ه  وجــود هم
ــبکه های ــه ش ــت، از جمل ــای اینترن ــی در فض ــا و فیلم های ــه عکس ه  و روزان
 اجتماعــی و پیام رســان ها، منتشــر می شــوند کــه بــه ســرعت مشــخص

ــد. ــا جعلی ان ــی ی ــود قدیم می ش

ــگاران در ــی روزنامه ن ــش توانای ــدف افزای ــا ه ــاب ب ــن کت ــاس، ای ــن اس ــر ای  ب
 اســتفاده از محتــوای تولیــدی کاربــران عــادی عرضــه می شــود و در عیــن حــال
 بــه روزنامه نــگاران روش هــا و ابزارهایــی بــرای راســتی آزمایی اینگونــه محتواهــا

ــی. ــانه های عرب ــای رس ــت از تجربه ه ــده ای اس ــه چکی ــد ک ــه می کن  عرض

ــدام از ــر ک ــد، از ه ــرار دارن ــرب ق ــان ع ــان، در جه ــق جه ــن مناط  پرتنش تری
 آن هــا صدهــا عکــس و فیلــم بــه فضــای اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی راه

ــد. ــدا می کنن پی
ــل ــی تبدی ــت های جهان ــی در نشس ــات پژوهش ــه موضوع ــی ب ــورهای عرب  کش
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ــان از ــۀ اطمین ــی در زمین ــانه های عرب ــۀ رس ــال تجرب ــن ح ــده اند، در عی  ش
 صحــت اخبــار روزبــه روز در حــال گســترش اســت و بــه بررســی بیشــتر نیــاز

دارد.

ــد ــکاری کرده ان ــگرانی هم ــگاران و پژوهش ــاب، روزنامه ن ــن کت ــگارش ای  در ن
 کــه اکثرشــان از کشــورهای عربــی هســتند. امیدواریــم ایــن کتــاب بــه تولیــد
ــا ــنایی ب ــزان آش ــه می ــود ب ــی موج ــوای عرب ــه محت ــی ب ــش و غنابخش  دان

ــد. ــران کمــک کن ــات دیگ تجربی

مؤسسه رسانه ای الجزیره
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همیشه در اتاق خبر اشتباه رخ می دهد
منتصر مرعي

همواره، در  مورد شبکۀ الجزیره پرسش های بسیاری مطرح بوده است، به ویژه بعد 
از حمالت 11 ســپتامبر 2001 در آمریکا. این پرسش ها شامل این موارد بودند: 
فیلم های »اسامه بن الدن«، رهبر القاعده، چگونه به دست شبکۀ الجزیره می رسد؟ 
الجزیــره چگونه از صحت این فیلم ها یا زمــان و مکان ضبط آن ها اطمینان پیدا 

می کند؟

در آن زمــان، تکنولوژی هــای دیجیتــال مانند امروزه نبودند و مشــخص کردن 
زمان و مکان ضبط فیلم ها آســان نبود؛ زیرا القاعده به عمد ردی از خود به جای 

نمی گذاشت و تالش می کرد هیچ نشانه ای از موقعیت خود بروز ندهد. 

بدون شک، شبکۀ الجزیره قبل از پخش، این فیلم ها را بررسی می کرد و آن ها را با 
سیاست های تحریریۀ خود تطبیق می داد. همچنین، بحث  وجدل هایی که ممکن 
بود پخش این فیلم ها به وجود آورد، باعث نگرانی شبکۀ الجزیره نبود؛ زیرا الجزیره 

به حِق مخاطب در دانستن ایمان داشت. 

آنچه مایۀ نگرانی الجزیره بود، احتمال به اشتباه  انداختن مخاطب یا عرضۀ محتوای 
نادرست به او بود. علیرغم این که روند بررسی در درجۀ اول در آن زمان متکی بر 
تالش انسانی بود، بنابراین الجزیره مجموعه ای از اقدامات را برای بررسی و اثبات 

درستی فیلم ها انجام می داد، از جمله: 

1. ارزیابی منبع و میزان درستی آن برای الجزیره؛

2. تماشــای محتوای فیلم با دقت کامل و تحلیل شــکل و مضمون آن به صورت 
دقیق و اطمینان از نبود هرگونه مورد شبهه  برانگیز در آن؛
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3. کمک گرفتن از کارشناسان و متخصصان فنی برای اطمینان از جعلی نبودن یا 
دستکاری نشدن فیلم ها؛

4. کمک گرفتن از خبرنگار الجزیره در افغانســتان که از شــرایط سیاسی منطقه 
آگاهی داشت؛

5. تــالش برای یافتن منبعی دیگر جهت افزایش اطمینان از صحت فیلم یا فایل 
صوتی؛

6. تامل قبل از پخش فیلم و بررســی آن از ســوی اعضای تحریریه )بسیار پیش 
می آمد که پخش فیلم جهت تطبیق با سیاســت های تحریریه و اصول حرفه ای، 
با هدف جلوگیری از افتادن در دام رقابت و سرعت انتشار خبر بدون دقت کافی، 

به تاخیر می افتاد(؛

7. پخش فیلم و باز گذاشــتن فضــا برای دریافت هر گونه شک وشــبهه و اعالم 
فراهم بــودن این امکان بــرای مخاطبان به منظور شفاف ســــازی )برای نمونه: 
الجزیره در بســیاری اوقات اعالم می کرد که فیلم، بدون تاکید بر درســت  بودن 
آن، مربوط به القاعده اســت، یا اعالم می کرد که نتوانسته از صحت فیلم مطمئن 
شود. الجزیره می دانست که مسئولیت اخالقی در اینگونه موارد از این شبکه سلب 

نمی شود و تصمیم هیئت تحریریه باید کاماًل حساب شده باشد(؛

8. شــرح و توضیح روش دســتیابی الجزیره به فیلم و ایجاد فضای بحث آزاد در 
مورد آن در کانال تلویزیونی با کمک گرفتن از کارشناسان و تحلیل گران؛

9. انتشــار و پخش نظرات مختلف، به ویژه موضع طــرف آمریکایی که اغلب به 
شکل بیانیه های رسمی منتشر می شد که درستی یا نادرستی فیلم ها یا فایل های 

صوتی را اعالم می کرد.
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تحوالت بزرگ

در سال 1996، الجزیره به تغییر بزرگی دست یافت که طی آن، شبکه های پخش 
غیرماهواره ای که تحت کنترل دولت بودند، به شبکه های ماهواره ای بدون نظارت 
و قابل دریافت از طریق آنتن ماهواره تبدیل شدند. الجزیره از این فرصت استفاده 
و همراه با بســیاری از شبکه ها به ارتقای سطح رســانه های عربی و عبور از خط 

قرمزها کمک کرد.

در سال 2006 نیز الجزیره بار دیگر، از فرصت تغییر سریع به رسانه های دیجیتال 
اســتفاده کرد و خیلی زود دریافت که در آینده، شــیوۀ پوشش اخبار و تعامل با 

مخاطب تغییر خواهد کرد؛ مخاطبی که دیگر فقط بیننده نخواهد بود.

الجزیره در آن سال، با هدف آماده  شدن برای آینده و به جهت کمک به شبکه ای 
که به شیوۀ سنتی کار می کرد و نیز به منظور سازگاری با این تحول سریع، بخش 

»رسانه های جدید« را تأسیس کرد. 

در آن زمان برای نخستین بار شاهد فعالیت همزمان متخصصان فنی و روزنامه نگاران 
به شکلی متفاوت بودیم و خود را در فضایی یافتیم که در آن تکنولوژی همراه با 

روزنامه نگاری فعالیت می کرد.

مهم ترین چیزی که رســانه های جدید فراهم کردند، تعامل بیشــتر با مخاطبان 
عرب بود که الجزیره را در کنار شبکۀ تلویزیونی از طریق شبکه های اجتماعی نیز 
دنبال می کردند. پدیدۀ »شــهروندخبرنگار« به سرعت گسترش یافت و الجزیره با 

سرعت زیاد و به دالیل زیر با این پدیده همراه شد:

1. الجزیره از ابتدای کار تصمیم گرفته بود از انســان های به حاشــیه رانده شده 
و گمنــام حمایت کنــد و تا حد امکان درگیر پوشــش اخبار رهبــران جهان و 
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شخصیت های مشهور نشود؛

2. الجزیره به این امر باور داشت که توسعۀ فنی، فضا را برای مردم جهت مشارکت 
در انتقــال اخبار و عکس ها باز می کند و این که شــهروند عــادی می تواند نقش 
خبرنگار را ایفا کند، به ویژه در مکان هایی که خبرنگار الجزیره امکان دسترســی 
به آن ها را ندارد. البته شــبکۀ الجزیره محتوای ارســالی شــهروندان را بررسی و 

راستی آزمایی می کرد؛

3. وجود رسانه های جایگزین و باز  شدن فضا برای ارسال خبرهای مردم عادی، به 
آزادسازی رسانه از قیدوبند رسانه های رسمی که تحت سلطۀ رژیم های مستبد و 
رسانه های تجاری )رسانه هایی که سودآوری را بر درستی و منافع عمومی ترجیح 

می دهند( کمک می کند.

در واقع، الجزیره توانســت از طریق بخش »رسانه های جدید« خود به توزیع ده ها 
دوربین میان فعاالن در بســیاری از مناطق جهــان عرب برای انتقال تصویری از 
واقعیت آن مکان اقدام کند، تا از این تصاویر در پوشش های خبری خود استفاده 

نماید؛ اما هنوز زمان ارزیابی میزان موفقیت این تجربه نرسیده است.

روزنامه نگاران جدید
ــبکۀ  ــوان را در ش ــل ج ــن نس ــهروندخبرنگاری، ذه ــد و ش ــانه های جدی رس
ــد  ــرای تولی ــه ای ب ــه ســرعت برنام ــود. ب ــرده ب ــه خــود مشــغول ک ــره ب الجزی
ــه  ــن شــد. وبالگ هــا ب فیلمــی مســتند در مــورد وبالگ نویســان مصــری تدوی
ــدند  ــق ش ــه موف ــد ک ــنتی بودن ــانه های س ــن رس ــای جایگزی ــۀ برنامه ه مثاب
ــوش  ــه گ ــر را ب ــی مص ــی و اجتماع ــاع سیاس ــد اوض ــان منتق ــدای جوان ص

ــانند.  ــران برس دیگ

ــود.  ــب ب ــر مخاط ــس پ ــار وبالگ نوی ــی چه ــیر زندگ ــارۀ مس ــم درب ــن فیل ای
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آن هــا گروهــی از فعــاالن یــا روزنامه نــگاران جدیــدی بودنــد کــه دوربین هــای 
ــازه  ــه همــراه خــود داشــتند و داســتان هایی را از درون جنبشــی ت کوچکــی ب
کــه در مصــر علیــه حکومــت »حســنی مبــارک«، رئیــس جمهــور مصــر در آن 
زمــان، و تــالش او بــرای جانشــینی پســرش »جمــال مبــارک« شــکل گرفتــه، 
روایــت می کردنــد. بــاور الجزیــره بــه اهمیــت شــهروندخبرنگاری بیشــتر شــد و 
بــه مــرور زمــان، توانســت منابــع خبــری جدیــدی بــه دســت آورد؛ امــا ایــن امر 

ــرد.  ــاد ک ــدی ایج ــای جدی چالش ه

ــی  ــاالن مبتن ــی از فع ــوای دریافت ــت محت ــی صح ــره در بررس ــت الجزی سیاس
ــود  ــه منبــع و براســاس ســاخت شــبکه ای گســترده از افــرادی ب ــر اعتمــاد ب ب
ــای  ــا دوره ه ــرای آن ه ــز ب ــم آورده و گاهــی نی ــرد ه ــا را گ ــره آن ه ــه الجزی ک
ــای  ــا عکس ه ــه ب ــئله ی مقابل ــرد. مس ــزار می ک ــگاری برگ ــوزش روزنامه ن آم
جعلــی آن چنــان جــدی نبــود و کشــف وقــوع اشــتباه در فایل هــای فیلمــی یــا 
عکســی کــه ایــن فعــاالن ارســال می کردنــد، نــه بــرای الجزیــره آســان بــود و 

نــه بــرای مخاطبــان.

بــه مــرور زمــان شــبکه های اجتماعــی گســترش یافتنــد و نقش شــان پررنگتــر 
شــد. بهترشــدن خدمــات اینترنــت و فراهم شــدن گوشــی های هوشــمند، 

زمینــۀ دریافــت ده هــا فیلــم و عکــس را فراهــم کــرد.
ــره نقشــی  ــس در اواخــر ســال 2010 شــروع شــد و شــبکۀ الجزی انقــالب تون
ــن  ــت »زین العابدی ــه حکوم ــرات گســترده علی ــری تظاه ــم در پوشــش خب مه

ــرد.  ــا ک ــس، ایف ــت تون ــور وق ــس جمه ــی«، رئی بن عل

دفتــر الجزیــره در تونــس در آن زمــان بــه دســتور مقامــات بســته شــده بــود؛ اما 
بــه یــاری فیلم هایــی کــه مــردم عــادی و فعــاالن انقالبــی ارســال یــا بارگــذاری 
می کردنــد، الجزیــره توانســت ســرکوب اعمــال شــده از ســوی حکومــت تونــس 
ــی  ــرار زین العابدین بن عل ــان ف ــا زم ــوادث را ت ــت ح ــان توانس ــکند و جه را بش
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ــالب  ــاالن انق ــه فع ــی ک ــن را فیلم ــد. ای ــال کن ــه 2011 دنب در روز 14 ژانوی
ضبــط کردنــد و بــه اســطوره ای در انقــالب تبدیــل شــد، نشــان می دهــد.

در همــان مــاه، انقــالب 25 ژانویــه مصــر اتفــاق افتــاد. هــزاران نفــر از جوانــان 
بــه نــدای پخــش شــده در فیســبوک بــرای تظاهــرات در روز پلیــس و محکــوم 
ــبکه های  ــق ش ــه از طری ــی ک ــد. فیلم های ــک گفتن ــای آن لبی ــردن رفتاره  ک
ــه کادر ایــن شــبکه در پوشــش اخبــار روز  ــه الجزیــره رســیدند، ب اجتماعــی ب
کمــک کردنــد و در بســیاری از مــوارد فعــاالن و مــردم عــادی در ضبــط فیلم هــا 
ــد. بارزتریــن عکس هایــی کــه در  ــگاران حرفــه ای موفق تــر عمــل کردن از خبرن
ــا گوشــی های  ــردم در سراســر جهــان را برانگیخــت، ب ــان احساســات م آن زم

تلفن همــراه افــراد عــادی در شــهرهای مختلــف مصــر گرفتــه شــدند.

 https://www.youtube.com/watch?v=OKKvc4sxwfw:  :لینک فیلم در یوتیوب        

در آن زمــان، الجزیــره تریبونــی بــزرگ بــرای پخــش فیلم هــا و عکس هــا فراهــم 
کــرد. ایــن امــر دلیــل اصلــی ادامــۀ پوشــش رویدادهــا از اتفاقــات میدانــی و بــه 
ــا  ــن انقالب ه ــع ای ــد مان ــالش می کردن ــه ت ــود ک ــی ب چالش کشــیدن رژیم های
شــوند و ایــن رویدادهــا را از دیــد مخاطبــان در سراســر جهــان مخفــی کننــد. 
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ــن شــبکه و کادر  ــه پوشــش دهی ای ــان دارد ک ــن موضــوع اذع ــه ای ــره ب الجزی
ــا تالش هــای فعــاالن و  ــه موفقیــت دســت نمی یافــت، مگــر ب ــه ب آن در صحن

داوطلبان.

ــره کــه نقشــی مهــم در رهبــری  ــر ســابق شــبکۀ الجزی »وضــاح خنفــر«، مدی
پوشــش انقالب هــای بهــار عربــی در الجزیــره داشــت، در یادداشــتی در روزنامــۀ 

انگلیســی »گاردیــن« ایــن موضــوع را اینگونــه شــرح می دهــد: 
»حکومــت مصــر تصمیــم گرفــت دفاتــر الجزیــره را ببنــدد و همچنیــن جلــوی 
ــد  ــا گمــان اینکــه می توان ــگاران و کادر ایــن شــبکه را بگیــرد، ب فعالیــت خبرن
مانــع فعالیــت شــبکۀ الجزیــره شــود و از ایــن طریــق رویدادهــای بنیان افکنــی 
ــه  ــود ک ــتین بار نب ــن نخس ــد. ای ــان کن ــود، پنه ــه ب ــور را در برگرفت ــه کش ک
ــرای  ــل ب ــی کام ــذا آمادگ ــد؛ ل ــته می ش ــه بس ــا در منطق ــر م ــی از دفات یک
چنیــن اتفاقــی را داشــتیم. در همــان روز، فراخوانــی خطــاب بــه مخاطبانمــان 
ــت  ــع فعالی ــات مان ــر مقام ــم: اگ ــا گفتی ــه آن ه ــم و ب ــر کردی ــر منتش در مص
خبرنگارانمــان شــدند، هریــک از شــما می توانــد خبرنــگار الجزیــره باشــد. پــس 
ــا  ــرای م ــا ب ــا و فیلم ه ــال خبره ــه ارس ــدام ب ــی اق ــال اینترنت ــا فع از آن ده ه
ــگاران  ــی از روزنامه ن ــز گروه ــا نی ــد. م ــی کردن ــبکه های اجتماع ــق ش از طری
ــال  ــا و ارس ــت آن ه ــان از صح ــا و اطمین ــن همکاری ه ــت ای ــرای دریاف را ب
ــک  ــا کم ــم. ب ــر تشــکیل دادی ــای خب ــرای اتاق ه ــوای مناســب پخــش ب محت
ــه  ــه پیــام و رســالت خبریمــان و همچنیــن اعتمادمــان ب اعتمــاد مخاطبــان ب
توانایــی آن هــا توانســتیم محاصــرۀ اعمــال شــده از ســوی دســتگاه های امنیتــی 
مصــر را بشــکنیم. شــبکه ای از همــکاران و فعــاالن اینترنتــی را بــرای دریافــت 
ــره«،  ــای »قاه ــز در جای جـ ــان نی ــای خودم ــم و نیروه ــکیل دادی ــار تش اخب
»اســکندریه« و دیگــر شــهرهای مصــر مســتقر شــدند و بــه فعالیــت خــود بــه 
ــره نیــز موفــق شــدند  ــد. کارشناســان فنــی الجزی ــه ادامــه دادن شــکل مخفیان
خدمــات پخــش مســتقیم را از میــدان »تحریــر« قاهــره از طریــق دســتگاه های 
پخــش کوچــک متصــل بــه ماهواره هــا، بــا قابلیــت پنهــان مانــدن موقعیــت از 

ــد«. ــم کنن ــی مصــر، فراه ــتگاه های امنیت ــد دس دی
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https://www.youtube.com/watch?v=x-8y_AbcrR4 :لینک فیلم   

الجزیــره تــالش کــرد تــا صحــت عکس هــای ارســالی فعــاالن تونســی و مصــری 
را بررســی کنــد؛ امــا نمی تــوان گفــت کــه در ایــن زمینــه سیاســتی روشــن و 
راهبــردی بــرای تعامــل بــا ایــن نــوع جدیــد از منابــع غیرســنتی داشــت. ایــن 
تجربــۀ جدیــدی بــود کــه بــه  دلیــل ســرعت اتفاقــات، نیــاز بــه تعامــل ســریع 
بــا مطالــب بــه دســت آمــده از طریــق اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی داشــت 
ــده  ــدن اشــتباهات در آین ــه  وجــود آم ــرای ب ــه ای را ب ــن موضــوع زمین و همی

فراهــم کــرد.

در مــارس 2011، انقالب هــای ســوریه و یمــن به وقــوع پیوســتند و تعــداد 
ــار  ــک  ب ــود. ی ــاد ب ــیار زی ــدند، بس ــال می ش ــره ارس ــرای الجزی ــه ب ــی ک مطالب
الجزیــره فیلمــی پخــش کــرد کــه اعــالم شــد مربــوط بــه شــکنجۀ زندانیــان بــه 
دســت نیروهــای امنیتــی یمــن اســت؛ امــا بعدهــا مشــخص شــد کــه فیلمــی 
قدیمــی و مربــوط بــه شــکنجۀ زندانیــان عراقــی در زمــان رئیــس جمهــور ســابق 
عــراق، صــدام حســین، بــوده اســت. الجزیــره اشــتباهی غیرعمــدی مرتکــب شــد 

کــه باعــث شــد از مخاطبــان عذرخواهــی و اقــدام بــه تصحیــح خبــر کنــد.
شــبکۀ دولتــی »الیمــن«، کــه طرفــدار »علــی عبــداهلل صالــح« )رئیس جمهــور 
ــر  ــره و غی ــه الجزی ــه ب ــرای حمل ــن فرصــت ب ــود، از ای ــار شــده یمــن( ب برکن

ــرد. ــن اشــتباه اســتفاده ک ــل ای ــه ای شــمردن آن به دلی حرف
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ایــن اتفــاق درس مهمــی بــود تــا بــه توســعه و افزایــش ابزارهــای راســتی آزمایی 
ــا در  ــۀ تالش ه ــم هم ــت بیشــتری داده شــود. علی رغ ــا اهمی ــا عکس ه ــا ی فیلم ه
ایــن زمینــه، روش کار هنــوز بــه انــدازۀ کافــی واضــح نبــود و در واقــع مبتنــی بــر 
تالش هــای فــردی بــود، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه ایــن تجربــه هنــوز جدیــد بــود.

بزرگ تریــن چالش هــای مــا مربــوط بــه تعامــل بــا محتــوای ارســالی از ســوریه 
بــود. بــه خوبــی بــه یــاد مــی آورم کــه بــه فیلمــی دســت یافتــم کــه مربــوط بــه 
اولیــن تظاهــرات در بــازار »حمیدیــه« مرکــز دمشــق در 15 مــارس 2011 بــود. 
در آن زمــان و بعــد از انتشــار فراخــوان بــرای برگــزاری تظاهــرات، در یوتیــوب 
ــارۀ ســوریه می گشــتم. طــی ایــن جســتجو بــه  به دنبــال مطالــب مختلــف درب
ایــن فیلــم رســیدم و آن را بــه هیئــت تحریریــه در اتــاق خبــر دادم؛ امــا اعضای 
ــد و  ــم شــک دارن ــه صحــت و درســتی فیل ــد ب ــالم کردن ــه اع ــت تحریری هیئ

ــه آن اطمینــان کننــد.  نمی تواننــد ب
صاحــب فیلــم بــا صــدای خــود در فیلــم تاکیــد می کــرد کــه زمــان ضبــط ایــن 
فیلــم 15 مــارس 2011 و مــکان آن بــازار حمیدیــه اســت؛ امــا تاریــخ بارگذاری 
فیلــم در یوتیــوب همــان زمــان برگــزاری تظاهــرات بــود. می توانســتم تفــاوت 
ــه رفتــه  ــازار حمیدی ــه ب مــکان را تشــخیص دهــم؛ چــون در گذشــته بارهــا ب
ــان از  ــرای اطمین ــال، ب ــن ح ــا ای ــناختم. ب ــا را می ش ــی آنج ــه خوب ــودم و ب ب
صحــت مــکان و یافتــن هــر نشــانۀ دیگــری کــه درســتی فیلــم را اثبــات یــا رد 
کنــد، از همکارانــم در ســوریه کمــک گرفتــم. از طریــق خبرنــگار الجزیــره در 
دمشــق در آن زمــان نیــز نتوانســتم از درســتی فیلــم اطمینــان حاصــل کنــم؛ 
امــا از طریــق تمــاس بــا تعــدادی از فعــاالن توانســتم از واقعیــت مطمئــن شــوم.

ــی  ــم؛ ول ــن بودی ــم مطمئ ــه از صحــت فیل ــم ک ــم بگوی ــه طورقطــع نمی توان ب
ــود و  ــنگین تر ب ــد، س ــد می کردن ــت بودن آن را تایی ــه درس ــی ک ــۀ دالیل کف
همیــن مســئله ثابــت شــد الجزیــره فیلــم را در همــان روز و بعــد از تردیــدی 

ــه پخــش کنــد.  ــی و مخالفــت برخــی از اعضــای هیئــت تحریری طوالن
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ــاًل  ــدیم، مث ــتباه می ش ــب اش ــات مرتک ــی اوق ــه گاه ــوم ک ــن نمی ش ــر ای منک
فیلمــی از ســوریه را پخــش می کردیــم؛ امــا بعدهــا مشــخص می شــد تصاویــر 
در منطقــه ای دیگــر ضبــط شــده اند یــا فیلــم مربــوط بــه گذشــته اســت و در 
اولیــن فرصــت در بخــش خبــر بعــدی بــه ســرعت خبــر را تصحیــح می کردیــم. 
اینگونــه بــود کــه در هیئــت تحریریــه و اتــاق خبــر فرهنگــی جدیــد در زمینــۀ 
ــی  ــش تخصص ــود بخ ــدون وج ــار ب ــا و اخب ــا و عکس ه ــتی آزمایی فیلم ه راس

بــا سیاســتی مشــخص در ایــن زمینــه بــه وجــود آمــد.

بخش راستی آزمایی
اهمیــت دادن الجزیــره بــه شــبکه های اجتماعــی زود آغــاز شــد؛ اما در ســال 2014 
ــاق  ــن شــبکه تصمیــم گرفــت بخــش شــبکه های اجتماعــی را در ات ــود کــه ای ب
ــتی  ــان از درس ــش اطمین ــن بخ ــف ای ــن وظای ــد. از مهم تری ــدازی کن ــر راه ان خب
محتــوای تولیــدی کاربــران بــود )Content Generated User( و اینگونــه بود که 
ایــن محتــوا تبدیــل بــه منبــع مهــم اخبــار شــده و اهمیــت آن بــه انــدازۀ منابــع 

سنتی خبر، یعنی خبرنگاران و خبرگزاری ها، در اتاق خبر باال رفت.

https://www.youtube.com/watch?v=75Ng0J6DdH0 :لینک فیلم
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در 16 فوریــۀ 2015، جنگنده هــای مصــری بــه شــهر »درنــه« در شــرق 
ــه  ــن حمل ــری، ای ــات مص ــۀ مقام ــاس گفت ــر اس ــد. ب ــه کردن ــی« حمل »لیب
ــهروند  ــدام 21 ش ــه اع ــخ ب ــرار داد و در پاس ــدف ق ــش را ه ــای داع پایگاه ه
مصری-مســیحی )قبطــی( در شــهر »ســرت« در غــرب لیبــی بــه  دســت داعــش 
بــود؛ امــا در شــبکه های اجتماعــی بــه ســرعت انتشــار عکس هایــی آغــاز شــد 
کــه نشــان مــی داد جنگنده هــای مصــری، برخــالف گفته هــای مقامــات 
ــرار  ــدف ق ــه را ه ــهر درن ــی در ش ــی غیرنظام ــر، مناطق ــت مص ــمی دول رس

داده اند که منجر به کشته شدن سه کودک شده است.

بخــش شــبکه های اجتماعــی در شــبکۀ الجزیــره، همزمــان بــا اخبــار منتشرشــده 
ــریع در  ــتجوی س ــه جس ــروع ب ــا، ش ــر در خبرگزاری ه ــالت مص ــارۀ حم درب
شــبکه های اجتماعــی کــرد و تــالش کــرد عکــس اجســاد ســه کودکــی را کــه 
گفتــه می شــد در ایــن حملــه کشــته شــده اند، پیــدا کنــد. بــا یکــی از 
منتشــرکنندگان عکــس در فیســبوک بــه شــکل مســتقیم تمــاس گرفتــه شــد و 
او تاییــد کــرد کــه ایــن عکــس صددرصــد عکــس اجســاد کــودکان اســت؛ امــا 
ــن حســاب فیســبوک در فرانســه  ــرا صاحــب ای ــود؛ زی ــاد ب ــره زی ــد الجزی تردی
زندگــی می کــرد نــه لیبــی. همچنیــن مشــخص شــد کــه او در اصــل از اهالــی 
شــهر »بنغــازی« اســت و نــه اهــل شــهر درنــه کــه در آن حملــه رخ داده بــود. 
بعــد از آن، بخــش رســانه های اجتماعــی الجزیــره، از طریــق توییتــر، بــا 
روزنامه نــگاری مســتقل در شــهر درنــه ارتبــاط گرفــت و وی نیــز درســت بــودن 
عکــس را تاییــد کــرد. بــا بررســی حســاب توییتــرش و جســتجو در آن دریافتیــم 
ــس از  ــد. پ ــر کن ــت را منتش ــات درس ــد اطالع ــعی می کن ــواره س ــه او هم ک
تماس هایــی کــه خبرنــگار الجزیــره در »طرابلــس« بــا منابــع مختلــف موجــود در 
شــهر درنــه گرفــت، الجزیــره بــه ایــن نتیجــه رســید کــه عکــس درســت اســت و 

بنابراین آن را در شبکه های اجتماعی و شبکۀ تلویزیونی اش منتشر کرد.
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ــۀ شــدید رســانه های مصــری مواجــه  ــا حمل ــره بعــد از انتشــار عکــس ب الجزی
شــد کــه می گفتنــد عکــس ایــن ســه کــودک جعلــی و مربــوط بــه کشته شــدن 
ــا گاز بخــاری در شــهر »طرابلــس« اســت.  ــر اثــر خفگــی ب تعــدادی کــودک ب
ــردن  ــرای گمراه ک ــالش ب ــق و ت ــل حقای ــه جع ــره را ب ــانه ها الجزی ــن رس ای
مخاطبــان متهــم کردنــد. بــه یکبــاره و زیــر بــار شــدیدترین انتقــادات، الجزیــره 
بــه درســتی عکــس شــک کــرد و تصمیــم گرفــت آن را از شــبکه های 
اجتماعــی اش حــذف کنــد و در شــبکۀ تلویزیونــی اش از آن اســتفاده نکنــد. ایــن 
ــس  ــذف عک ــارۀ ح ــم درب ــود. تصمی ــره آوری ب ــۀ دله ــک لحظ ــه بی ش لحظ
ــر اســاس اصــول  ــره از روایــت خــود ب ــرا عقب نشــینی الجزی درســت نبــود؛ زی
حرفــه ای کــه ثابــت کنــد عکــس جعلــی اســت، نبــود؛ بلکــه بــر اســاس داده هــا 

و نشانه هایی بود که احتمال اشتباه بودن آن را می داد.

ــره در  ــگار الجزی ــرد. خبرن ــا ک ــی را ایف ــش مهم ــنتی نق ــانۀ س ــا رس در اینج
طرابلــس موفــق شــد از طریــق منابــع خــود در محــل حادثــه فیلمــی را پیــدا 
کنــد کــه بــار دیگــر روایــت الجزیــره و درســتی عکســی که الجزیــره از کــودکان 

https://www.youtube.com/watch?v=PHLuLOIK59E :لینک فیلم   
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ــد  ــود، تایی ــرده ب ــه را منتشــر ک ــه شــهر درن ــۀ مصــر ب کشــته شــده در حمل
ــاره بــه موضــع قبلــی خــود بازگشــت و بــر  می کــرد. پــس از آن، الجزیــره دوب
ــش  ــرای افزای ــد ب ــی جدی ــرد و از فیلم ــاری ک ــس پافش ــر و عک ــتی خب درس
ــود، اســتفاده  ــا روایــت مقامــات مصــری ب صحــت خبــر خــود کــه متناقــض ب
کــرد. همچنیــن گزارشــی پخــش کــرد کــه رونــد پوشــش خبــری ایــن خبــر را 

شرح می داد و ادعاهای رسانه های مصری را تکذیب می کرد.

ســازمان عفــو بین الملــل نیــز اعــالم کــرد، طــی تحقیقاتــی کــه دربــارۀ حمــالت 
مصــر بــه مناطقــی از شــهر درنــۀ لیبــی در 16 فوریــۀ 2015 نشــان می دهنــد، 
ــه  ــد کــه ب ــه یــک منطقــۀ مســکونی اصابــت کرده ان دســت کــم دو موشــک ب
کشــته  شــدن هفــت شــهروند شــامل یــک مــادر، ســه کودکــش و ســه فــرد 

دیگر، منجر شده اند.

همیشه اشتباه رخ می دهد
ــا  ــرای توســعۀ عمل کــرد خــود در تعامــل ب ــره ب گام دومــی کــه شــبکۀ الجزی
ــبکه های  ــوزش تخصصــی بخــش ش ــران برداشــت، آم ــدی کارب ــوای تولی محت
ــر آن،  ــالوه ب ــود. ع ــد ب ــای راســتی آزمایی جدی ــا ابزاره ــرای کار ب ــی ب اجتماع
ــدی  ــوای تولی ــرای درک ارزش محت ــر را ب ــاق خب ــگار در ات حــدود صــد خبرن

 https://goo.gl/79UJ2I :لینک خبر در سایت سازمان عفو بین الملل    
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کاربــران و چالش هــای پیــش رو در تعامــل بــا ایــن نــوع از محتــوا بــه شــکلی 
اساســی آمــوزش داد. بــا ایــن حــال بــاز هــم اشــتباه رخ مــی داد.

بــه ادعــای فیلمی که در دســــامبر 2015 فیلمــــی در شــــبکه های اجتماعــــی 
منتشــر شــد کــه در آن گروهــی از کــودکان کانادایــی هنــگام اســتقبال از 
پناهنـدگان سـوری ترانـه»طلـع البـدر علینـا« را بـه زبـان عربـی می خواننـد. پس 
از آن، مشــخص شــد کــه ایــن فیلــم ربطــی بــه پناهنــدگان ســوری نــدارد؛ امــا 
اطالعــات اشــتباهی کــه برخــی افــراد پخــش کــرده بودنــد، بازنشــر زیــادی پیــدا 
کــرد و باعــث شــد بســیاری از شــبکه های تلویزیونــی، از جملــه الجزیــره، بــدون 

اطمینــان از درســتی ماجــرا فیلــم را پخــش کننــد.

البتــه کــه فضــای حاکــم بــر آن زمــان در خصــوص همــدردی بــا پناهنــدگان 
ســوری نیــز بــه بازنشــر زیــاد ایــن فیلــم کمــک کــرد، بــه ویــژه در کانــادا کــه 
نخســت وزیــر جدیــد آن، جاســتین تــرودو، شــخصاً از اولیــن گــروه پناهنــدگان 

ســوری کــه بــه ایــن کشــور رســیده بودنــد، اســتقبال کــرده بــود.

 https://goo.gl/JBu1RS :لینک فیلم
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ــرد،  ــر ک ــبوکش منتش ــۀ فیس ــه در صفح ــی ک ــا فیلم ــم ب ــالس ه ــره پ الجزی
ــد: ــتباه ش ــن اش ــب همی مرتک

اما بعداً به این اشتباه اعتراف و با انتشار فیلم دیگری خبر را تصحیح کرد:

https://www.youtube.com/watch?v=DSgoZNkA92Q :لینک فیلم

https://goo.gl/eSN0gm :لینک فیلم
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جمع بندی

ــه نظــر می رســد همیشــه اشــتباه رخ می دهــد و ایــن طبیعــت کار رســانه ها  ب
ــم و  ــه صدهــا فیل ــا وجــود شــبکه های اجتماعــی کــه روزان ــژه ب ــه وی اســت، ب
ــۀ  ــد تجرب ــر رش ــتباه منک ــوع اش ــا وق ــوند؛ ام ــر می ش ــا منتش ــس در آن ه عک
الجزیــره در زمینــۀ راســتی آزمایی و اطمینــان از محتــوای منتشرشــده در 
ــتباهاتش درس  ــره از اش ــبکۀ الجزی ــه ش ــت؛ چرا ک ــی نیس ــبکه های اجتماع ش
ــر  ــر و منظم ت ــا راهبردی ت ــعه داد ت ــش را توس ــت ها و اقدامات ــت و سیاس گرف

شود.

ــره  ــانه ای الجزی ــه مؤسســه رس ــن زمین ــات درســت در ای ــت اقدام ــرای تقوی ب
ــا  ــنایی ب ــت آش ــگاران جه ــه روزنامه ن ــک ب ــرای کم ــی را ب ــای کوچک راهنم
ــران  ــدی کارب ــوای تولی ــا محت ــل ب ــی تعام ــتی آزمایی و چگونگ ــای راس ابزاره
شــبکه های اجتماعــی تهیــه کــرده کــه در ســایت ایــن مرکــز موجــود اســت و 

می توان از طریق لینک زیر آن را بارگذاری و مطالعه کرد:
https://goo.gl/UJxk8y

همچنیــن نمی تــوان از اهمیــت نقــش مخاطبــان یــا خواننــدگان در پیشــرفت 
ایــن تجربــه غافــل شــد. شــبکه های اجتماعــی فرصــت بهتــری را بــرای نظــارت 
ــت  ــث دق ــن باع ــد. همچنی ــاد کرده ان ــا ایج ــا آن ه ــل ب ــانه ها و تعام ــر رس ب

بیشتر رسانه ها برای جلوگیری از وقوع اشتباه شده اند.
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مهارت های جستجوی اخبار در شبکه های اجتماعی و 
راستی آزمایی آن ها در اتاق خبر

مجد خلیفه

ــاق  ــرای فعالیــت در ات ــون رســمی بلژیــک ب ــه تلویزی در ســال 2010 وقتــی ب
شــبکه های  از  اســتفاده  در  مهارت هایــم  دادم،  کار  درخواســت  آن  خبــر 
ــه  ــتر ب ــه روز بیش ــون روزب ــا اکن ــود؛ ام ــده ب ــر نش ــه ام ذک ــی در رزوم اجتماع
اهمیــت اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی در کار روزنامه نــگاری حرفــه ای پــی 
ــتن  ــدون داش ــد ب ــازه کاری نمی توان ــگار ت ــچ روزنامه ن ــا هی ــن روزه ــرم. ای می ب
مهارت هــای اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی کــه مــن آن را در بیــن 

مهارت هایم در سـال های گذشته ذکر نکرده بودم، درخواست کار بدهد.

ایــن اواخــر شــروع بــه تهیــه گزارش هــای تلویزیونــی زیــادی کــردم کــه برگرفتــه 
ــا  ــا ب ــن گزارش ه ــی از ای ــتند. برخ ــی هس ــبکه های اجتماع ــی در ش از منابع
ــی را  ــبکه های اجتماع ــران ش ــین کاب ــدند و تحس ــه رو ش ــادی روب ــتقبال زی اس

برانگیختند و به شکلی گسترده در رسانه های دیگر منتشر شدند.

ــدت  ــان، به ش ــای جه ــا از خبرگزاری ه ــا و فیلم ه ــت عکس ه ــر در دریاف تاخی
مــن را آزرده کــرد و ایــن آزردگــی خاطــر باعــث شــد مــن  بــه اینترنــت پنــاه 
ببــرم تــا جهــان شــبکه های اجتماعــی را کشــف کنــم و بــه دنبــال گشــودن در 

جدیدی برای کمک به پیشرفت کاری ام باشم.

مشــکل فقــط تاخیــر در ارســال عکس هــا از ســوی خبرگزاری هــا نبــود؛ بلکــه 
ــای  ــود. بیشــتر خبرگزاری ه ــری ب ــز مشــکل دیگ ــا نی ــی آن ه ــت کم محدودی
جهــان عکس هــا را قبــل از ارســال، هرچنــد به صــورت ســاده، ویرایــش 
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می کننــد. بــه ایــن شــکل نیــاز بــه عکــس و فیلــم اصلــی، بــه بخشــی اساســی 
ــای  ــر روش ه ــی ب ــگام راســتی آزمایی علمــی و مبتن و غیرقابل چشم پوشــی هن

درست تبدیل شده است.

تحولی جدید در اتاق خبر

ــف اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی در  ــوز هــم هــر از گاهــی صداهــای مخال هن
برنامه هــای خبــری بــه گــوش می رســد. بــه نظــر می رســد بیشــتر مخالفــان متعلــق 
بــه نســل روزنامه نــگاران باســابقه و دارای تجربــۀ طوالنــی در زمینــۀ اخبــار هســتند. 
ایــن بخــش از همــکاران، از زمــان پدیــد آمــدن کامپیوتــر تــا اســتفاده از گوشــی های 
ــۀ رســانه  ــذار متعــددی را در زمین ــگاری، مراحــل گ ــای روزنامه ن هوشــمند در دنی
شــاهد بوده انــد؛ امــا بــه نظــر می آیــد پذیرفتــن ایــن مرحلــۀ انتقــال یــا جهــش بــه 

سوی شبکه های اجتماعی برای آن ها دشوارتر از هرچیزی است.

بــا اینکــه بیشــتر سیاســتمداران و اعضــای هیئــت دولــت در بلژیــک، بــه طــور 
کلــی در اروپــا، نظــرات و اخبــار رســمی موثــق را از طریــق حســاب های شــخصی 
خــود در توییتــر و فیســبوک منتشــر می کننــد؛ امــا گرفتــن ماشــین، رفتــن بــا 
دوربیــن و میکروفــون بــرای مصاحبــه بــا یکــی از شــخصیت ها یــا مقامــات هنــوز 
هــم تنهــا راهــی اســت کــه ایــن نســل قدیمــی آن را قبــول دارنــد. در حالــی کــه 
امــروزه تصمیمــات سیاســی و اخبــار مهــم ابتــدا از طریــق شــبکه های اجتماعــی 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــده نش ــام ش ــراً انج ــه اخی ــی ک ــوند. مطالعات ــر می ش منتش
بیشــتر جوانــان اخبــار را از طریــق شــبکه های اجتماعــی، بــه ویــژه فیســبوک و 

توییتر، دنبال می کنند. )به فصل هفتم مراجعه کنید(

توییتی با هزار خبر

بــرای مثــال، بــه 13 جــوالی 2016 توجــه کنیــد؛ زمانــی کــه مهم تریــن خبــر 
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فــوری در اروپــا، شــاید جهــان، خبــر بــه توافــق رســیدن اعضــای اتحادیــۀ اروپــا 
دربــارۀ بحــران بدهی هــای »یونــان« بــود کــه نزدیــک بــود باعــث خــروج یونــان 
ــر  ــان نخســت وزی ــا شــود. ایــن خبــر به صــورت شــفاهی از زب ــۀ اروپ از اتحادی
بلژیــک، شــارل میشــل، بیــان نشــد؛ بلکــه از داخــل ســالن مذاکــرات بــه وســیلۀ 
انگشــتانش کــه توییتــی کوتــاه در حســاب شــخصی اش بــا محتــوای: »توافــق« 
)agreement( نوشــت و منتشــر کــرد. در کِل دوران کار روزنامه نــگاری ام 

کلمه ای با این حجم از اهمیت و تاثیر ندیده بودم. 

ــاد  ــک ســری ابع از ســوی دیگــر، اســتفادۀ سیاســی از شــبکه های اجتماعــی ی
منفــی نیــز داشــت. بــرای مثــال تیــو فرانکــن، وزیــر مهاجــرت بلژیــک و عضــو 
ــات  ــمت وزارت لحظ ــت آوردن س ــه دس ــد از ب ــه کار، بع ــت محافظ ــزب راس ح
سیاســی ســختی را گذرانــد. تعــدادی از اعضــای پارلمان در گذشــته اش جســتجو 
کردنــد. آن هــا متن هایــی را کــه او چنــد ســال قبــل در فیســبوک منتشــر کــرده 
بــود نژادپرســتانه دانســتند و خواســتار اســتعفای او شــدند. فرانکــن توانســت از 
ایــن مخمصــه نجــات پیــدا کنــد و در نهایــت مجبــور بــه اســتعفا نشــد؛ امــا ایــن 
موضــوع ســبب شــد تــا او بــرای پســت هایی کــه در گذشــته منتشــر کــرده بــود، 

به طور رسمی در پارلمان عذرخواهی کند.

ــد  ــه می توانی ــه چگون ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــؤالی ک س

این توییت طی چند دقیقه هزاران بار بازنشر شد.
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یکــی از روزنامه نگارانــی باشــید کــه توانایــی اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 
ــه شــما امــکان  ــاد گرفــت کــه ب ــوان مهارت هایــی را ی ــه می ت ــد؟ چگون را دارن
ــه اخبــار فــوری و ســبقت از خبرگزاری هــا را فراهــم می کننــد؟ و  دسترســی ب

چگونه می توانید بهترین منبع اخبار در منطقۀ خود شوید؟

اولیــن و مهم تریــن گام در ایــن راه، ایــن اســت کــه خیلــی زود حســابی بــرای 
خــود در توییتــر فعــال کنیــد، البتــه اگــر تاکنــون ایــن کار را نکرده ایــد پــس 
ــن کار  ــد. انجــام ای ــاد بگیری ــری را ی از آن روش اســتفاده از لیســت های توییت
حتمــاً بــه شــما کمــک می کنــد تــا وقتتــان بــرای دســتیابی بــه اخبــار مهــم، 
ــد،  ــر می کنن ــاس منتش ــذا و لب ــس غ ــه عک ــرادی ک ــت های اف ــدن پس ــا دی ب

هدر نرود.

لیست های توییتری
توجــه مــن بــه کاربــرد لیســت های توییتــری زمانــی بیشــتر شــد کــه 
ــداد  ــه تع ــان ب ــردم. در آن زم ــال می ک ــرب را دنب ــان ع ــی از جه توییت های
در ســــاعت های شــلوغ   )Retweet( بازنشرشــده  توییت هــای  از  زیــادی 
ــرم  ــن« حســاب توییت ــم الی ــان رویدادهــای ورزشــی »تای برمی خــوردم. در زم
ــا داوران  ــال ی ــاد از تیم هــای باشــگاهی فوتب ــر از توییت هــای ورزشــی و انتق پ

می شد. 

ــرای کاربرانــش فراهــم کــرده، اســتفاده از لیســت ها  تنهــا راهــی کــه توییتــر ب
)lists( اســت کــه از طریــق آن هــا می توانیــد کســانی را کــه دنبــال می کنیــد، 
بــر اســاس عالقه هایشــان طبقه بنــدی کنیــد؛ شــخصی کــه بــه فوتبــال عالقــه 
ــای  ــه فیلم ه ــه ب ــرد و شــخص دیگــری را ک ــرار می گی دارد در لیســت ورزش ق
ســینمایی عالقــه داشــته باشــد، می تــوان در لیســت ســینما قــرار داد. اینگونــه 
ــه  ــخاصی ک ــق اش ــاس عالی ــر اس ــود را ب ــت های خ ــد لیس ــه می توانی ــت ک اس
دنبــال می کنیــد، تهیــه کنیــد.     ایــن اقــدام، انتقــال بیــن لیســت هــا را بــر اســاس 
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عالقــه و زمینــه فعالیــت آســان می کنــد. بنابرایــن ایجــاد یــا جســتجوی 
ــم و  ــع مه ــری وقای ــگام پیگی ــد، هن ــاد کرده ان ــران ایج ــه دیگ ــت هایی ک لیس

اخبار فوری بسیار مفید خواهد بود.

تهیة لیست ها

ــه صفحــۀ شــخصی خــود در توییتــر مراجعــه و گزینــۀ لیســت ها را انتخــاب  ب
https://twitter.com/yourusername/lists                                  :کنید

ــرای  ــد. ب ــد را در آن صفحــه انتخــاب کنی ــۀ ایجــاد لیســت جدی ســپس گزین
لیســت جدیــد نامــی مناســب بنویســید و نــوع لیســت )عمومــی یــا خصوصــی( 
ــت های  ــد لیس ــه نمی توانن ــه هم ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــن کنی را تعیی
خصوصــی را ببیننــد و حســابی کــه بــه ایــن لیســت اضافــه می شــود، اطالعــی 
در ایــن مــورد دریافــت نمی کنــد. پــس از ایجــاد می توانیــد اضافه کــردن 

اشخاص مناسب را شروع کنید.

جستجوی لیست ها

به ســادگی و از طریــق جســتجوگر گــوگل می توانیــد لیســت هایی را کــه 
ــارۀ  ــتی درب ــد لیس ــاًل می توانی ــد. مث ــتجو کنی ــد جس ــاده کرده ان ــران ایج دیگ

سوریه،از طریق نوشتن این جمله در گوگل جستجو کنید:
site:twitter.com/*/lists/syria

و  دیگــران  تالش هــای  از  می توانیــد  کــه  اســت  ایــن  کار  ایــن  خوبــی 
ــد و  ــتفاده کنی ــد، اس ــاد کرده ان ــهور ایج ــه های مش ــه مؤسس ــت هایی ک فهرس
ــتراک« را  ــۀ »اش ــی اســت گزین ــود کاف ــۀ خ ــن لیســت موردعالق ــگام یافت هن
انتخــاب کنیــد. پــس از آن می توانیــد در زمــان دل خــواه خــود از آنچــه در ایــن 
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لیســت منتشــر می شــود، مطلــع شــوید. نکتــۀ منفــی ای کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه امــکان اضافه کــردن کاربــران دیگــر توییتــر بــه ایــن لیســت وجــود 

ندارد.

دنبال کردن توییتر همانند دنبال کردن یک کانال خبری 

ــه اســتفاده  ــا شــبکه های خبــری بایــد شــروع ب ــگار درگیــر کار ب هــر روزنامه ن
از برنامۀ »توییت دک« کند.      

)https://tweetdeck.twitter.com(

ــه طــور  ــر ب ــف را در توییت ــکان دنبال کــردن لیســت های مختل ــه ام ــن گزین ای
ــن  ــا ای ــه ای کــه بتوانیــد از کار ب ــرای شــما فراهــم می کنــد، به گون همزمــان ب

شبکۀ اجتماعی سود بیشتری کسب کنید.

ــر  ــدود در توییت ــتجوهای مح ــا جس ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــایت ب ــن س ای
انجــام دهیــد. مربــوط بــه یــک مــکان معیــن را جســت و جــو کنیــد؛ بنابرایــن 
توییــت دک بــه شــبکۀ اجتماعــی مــورد عالقــۀ خبرنگارانــی تبدیــل شــده کــه 

از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

بررسی یک مورد: اخبار مربوط به داعش... چگونه اخبار را از طریق 
»توییت دک« TweetDeck دنبال کنید؟

ــف  ــی مختل ــبکه های اجتماع ــتن در ش ــوه، گش ــیدن قه ــگام نوش ــا هن صبح ه
ــه  ــد روزان ــن رون ــل شــده اســت. ای ــه بخشــی از کارهــای روزمــرۀ مــن تبدی ب
ــه  ــود ک ــت هایی می ش ــه لیس ــرزدن ب ــرای س ــدک ب ــتفاده از توییت ــامل اس ش

آن ها را برای دنبال کردن برخی از موضوعات مشخص، ایجاد کرده ام.
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در چنــد ســال گذشــته و تاکنــون، شــبکه های اجتماعــی، نقــش بســیار مهمــی 
در ایجــاد فضایــی جدیــد بــرای گــردآوری اخبــار ایفــا کرده انــد و ایــن فضــا در 
دســترس افــراد بــه طــور شــخصی قــرار گرفتــه اســت اگــر فیســبوک، توییتــر 
ــوریه روی  ــه در س ــیاری ک ــات بس ــتیم از اتفاق ــد، نمی توانس ــوب نبودن و یوتی

می داد باخبر شویم.

ــان بلژیکــی عضــو داعــش در ســوریه و عــراق،  حســاب های شــخصی جنگجوی
ــروه  ــن گ ــاوت از ای ــد و متف ــگاه جدی ــات از ن ــه اطالع ــی در ارائ ــش مهم نق
ــه ای  ــانه ای حرف ــدای رس ــارج از چارچــوب پروپاگان ــات خ ــن اطالع داشــت. ای

داعش ارائه می شد.

ــا  ــه در آن ه ــی گشــتم ک ــۀ توییت های ــال هم ــر دنب ــال، در توییت ــور مث ــه ط ب
کلمــۀ »ابــو + البلجیکــی« بــه کار رفتــه بــود. ایــن کار را بــا هــدف دنبال کــردن 
ــوریه و  ــش در س ــو داع ــای عض ــارۀ بلژیکی ه ــر درب ــود در توییت ــب موج مطال
ــاب های  ــه حس ــودم ک ــانی ب ــن کس ــا از اولی ــه تنه ــن ن ــام دادم. م ــراق انج ع
ــد  ــه بودن ــه ســوریه رفت ــار داعــش ب ــارزه در کن ــرای مب ــه ب ــی را ک بلژیکی های
دنبــال می کــرد؛ بلکــه از اولیــن کســانی بــودم کــه »عبدالحمیــد اباعــود« را در 
شــبکه های اجتماعــی دنبــال کــردم. ایــن فــرد مغــز متفکرحمــالت پاریــس در 

نوامبر 2015 بود.

اباعــود و دوســتان بلژیکــی و فرانســوی اش، در روزهــای ابتدایــی زندگیشــان در 
ــی  ــد و عکس هــا و فیلم های ــر بســیار فعــال بودن ســوریه، در فیســبوک و توییت
کــه در حســاب های شخصیشــان منتشــر می کردنــد، تاثیــر زیــادی بــر برخــی 
از جوانــان می گذاشــت و آن هــا را بــرای مهاجــرت بــه ســوریه ترغیــب می کــرد. 
ایــن تصاویــر و فیلــم هــا مربــوط بــه جنــگ و درگیــری جــاری در ســوریه نبــود 
بلکــه بیانگــر لــذت بــردن آن هــا از یــک زندگــی »خــوب« در منطقــه موســوم 

به »سرزمین خالفت« بود.
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ــر و  ــرد« کــه تصاوی ــه ف ــن لحظــات به نوعــی »خــوش و منحصــر ب ــان ای در می
فیلم هــای آن در برنامه هــای خبــری پخــش می شــد و روزنامه هــای بلژیکــی بــه 
ــان بلژیکــی داعــش فیلمــی را در  ــارزان جنگجوی ــد، یکــی از مب آن می پرداختن
فیســبوک منتشــر کــرد. ایــن فیلــم یکــی از دوســتان ایــن جنگجــوی بلژیکــی در 
ســوریه را نشــان مــی داد کــه بــا گوســفندان بــازی مــی کنــد، مــی خنــدد و بــا 
ــان  ــدی بلژیکــی صحبــت مــی کنــد. فیلمــی دیگــر نیــز جوان ــاب فالن لهجــه ن
بلژیکــی را نشــان مــی داد کــه در برکــه ای در نزدیکــی شــهر رقــه در حــال بــازی 
ــودم کــه ایــن  ــگاری ب ــد. مــن اولیــن روزنامــه ن کــردن در آب و خندیــدن بودن
ــدا  ــش پی ــو داع ــی عض ــوی بلژیک ــت جنگج ــردن اکان ــال ک ــا دنب ــا را ب فیلم ه

کردم.

جستجوی توییت های مربوط به یک محدودة جغرافیایی 
»geolocation«

از طریــق وارد کــردن کــد زیــر در کادر جســتجوی توییتــر می تــوان بــه توییت هــا 
بــر اســاس موقعیــت جغرافیایــی دسترســی پیــدا کــرد: Geocode: x, y, zkm. بــه 
طــوری کــه y و x مختصــات طــول و عــرض جغرافیایــی آن منطقــه باشــند کــه به 
ــن  ــت آوردن ای ــه دس ــد. ب ــاری درمی آین ــی و اعش ــت رقم ــددی هش ــکل ع ش
مختصــات از طریــق وبســایت هایی ماننــد itouchmap یــا Google Maps آســان 
اســت؛ امــا z قطــر دایــره ای اســت کــه بایــد بــه کیلومتــر جســتجو شــود و دســت 

عکس هایی که عبدالحمید اباعود در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود
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کــم بایــد یــک کیلومتر باشــد. اگــر بخواهیــم مثاًل ســاختمان آمــوزش الجزیــره در 
مرکز دوحه پایتخت قطر را جستجو کنیم، کد اینگونه خواهد بود: 

Geocode:25.315098,51.496464,1km

جســتجو بــه وســیله موقعیــت جغرافیایــی فقــط در یافتــن محتــوای مربــوط بــه 
اخبــار فــوری اهمیــت نــدارد بلکــه در یافتن اطالعــات در مــورد رویدادهــای جهانی 
و ورزشــی نیــز مهــم اســت. بــه عنــوان مثــال، ســعی کنیــد توییت هــا و عکس های 
گرفتــه شــده در مقابــل بــرج خلیفــه دبی یــا داخــل اســتادیوم ســانتیاگو برنابئو در 
مادریــد، پایتخــت اســپانیا را در طــول یــک مســابقه فوتبــال دنبــال کنیــد. از تعداد 
ــارۀ  ــه درب ــگام ک ــج در آن هن ــات رای ــا کلم ــاد هشــتگ ی ــدون نم ــای ب توییت ه
اتفاق مورد عالقه شــما هســتند، شــگفت زده می شــوید. بســیاری از توییت کنندگان 
فقــط بــه انتشــار عکــس یــا فیلــم اکتفــا می کننــد و از هشــتگ مرتبــط بــا رویــداد 
اســتفاده نمی کننــد. بــه همیــن دلیــل، جســتجو از طریــق موقعیــت جغرافیایی در 
ــت  ــود. الزم اس ــه می ش ــتگ توصی ــنتی و هش ــای س ــه روش ه ــتجو ب ــار جس کن
ــی  ــت جغرافیای ــر از موقعی ــای توییت ــد از توییت ه ــه درص ــط س ــه فق ــم ک بدانی

استفاده می کنند و بنابراین نباید از راه های دیگر جستجو چشم پوشی کرد.

ــی  ــه در دب ــرج خلیف ــار ب ــه در کن ــی ک ــی عکس های ــت جغرافیای ــت وجوی موقعی ــه ای از جس نمون
ــت. ــده اس ــر ش ــر منتش ــه و در توییت گرفت
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بررسی یک مورد: قطع برق در آمستردام و جستجوی شاهدان عینی

ــا  صبــح روز جمعــه 27 مــارس 2015 ســاکنان آمســتردام، پایتخــت هلنــد، ب
اتفاقــی نــادر و ناگهانــی یعنــی قطــع بــرق در بخش هــای گســتردهای از ایــن 
شــهر و شــهرهای مجــاور روبــه رو شــدند. خبرگزاری هــا در آن روز از نظــر نــوع 
ــد.  ــت کنن ــی رقاب ــبکه های اجتماع ــا ش ــد ب ــادر نبودن ــده ق ــب منتشرش مطال
زمانــی  کــه خبرگزاری هــادر حــال پخــش تصاویــر زنــده از فــرودگاه آمســتردام 
و برخــی خیابان هــای ایــن شــهر بودنــد، شــبکه های اجتماعــی پــر از عکس هــا 
و فیلم هــای جالبــی شــده بودنــد کــه ســاکنان شــهر در اینســتاگرام، توییتــر و 

فیسبوک منتشر می کردند.

ــوای  ــر محت ــه ب ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــر ای ــه کارب ــۀ »Geofeedia« ب برنام
ــی نظــارت  ــر اســاس موقعیــت جغرافیای ارسال شــده در شــبکه های اجتماعــی ب
ــه  ــی ک ــا و فیلم های ــس ه ــی عک ــت ردیاب ــا قابلی ــه Geofeedia ب ــد. برنام کن
ــک  ــمی بلژی ــون رس ــری تلویزی ــۀ خب ــه در برنام ــرای ارائ ــا را ب ــی از آن ه برخ

نمونه ای از جست وجو از طریق موقعیت جغرافیایی در مورد عکس های گرفته شده از استادیوم سانتیاگو 
برنابئو در مادرید. 
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انتخــاب کردیــم، بســیار مفیــد بــود. ایــن برنامــه یــک ســرویس پولــی اســت کــه 
یــک شــرکت آمریکایــی برای نظــارت و پیگیــری محتــوای موجود در شــبکه های 
اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت و بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه محتــوای 
ــی  ــت جغرافیای ــاس موقعی ــر اس ــی را ب ــبکه های اجتماع ــده در ش ــر ش منتش
پیگیــری کنیــد. فقــط یــک دایــره یــا مســتطیل در اطــراف یــک مــکان روی کرۀ 
ــا،  ــام توییت ه ــا تم ــید ت ــان بکش ــای موردنظرت ــا فض ــاحت ی ــا مس ــن ب زمی
ــرار  پســت های اینســتاگرام و فیســبوک در همــان لحظــه در دســترس شــما ق
بگیرنــد. مهــم نیســت کــه ایــن دایــره را دور یــک قــاره یــا یــک کشــور یــا یــک 

خیایان یا حتی یک خانه می کشید.

بــا وجــود توانایــی زیــاد ایــن برنامــه، نقطــه ضعــف آن ایــن اســت کــه فقــط بــه 
نمایــش پســت هایی محــدود می شــود کــه دارنــده حســاب در آن هــا موقعیــت 
جغرافیایــی خــود را برجســته کــرده باشــد. بــا وجــود ایــن، ایــن برنامــه بــرای 

دنبال کردن اخبار از محل وقوع رویداد مهم است.

تصویــری از نمایشــگر برنامــه »Geofeedia« و همچنیــن تعــدادی گزینــه جایگزیــن به صــورت 
ــت  ــر اســاس موقعی ــا در اینســتاگرام ب ــا عکس ه ــر ی ــا در توییت ــرای جســت وجوی توییت ه ــگان ب رای

ــت وجو ــن روش جس ــه ای ــدان ب ــرای عالقه من ــی ب جغرافیای
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توسعة روند گردآوری اخبار از شبکه های اجتماعی بدون استفاده از 
توییتر

ــه  ــه ب ــا آنجــا ک ــر شــده اند، ت ــه توییت ــه طــور ســنتی متکــی ب ــگاران ب روزنامه ن
اصلی تریــن ابــزار بــرای گــردآوری اخبــار در میــان شــبکه های اجتماعــی تبدیــل 
شــده اســت؛ امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در میــان کاربــران این شــبکه های 
ــز  ــد نی ــی جدی ــد و عادت های ــر می کنن ــا تغیی ــری از عادته ــک س ــی ی اجتماع
ــتفاده از  ــی اس ــد چگونگ ــه بای ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ــد و ای ــود می آین به وج
پیام رســان ها و کاربــرد آن هــا را بیاموزیــم. ایــن موضــوع بــه طــور بســیار مفصــل 
در فصــل ششــم ایــن کتــاب توضیــح داده می شــود و در اینجــا بــه طــرح برخــی از 
ــا  ــود، اکتف ــانه ای موج ــهورترین پیام رس ــس اپ، از مش ــتفاده از وات ــای اس تجربه ه

می کنیم. 

کاربرد واتس اپ )Whatsapp( در گردآوری اخبار

ــداری  واتــس اپ از ســال 2014 و بعــد از اینکــه شــرکت فیســبوک آن را خری
کــرد، در بلژیــک و دیگــر کشــورهای اروپــا بــه شــکل وســیعی گســترش یافــت. 
علیرغــم این کــه ایــن پیام رســان قبــل از ســال 2014 در کشــورهای خلیجــی 
و کشــورهای عربــی دیگــر بــا اســتقبال گســترده ای روبــه رو شــده بــود؛ امــا رواج 
آن در بلژیــک دیــر اتفــاق افتــاد. هنــوز هــم بســیاری از همــکاران روزنامه نــگار 
بلژیکــی ام هنــگام اســتفادۀ مــن از واتــس اپ بــرای برقــراری ارتبــاط با شــاهدان 

عینی یا جستجو دربارۀ یک گزارش خبری مهم، تعجب می کنند.

نکات مثبت واتس اپ برای روزنامه نگاران

ــی های  ــا گوش ــه ب ــی ک ــا و فیلم های ــان عکس ه ــال آس ــاال و ارس ــرعت ب 1. س
ــتی آزمایی در  ــد از راس ــا بع ــوان از آن ه ــه می ت ــده اند ک ــط ش ــمند ضب هوش
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گزارش تلویزیونی استفاده کرد؛

2. ارتبــاط بــا شــاهدان عینــی در مکان هایــی کــه شــبکۀ تلفــن همــراه ضعیــف 
است؛ اما شبکه اینترنت در دسترس است؛

ــن  ــما ای ــه ش ــان ب ــن پیام رس ــت، ای ــترس بودن اینترن ــورت در دس 3. در ص
ــده  ــط ش ــی ضب ــل صوت ــورت فای ــا را به ص ــه اظهارنظره ــد ک ــکان را می ده ام

دریافت کنید؛

4. ایــن برنامــه بــه شــما امــکان ارســال موقعیــت جغرافیایــی دو طــرف گفتگــو 
را می دهد؛

5. ویژگــی رمزگــذاری بیــن دو طــرف گفتگــو )E2EE(. امــروزه برنامــۀ 
واتــس اپ دارای خاصیــت رمزگــذاری بیــن دو طــرف گفتگــو اســت کــه امــکان 
ــم  ــدن فراه ــر هک ش ــا را در براب ــت از آن ه ــا و حفاظ ــردن پیام ه خصوصی ک
ــای  ــد از پیام ه ــه نبای ــرادی ک ــد اف ــر می خواهی ــال، اگ ــن ح ــا ای ــد. ب می کن
واتــس اپ شــما اطــالع پیــدا کننــد و آن هــا را بخواننــد بایــد مراقــب باشــید کــه 

گوشی شما دست افراد غیر قابل اعتماد قرار نگیرد.

بررسی یک مورد: واتس اپ و طاق باستانی »نصر« در »تدمر« سوریه

ــال  ــه کان ــروش آن ب ــه پیشــنهاد ف فیلمــی ک
آن  در  و  شــد  داده  بلژیــک  تلویزیونــی 
خمیدگــی طــاق باســتانی نصــر مشــخص 

ــت. اس
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چنــد ســاعت بعــد از انتشــار اخبــار تخریــب طــاق باســتانی نصــر بــه دســت نیروهای 
داعــش، شــروع بــه راســتی آزمایی ایــن اخبــار کــردم. بــرای دریافتــن اینکــه آیــا واقعــاً 
ــه، ابتــدا از شــبکه های اجتماعــی ســنتی )یوتیــوب،  ــا ن تخریبــی صــورت گرفتــه ی
فیســبوک و توییتــر( کمــک گرفتــم؛ اما نتوانســتم چیزی پیدا کنــم. پــس از آن تالش 
کــردم بــرای ارتبــاط بــا افــراد ســاکن تدمــر بــه حســاب های آن هــا در فیســبوک ســر 
بزنــم. بیشترشــان از آن شــهر رفتــه بودند؛ امــا محل اقامت خــود در حساب هایشــان را 
تغییــر نــداده بودنــد. پس از جســتجویی خســــته کننده، از طریــق واتس اپ، فــردی را 
در تدمــر یافتــم. )بــه لحظــه ای کــه ایــن طاق باســتانی در نمایشــگر نشــان داده شــده، 
نــگاه کنیــد( ایــن فــرد حاضــر بــود به شــرط  گرفتــن پــول فیلمــی را در اختیــار مــن 
قــرار دهــد کــه طــاق را بعــد از تخریــب نشــان مــی داد. مدیریــت کانــال تلویزیونــی که 
در آن کار می کــردم، ایــن درخواســت را رد کــرد؛ زیــرا مبلغــی که آن  فرد می خواســت، 
زیــاد بــود. ایــن شــخص صدهــا دالر را در برابــر یــک فیلــم کوتــاه کمتــر از پانزده 

ثانیه درخواست کرده بود. 

روز بعــد همیــن فیلــم در خبرگزاری هــا منتشــر شــد و پیــش از همــه ســایت 
هافینگتون پست آن را منتشر کرده بود.

بررسی یک مورد: ارتباط مستقیم با قایق های پناهجویان

از برنامــۀ واتــس اپ سپاســگزارم، چــون در بســیاری از تحقیقــات و ماموریت های 
خبری به من کمک کرد. 

در ســال 2015 و زمانــی کــه صدهــا هــزار پناهجــو راهــی گذرگاه هــای دریایــی 
بیــن ترکیــه و یونــان می شــدند، پــس از دردســر طوالنــی موفــق شــدم گروهــی 
ویــژه از داوطلبــان را قانــع کنــم کــه مــن را بــه گــروه ارتباطــی مخصوص شــان 
ــردن  ــه دنبال ک ــروه داوطلبان ــن گ ــت ای ــد. ماموری ــه کنن ــس اپ اضاف در وات
قایق هایــی بــود کــه از ترکیــه بــه ســمت یونــان می رفتنــد. همچنیــن توانســتم 
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بــا یکــی از پناهجویــان ارتبــاط مســتمر و مداومــی را تــا زمــان رســیدن قایــق 
بــه ســاحل مقصــد مــورد نظــر برقــرار کنــم. در صــورت بــروز هرگونــه شــرایط 
اضطــراری، مســئول گــروه بایــد بــا توجــه بــه موقعیــت قایــق بــا گارد ســاحلی 

یونان یا ترکیه تماس می گرفت.

کارهــای  و  کنــم  دنبــال  را  گــروه  هفته هــا  می توانســتم طــی  اینگونــه 
بینظیرشــان را زیــر نظــر بگیــرم و ایــن تحقیــق بخشــی از گزارش هــای خبــری 

من بود که آن ها را تهیه کردم. 

گفتنــی اســت در واتــس اپ امــکان بایگانــی گفتگوهــا وجــود دارد کــه از طریــق 
آن می توان اطالعات را نگهداری و در آینده از آن ها استفاده کرد. 

چالش های استفاده از شبکه های اجتماعی در گردآوری اخبار 

ــن  ــرای یافت ــالش ب ــان ت ــگار در زم ــش  روی روزنامه ن ــای بســیاری پی چالش ه
ــتی آزمایی  ــۀ راس ــژه در زمین ــه وی ــی، ب ــبکه های اجتماع ــق ش ــار از طری اخب
اطالعــات وجــود دارد. ایــن چالش هــا اساســی ترین موضــوع ایــن کتــاب 

هستند که در ادامه، برخی از آن ها را شرح می دهیم.

1. حوادث در مناطق دور افتاده
ــودم کــه خبــر  ــاق خبــر در بروکســل، مشــغول کار ب در تابســتان 2015 در ات
ــه  ــپ فرانس ــای آل ــان در کوه هــ ــی آلم ــوط هواپیمای ــای خط ــقوط هواپیم س
ــود، جایــی کــه  ــه در منطقــه ای دور افتــاده رخ داده ب ــره شــد. ایــن حادث مخاب
امــکان دسترســی بــه اینترنــت، جــز در روســتاهای دور از محــل وقــوع حادثــه، 
وجــود نداشــت. ایــن موضــوع جســتجوی اطالعــات در مــورد هواپیمــا یــا بقایای 
ــاًل  ــه اص ــدیم ک ــه ش ــان متوج ــان زم ــا در هم ــرد؛ ام ــخت تر می ک آن را سـ
اطالعاتــی وجــود نــدارد کــه مــا بتوانیــم بــه آن هــا دســت پیــدا کنیــم؛ زیــرا 
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ــود کــه  هواپیمــا در منطقــه ای دور افتــاده از نظــر جغرافیایــی ســقوط کــرده ب
امــکان دسترســی بــه آن وجــود نداشــت. ایــن موضــوع بــه مــا کمــک کــرد تــا 
بســیاری از عکس هــای منتشرشــده بعــد از خبــر ســقوط را نپذیریــم؛ زیــرا یــا 

جعلی یا مربوط به حوادثی بودند که در گذشته اتفاق افتاده بود.

2. اشتباه فاحش در یک کانال تلویزیونی مصری
در اکتبــر 2015 روزی کــه مقامــات مصــری اعــالم کردنــد کــه یــک هواپیمــای 
روســی حامــل گردشــگران در صحــرای ســینا ســقوط کــرده اســت، عکس هایــی 
کــه از منابــع مصــری می رســیدند بســیار کــم بــود. همچنیــن مقامــات مصــری 
ــیدن  ــی و رس ــای بین الملل ــان خبرگزاری ه ــیاری از عکاس ــت بس ــع فعالی مان
ــن  ــا اولی ــاعت ها طــول کشــید ت ــه شــدند. ســ ــوع حادث ــکان وق ــه م ــا ب آن ه
ــرای انتشــار  ــن عکس هــا فضــا ب عکس هــا منتشــر شــوند. پــس از رســیدن ای
ــبکه های  ــی از ش ــوع  یک ــن موض ــد. ای ــاز ش ــی ب ــای جعل ــا و فیلم ه عکس ه
ــن شــبکه یکــی از فیلم هــای  ــزرگ شــود. ای ــری مصــر دچــار اشــتباهی ب خب
قدیمــی موجــود در اینترنــت را کــه مربــوط بــه ســقوط هواپیمایــی آمریکایــی 
ــود پخــش و اعــالم کــرد ایــن فیلــم، اولیــن فیلــم بــه دســت  در افغانســتان ب

آمده از سقوط هواپیمای روسی در صحرای سیناست.

3. استفاده از برنامة واتس اپ در رسانه
اطمینــان از موقعیــت جغرافیایــی فــرد: گاهــی اوقــات شــاهد عینــی از جانــب 
احتیــاط ترجیــح می دهــد مــکان خــود را فــاش نکنــد، بــه ویــژه هنگامــی کــه 
در محــل وقــوع درگیــری حضــور داشــته باشــد؛ زیــرا ممکــن اســت اظهاراتــش 
ــه  ــدازد. واضــح اســت ک ــه خطــر بین ــا دوســتانش را ب ــواده ی ــت او و خان امنی
شــماره تلفن ثبــت شــدۀ کاربــر لزومــاً بــه مــکان یــا کشــوری کــه در آن ســاکن 
ــاًل بســیاری از ســوریهای شــمال ســوریه کــه در  ــوط نمی شــود. مث اســت مرب
ــودن شــبکۀ  ــف ب ــل ضعی ــه ســاکن هســتند، به دلی ــه ترکی ــک ب مناطــق نزدی
تلفــن همــراه ســوریه یــا نبــوِد شــبکه، از ســیم کارت هــــای شــبکه های تلفــن 
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همراه ترکیه استفاده می کنند.

4. اصول اخالقی مهم هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی
ــار  ــژه در خصــوص اخب ــه وی ــی، ب ــگام اســتفاده از شــبکه های اجتماع ــراً، هن اخی
ــادی از  ــداد زی ــم تع ــوز ه ــدم. هن ــه رو ش ــی روب ــئلۀ اخالق ــد مس ــا چن ــوری ب ف
روزنامه نــگاران در اتاق هــای خبــر در سراســر جهــان بــه برخــی از مســائل اخالقــی 
حســاس توجهــی ندارنــد و بــه امنیــت افــراد مرتبــط بــا رویدادهای خبــری اهمیت 
ــچ  ــته هی ــم در گذش ــن ه ــه م ــم ک ــراف کن ــت اعت ــه صراح ــد ب ــد. بای نمی دهن
اهمیتــی بــرای ایــن موضــوع قائــل نمی شــدم و فقــط دریافــت اخبــار و ارتبــاط بــا 

شاهدان عینی در سریع ترین زمان ممکن برایم اهمیت داشت. 
ــی از  ــر یک ــلحانه، اگ ــری مس ــال گروگان گی ــرای مث ــه، ب ــک حادث ــالل ی در خ
ــر  ــان ده نف ــا »تعدادش ــم« ی ــن خوب ــد »م ــش بنویس ــا در توییت های گروگان هـ
ــرای  ــان ب ــر جه ــر سراس ــای خب ــت ها از اتاق ه ــی از درخواس ــا موج ــت«، ب اس
مصاحبــۀ اختصاصــی روبــرو خواهــد شــد؛ امــا در ایــن شــرایط متاســفانه بســیاری 
از ایــن روزنامه نــگاران اهمیتــی بــه ایــن موضــوع نمی دهنــد کــه بفهمنــد شــاهد 
عینــی هم چنــان در خطــر اســت یــا نــه. مثــاًل اگــر ســریع ترین و آســان ترین راه 
ــرای اعــالم وضعیتــش انتشــار یــک توییــت باشــد، شــما نبایــد  یــک گــروگان ب
توییــت را الیــک کنیــد یــا برایــش کامنــت بگذاریــد یــا حتــی آن را بازنشــر کنیــد 
بــدون اینکــه در ابتــدا بــه آنچــه در توییــت آمــده فکــر کنیــد. ممکــن اســت بــا 
پاســخ شــما در کامنــت بــه توییــت یــا بازنشــر آن گوشــی فــرد گــروگان گرفتــه 
شــده بــه صــدا درآیــد، در حالــی کــه هنــوز هــم در بازداشــت افــراد مســلح باشــد. 
در ایــن شــرایط هیــچ تضمینــی برای حفــظ امنیــت او وجود نــدارد؛ بنابرایــن، قبل 
از ارتبــاط بــا قربانــی یــا شــاهد عینــی بایــد خــوب فکــر کنیــد و امنیــت جانــی 
دیگــران بــرای شــما مهــم باشــد. مراقــب باشــید کــه فقــط بــرای دســتیابی بــه 

اخبار و عجله برای انتشار آن ها باعث آسیب رساندن به کسی نشوید. 
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پیشنهاداتی برای روزنامه نگاران

1. ســعی کنیــد اخبــار را بــه بیشــتر از یــک زبــان و لهجــه جســتجو کنیــد. بــرای 
ــید، در  ــه باش ــنوارۀ جنادری ــای جش ــتجوی عکس ه ــال جس ــر در ح ــال، اگ مث
ــتجوگر،  ــعودی در جس ــۀ س ــه لهج ــات را ب ــد کلم ــعی کنی ــکان س ــورت ام ص

جستجو کنید و به عربی فصیح یا انگلیسی اکتفا نکنید؛

ــران  ــه ســالمت دیگ ــد باشــید و ب ــه ای پایبن ــه اصــول حرف ــد ب 2. ســعی کنی
اهمیــت بدهیــد و بــرای دسترســی بــه یــک شــاهد عینــی، هیجــان زده و قربانی 

عجله هنگام کارکردن در اتاق خبر نشوید.همیشه مراقب باشید؛

ــت از  ــم اس ــما مه ــرای ش ــه ب ــی ک ــا و موضوعات ــری توییت ه ــرای پیگی 3. ب
ــری  ــک لیســت توییت ــد ی ــد. ســعی کنی ــدک Tweedeck اســتفاده کنی تویت

متناسب با موضوعاتی که برایتان اهمیت دارند، درست کنید؛

ــدون  ــی ب ــبکه های اجتماع ــرا ش ــد؛ زی ــوش نکنی ــان را فرام ــی موبایلت 4. گوش
ــماره های  ــتجوی ش ــن، جس ــت. همچنی ــد داش ــودی نخواهن ــراه س ــن هم تلف
محلــی و ارتبــاط بــا منابــع خبــری در محــل اصلــی رویــداد را فرامــوش نکنیــد. 
شــاید یــک پرســتار اورژانــس بیمارســتان حتــی در تماســی تلفنــی اطالعاتــی 

بسیار دقیق تر از صدها توییت در مورد یک حادثه به شما بدهد؛

ــت  ــن اس ــرا ممک ــد؛ زی ــود کنی ــتی آزمایی دانل ــاز راس ــل از آغ ــم را قب 5. فیل
دقایقی پس از انتشار، حذف یا فیلتر شود؛

6. مهارت هــای خــود را در زمینــۀ جســتجو در شــبکه های اجتماعــی مختلــف بــه 
طور همزمان ارتقاء دهید تا بتوانید منابع مختلف را با هم مقایسه کنید.
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سخن آخر

شــبکه های اجتماعــی در رونــد گــردآوری اخبــار، انقالبــی ایجــاد کردنــد و ایــن 
یعنــی روزنامه نــگار نمی توانــد از مهارت هــای الزم بــرای دسترســی بــه 
ــد.  ــی کن ــا چشم پوش ــتی آزمایی آن ه ــی و راس ــبکه های اجتماع ــب در ش مطال
ــه دســت  ــب ب ــه اســتفاده از مطال ــوط ب ــی مرب ــب اخالق ــد جوان ــن بای همچنی
ــه ای  ــاب مقدم ــن کت ــت. ای ــر گرف ــی را در نظ ــبکه های اجتماع ــده از ش آم
ــم از آن  ــت و امیدواری ــرده اس ــم ک ــوع فراه ــن موض ــوص ای ــب در خص مناس

استفاده کنید و از مطالب آن بهره کافی ببرید.
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اعتماد به آنچه در اینترنت می بینید:
ابزارها به تنهایی کافی نیستند

روز یونس و الیزا مکینتاش 

اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی بــرای روزنامه نــگاران بــه طــور هم زمــان هــم 
ــی  ــن شــبکه های اجتماع ــی دارد. ای ــای منف ــم جنبه ه ــت و ه ــای مثب جنبه ه
بودنــد کــه نــد هر کســی کــه تلفــن همــراه بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد 
ــن،  ــل شــود. همچنی ــات تبدی ــی اطالع ــع احتمال ــا منب ــی ی ــه شــاهدی عین ب
ــگاران  ــه روزنامه ن ــی ک ــده را در مکان های ــای پیش آم ــره رویداده ــکان مخاب ام
حضــور ندارنــد یــا نمی تواننــد در آنجــا حضــور پیــدا کننــد فراهــم کــرده اســت. 
ــا و مشــکالتی  ــا چالش ه ــی ب ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــر، اس از ســوی دیگ

همراه است که می توان به محور اصلی آن با این سؤال اشاره کرد: 

»چگونه می توانیم به آنچه در اینترنت می بینیم اعتماد کنیم؟«

ــت.  ــوع اس ــن موض ــه ای ــن ب ــتوریفول )Storyful( پرداخت ــۀ س ــدف مؤسس ه
ــام  ــا انج ــس ه ــا و عک ــم ه ــی فیل ــتی آزمای ــه راس ــا در زمین ــه م کاری ک
ــی  ــه محتوای ــاد را ب ــل اعتم ــر قاب ــراً غی ــا ظاه ــم ام ــوای مه ــم، محت می دهی
ــگاری  ــه ن ــت روزنام ــتانداردهای صح ــن اس ــه از باالتری ــد ک ــی کن ــل م تبدی

برخوردار باشد.

زمانــی کــه یــک روزنامه نــگار در مؤسســۀ ســتوریفول بــه فیلمــی دســت پیــدا 
می کنــد، بــاور دارد کــه نقــش او در بیــان اخبــار مهــم خواهــد بــود. بنابرایــن 

سه سؤال را از خود می پرسد: 

1. آیا این نسخه اصلی فیلم است؟
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2. آیا راهی برای اطمینان از منبع آن وجود دارد؟

ــم  ــگام پخــش فیل ــه هن ــم و توضیحــی ک ــن فیل ــات ای ــوان اطالع ــا می ت 3. آی
ارائه شده را راستی آزمایی کرد؟

از راه هــای مختلــف می تــوان بــه ســؤال اول پاســخ داد کــه در ایــن بخــش بــه 
ــف  ــرای کش ــرگاه ب ــت. ه ــرعت اس ــم. راز آن س ــا می پردازی ــیاری از آن ه بس
خبــر مهمــی کــه در آســتانۀ وقــوع باشــد ســریع تر عمــل کنیــد، جســتجو نیــز 
ــد،  ــل کنی ــر عم ــا هوش ت ــتجو ب ــدر در جس ــود. هرق ــام می ش ــریع تر انج س
فرصت تــــان بــرای دســتیابی بــه منبــع نزدیــک بــه رویــداد بیشــتر می شــود. 
ســرعت بــه شــما کمــک می کنــد تــا قبــل از شــروع کپــی و بازنشــر گســترده 
ــدف  ــه ه ــد، ب ــر می کن ــائل را پیچیده ت ــود مس ــۀ خ ــه نوب ــه ب ــت، ک در اینترن

خود برسید.

ســتوریفول  روزنامه نــگاران  دســتورالعمل ها،  ایــن  دنبال کــردن  طریــق  از 
توانایــی دســتیابی بــه اطالعــات مربــوط بــه رویدادهــا هنــگام وقــوع آن هــا را 
پیــدا می کننــد. بنابرایــن، توانایــی شــروع جســتجو دربــارۀ هرگونــه پیشــرفت 
ــن  ــتوریفول ای ــود در س ــای موج ــت. فناوری ه ــد داش ــده را خواهن حاصل ش
امــکان را می دهنــد کــه تحقیقاتــی منحصــر بــه فــرد و سیســتماتیک مبتنــی 
ــد و  ــم می کنن ــان فراه ــور همزم ــه ط ــتم را ب ــن سیس ــا در چندی ــر تقاض ب
روزنامه نــگاران بــر اســاس نیــاز خــود می تواننــد نتایــج آن هــا را ارزیابــی و بــه 

آن ها اعتماد کنند.

امــا در خصــوص تشــخیص اینکــه محتــوای بــه دســت آمــده اصلــی اســت یــا 
ــای  ــق فناوری ه ــن کار را از طری ــا ای ــال شــده، م ــی خــاص در آن اعم تغییرات

مختلفی انجام می دهیم: 
1. از طریــق، بــه وســیله جســتجوی معکــوس عکس هــا بــا اســتفاده از 
ــم  ــن فیل ــه ای ــد ک ــن ش ــوان مطمئ ــم می ت ــک فیل ــده ی ــای بریده ش بخش ه
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قباًل هم منتشر شده یا نه؛ )به فصل چهارم مراجعه کنید(

ــط  ــم مرتب ــا فیل ــن اســت ب ــه ممک ــدی ک ــات کلی ــق کلم 2. جســتجو از طری
ــا را  ــم آن ه ــرکنندۀ فیل ــی رود منتش ــال م ــه احتم ــی ک ــد کلمات ــند )مانن باش
بــه کار بــرده باشــد( و ســپس جســتجوی آن هــا از طریــق شــبکه های مختلــف. 
ــه نســخۀ اصلــی محتــوا  ــادی وجــود دارد کــه ایــن کار، شــما را ب احتمــال زی

برساند؛

3. جســتجو از طریــق لینــک مربــوط بــه فیلــم )URL( یــا رمــز تعریــف شــده 
ــر را  ــتین بار خب ــه نخس ــردی ک ــه ف ــیدن ب ــت رس ــر جه ــرای آن در توییت ب

توییت کرده که معموالً اولین منبع خبر است؛

ــتجوی  ــواردی را جس ــتوریفول م ــگاران س ــؤال دوم، روزنامه ن ــورد س ــا درم ام
ــد ایجــاد  ــع خــود تردی ــار منب ــه ممکــن اســت در خصــوص اعتب ــد ک می کنن
ــارۀ حســاب های شــبکه های اجتماعــی  کننــد. انجــام مطالعــه ای گســترده درب
ــده در  ــع کنن ــد روایتــی قان ــی کــه معمــوالً می توان ــع اطالعات ــه منب ــوط ب مرب

پاسخ به این پرسش ها ارائه کند.

ــا  ــداد حضــور داشــته اســت ی ــا ایــن شــخص واقعــاً در محــل وقــوع روی 1. آی
نه؟

2. آیا توییتی دربارۀ این رویداد قبل از وقوع آن ارسال شده است؟

ــا  ــق ب ــای مطاب ــه لیســتی از مکان ه ــا صفحــه فیســبوکی وجــود دارد ک 3. آی
مکانی که فیلم در آن ضبط شده ارائه کرده باشد؟ 

ــه اشــتراک گذاشــته  ــا منبــع در گذشــته، مطالبــی را از همــان مــکان ب 4. آی
است؟ 
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5. آیــا منبــع پســتی را الیــک کــرده یــا حضــور خــود را در مکان هــای محلــی 
آنجا ثبت کرده است؟ 

6. آیــا منتشــرکنندۀ فیلــم، فیلم هایــی را از منابــع دیگــر جمــع آوری می کــرده 
سپس دوباره آن ها را بارگذاری می کرده است؟

7. آیا فیلم های دیگری با کیفیت مشابه وجود دارند؟ 

8. آیــا فعالیت هــای دیگــری وجــود دارنــد کــه نشــان دهنــدۀ تعصــب 
منتشرکنندۀ محتوا یا موارد دیگر این چنینی باشند؟

ــه ای از  ــع خالص ــت و در واق ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــر از اهمی ــش آخ پرس
پرســش های فرعــی دیگــر اســت. پاســخ بــه آن منجــر بــه شــکل گیری 
برداشــتی نهایــی می شــود، در مــورد اینکــه آیــا ایــن محتــوا بــا اســتانداردهای 
ــگاری  ــداف روزنامه ن ــرای اه ــوان از آن ب ــت دارد و می ت ــان مطابق ــل اطمین قاب

استفاده کرد؟

ــداد ذکــر می شــود و در  گفتنــی اســت کــه در بســیاری از فیلم هــا محــل روی
ــده  ــد محــل ذکرش ــکان تایی ــا ام ــه آی ــود ک ــؤال مطــرح می ش ــن س ــا ای اینج
بــرای مــا امــکان پذیــر اســت؟ همچنیــن ســؤاالت دیگــری نیــز بایــد در ایــن 

زمینه مورد توجه قرار بگیرند:
1. آیــا نشــانه های برجســته یــا جزئیــات توپوگرافــی وجــود دارنــد کــه بــه مــا 
 »Wikimapia« ــا ــق »GoogleMaps« ی ــه از طری ــد ک ــکان را بده ــن ام ای

مکان را بررسی کنیم؟ 
2. آیــا خیابان هــا بــا عکس هایــی کــه برنامــه »Geo Panoramic« یــا برنامــۀ 
»GoogleStreetview« از طریــق موقعیــت جغرافیایــی تعییــن کــرده اســت، 

مطابقت دارند؟
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ــود  ــی وج ــداد و حروف ــگاه ها اع ــوی فروش ــا تابل ــا ی ــالک خودروه ــا در پ 3. آی
دارند که به آن کشور اشاره کنند؟ 

ــند،  ــوش می رس ــه گ ــم ب ــه در فیل ــی ای ک ــای محل ــا زبان ه ــا ی ــا لهجه ه 4. آی
نشانه هایی از آن مکان هستند؟

ــرای راســتی آزمایی  ــزرگ ب ــا گامــی ب ــات تشــخیص مکان ه در بســیاری از اوق
ــه محــض اینکــه از درســت بودن ایــن مــورد اطمینــان حاصــل  فیلــم اســت. ب
ــد،  ــاز می کن ــم را آغ ــی فیل ــان منطق شــد، مؤسســۀ ســتوریفول تشــخیص زم
ــوی  ــده از س ــه ش ــات ارائ ــا اطالع ــم ی ــذاری فیل ــان بارگ ــر از زم ــرف نظ ص
ــا  ــه آن ه ــد ب ــه بای ــش هایی ک ــی از پرس ــه، برخ ــم در ادام ــرکننده فیل منتش

توجه شود، آمده است:

1. آیا شرایط آب و هوایی با گزارش های آن روز مطابقت دارد؟

2. آیا فضای فیلم ها با زمان ذکرشده از سوی منبع مطابقت دارد؟
ــا  ــا حــد امــکان ب ــم مشــاهده می شــود ت ــد آنچــه را کــه در فیل همچنیــن بای

بسیاری از منابع همزمان دیگر مقایسه کرد: 
3. آیــا فیلــم بــا فیلــم یــا عکس هــای دیگــری کــه از همــان مــکان بارگــذاری 

شده اند، مطابقت دارد؟

ــه  ــن کار را مؤسسـ ــا رویدادهــای اعــالم شــده مطابقــت دارد )ایـ ــم ب ــا فیل 4. آی
ســــتوریفول بــــا اســــتفاده از اطالعــات موجــــود در لیســــت های توییتــــر، 

خبرگزاری ها و اخبار محلی انجام می دهد.( 

5. نظـر مخاطبانـی کـه بـا آنهـا ارتبـاط داریـم درمـورد فیلـم چیسـت؟ )در
صورت امکان(
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6. در صورتــی کــه فیلــم دارای گفتگوهایــی باشــد، آیــا لهجــه یــا زبــان محلــی 
افــرادی کــه بــا آن هــا صحبــت شــده اســت بــا شــرایط خبــری کــه فیلــم آن را 

مخابره می کند، هماهنگی دارد؟

7. اطالعــات بیشــتری کــه مؤسســۀ ســتوریفول درمــورد فیلــم در اختیــار دارد 
چیست؟

ــل  ــی تام ــتوریفول کم ــگاران س ــد، روزنامه ن ــر ش ــه ذک ــام آنچ ــد از انج بع
می کننــد تــا بــه رونــد کار نگاهــی بیندازنــد. پــس از پاســخ بــه پرســش هایی 
کــه در بــاال ذکــر شــده بــه بهتریــن شــکل، توانایــی گرفتــن تصمیمــی مناســب 
ــرا می رســد. در  ــا منبــع محتــوا ف را خواهنــد داشــت. ســپس زمــان ارتبــاط ب
اغلــب اوقــات، برقــراری ارتبــاط از طریــق تمــاس تلفنــی بــا منتشــرکنندۀ فیلــم 
انجــام می شــود. یافتــن شــماره تماس او معمــوالً نشــان دهنــدۀ میــزان 

مطمئن بودن شخص و همچنین محتوای فیلم است. 

گفتنــی اســت کــه حتــی اگربــا وجــود مثبــت بــودن همــۀ شــاخص ها مثبــت 
ــگاران در  ــخصی روزنامه ن ــی ش ــاس ارزیاب ــر اس ــی ب ــم نهای ــا تصمی ــند، ام باش
مؤسســۀ ســتوریفول گرفتــه می شــود. اگــر اعضــای تیــم احســاس کننــد کــه 
ــرف  ــود. از ط ــی می ش ــر بررس ــار دیگ ــوع ب ــود دارد، موض ــدی وج ــای تردی ج
ــی  ــا آن  جای ــند، ت ــت باش ــا مثب ــاخص ها و عملکرد ه ــت ش ــن اس ــر، ممک دیگ
کــه غیــر عــادی و عجیــب بــه نظــر بیاینــد. در واقــع ایــن مســئله بــا توجــه بــه 
ــه نظــر  ــده ب ــاق ناامیدکنن ــن اتف ــد. شــاید ای ــاق می افت ــا بســیار اتف ــۀ م تجرب
ــه  ــتی آزمایی در مؤسس ــل راس ــه اص ــه س ــدی ب ــای پایبن ــا به ــا م ــد؛ ام برس
ــر ســه محــور اصلــی  ــم )Three C΄s(، کــه مبتنــی ب ســتوریفول را می پردازی
ــارت  ــران خس ــت )Courtesy( و جب ــن نی ــورت )Consultation(، حس مش

)Compensation( است.
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ــراری  ــدون برق ــوا و ب ــدون اطــالع صاحــب محت ــوا ب ــد از محت ــا نبای از نظــر م
ــتفاده  ــی اس ــوای عموم ــک محت ــد ی ــت او، همانن ــب رضای ــا او و جل ــاط ب ارتب
شــود؛ بلکــه اســتفاده از ایــن محتــوا در برنامه هــای مشــخص و طبــق شــرایط 

روشنی که همگی بر آن اتفاق نظر دارند، باید انجام شود.

بررسی یک مورد: »مضایا« )سوریه(... فعالیت های ستوریفول در محل 
رویداد چگونه انجام می شود؟ 

اولیــن چالــش ســتوریفول در برخــورد بــا محتــوای بــه دســت آمــده از وقایــع 
مضایــا در ژانویــۀ 2016 در ســوریه هنــگام پوشــش خبــری گزارش هــای 
مربــوط بــه گرســنگی در ایــن شــهر محاصــره شــده بــود. موسســه ســتوریفول 
ــداد  ــن روی ــی ای ــه در ط ــرد ک ــی می ک ــی را بررس ــس قدیم ــا عک ــد ده ه بای

مجدداً منتشر شده بودند.

مــا توانســتیم جعلی بــودن بســیاری از عکس هــای نامربــوط بــه رویــداد را کــه 
ــه گرســنگی در مضایاســت، کشــف کنیــم. ایــن کار از  ادعــا می شــد مربــوط ب
طریــق مجموعــه ای از ابزارهــا، فناوری هــا و حضــور گروهــی از خبرنــگاران مــا 
ــوس  ــتجوی معک ــات جس ــق عملی ــت. از طری ــورت گرف ــداد ص ــل روی در مح
عکس هــا بــا اســتفاده از ابزارهایــی بــا منبــع آزاد همچــون »TinEye« و 
گــوگل )بــه فصــل چهــارم مراجعــه کنیــد( دریافتیــم کــه بســیاری از عکس هــا 
ــن  ــد ای ــن ش ــا روش ــرای م ــن ب ــتند. همچنی ــال 2013 هس ــه س ــوط ب مرب
عکس هــا مربــوط بــه مناطــق محاصــره شــدۀ دیگــری هســتند و بــرای جلــب 

توجه به  وقوع بحران انسانی شدید در مضایا مجدداً منتشر شده اند.
ــۀ  ــم ژانوی ــا« در شش ــکی مضای ــت پزش ــا، »هیئ ــن عکس ه ــار ای ــی انتش ط
2016،فیلمــی وحشــتناک در صفحــۀ فیســبوک خــود منتشــر کــرد کــه در آن 
پزشــکی در حــال گفتگــو بــا یــک کــودک هفــت ســالۀ بســیار الغــر و نحیــف 

است که در برابر دوربین لبخند می زد. 
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می توانید این فیلم را از طریق این لینک مشاهده کنید:
https://goo.gl/o2oWcr

متن گفتگویی که در این فیلم انجام شده، این بود:
- نامت چیست عمو؟

- محمد عیسی.
- چند روز است که غذا نخورده ای؟ 

- هفت روز.
- به خدا قسم بخور.

- به خدا قسم.
- خیلی گرسنه هستی؟

کودک سرش را به نشانۀ تایید تکان می دهد.
- به آقای دیمستورا 1 چه می خواهی بگویی؟

- چند ثانیه بدون هیچ صحبتی می گذرد.
- اینکه برای ما غذا بفرستد؟

کودک سرش را به نشانۀ تایید تکان می دهد.
- خــب... انشــاءاهلل عمــو... االن بیشــتر از همــه دوســت داری چــه کاری انجــام 

بدهی؟ 
کودک جواب نمی دهد و سرش را برمیگرداند. 

- دوست داری االن چه چیزی بخوری؟
کودک در حالی که لبخند پهنی روی صورتشش دارد، می گوید: 

- هوس شیرینی کردم. 
- باشد عمو. خدا بزرگ است.

ــن  ــی اســت. در ای ــوی واقع ــک گفتگ ــن ی ــه نظــر می رســید ای ــگاه اول ب در ن
ــا لهجــۀ اهالــی مضایــا صحبــت می کــرد؛ امــا لهجــۀ پزشــک  فیلــم، کــودک ب
ــم در  ــن فیل ــود. از ســوی دیگــر، احتمــال این کــه محــل ضبــط ای ــه نب اینگون
بیمارســتانی در هــر روســتای محاصــره شــدۀ دیگــری باشــد دور از ذهــن نبــود. 

Staffan de Mistura .1؛ نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در امور سوریه
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ــی از  ــد. یک ــود آم ــم به وج ــن فیل ــورد ای ــی در م ــل، تردیدهای ــن دلی ــه همی ب
نظرات دربارۀ فیلم این بود:

»چطــور اســت کــه ایــن بچــه غــذا نخــورده؛ ولــی مردهــا و زنــان پشــت ســرش 
ــازه  ــرا اج ــر. چ ــت دیگ ــی اس ــی کاف ــت؟! دروغ و دوروی ــوب اس ــان خ حالش
ــر.  ــت دیگ ــس اس ــد؟ ب ــان بیای ــر بدش ــوریه از همدیگ ــردم س ــد م می دهی
ــا  ــد و ت ــت بکشــید. خســته نشــدید پنــج ســال مــردم را مســخره کردی خجال

االن هیچ کاری نکردید جز آسیب زدن و ضرررساندن؟«

جهــت بررســی درســت بودن ایــن فیلــم، مؤسســۀ ســتوریفول از آرشــیو 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــوب ک ــبوک و یوتی ــا در فیس ــکی مضای ــت پزش ــای هیئ فیلم ه
ــه  ــانه هایی ک ــه نش ــتیابی ب ــد دس ــه امی ــت؛ ب ــک گرف ــود، کم ــال 2013 ب س
ممکــن بــود بتواننــد بــه قضــاوت درســت و قطعــی دربــارۀ درســتی ایــن فیلــم 
ــی  ــا در بیمارســتان صحرای ــود کــه همــۀ فیلم ه ــه شــده ب ــد. گفت کمــک کنن
مضایــا ضبــط شــده اند، کــه یکــی از آخریــن مراکــز پزشــکی باقیمانــده در ایــن 

شهر است.

ــا توجــه بــه محدودبــودن عناصــر طبیعــی در تصاویــر گرفتــه شــده در ایــن  ب
ــوازم و  ــه نشــانه های دیگــر همچــون ل مرکــز پزشــکی، چارهــای جــز توجــه ب
اشــیایی کــه در فیلــم دیــده می شــدند، مثــل کاشــی کــف زمیــن، قفســه های 

دارو و لوازم پزشکی و تخت های بیمارستان نداشتیم. 

ــده  ــم، قفســه های پزشــکی خــاص و رنگارنگــی پشــت ســر کــودک دی در فیل
ــده در  ــای منتشرش ــی از فیلم ه ــا را در یک ــابه آن ه ــه های مش ــوند. قفس می ش
صفحــۀ فیســبوک هیئــت پزشــکی مضایــا مربــوط بــه ســال 2013 نیــز دیــده 
ــا  ــدن ب ــی ش ــر زخم ــر اث ــه ب ــد ک ــده می ش ــاری دی ــم بیم ــم. در آن فیل بودی
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خمپــاره، تحــت درمــان بــود؛ )از همــان زمــان ایــن فیلــم حــذف شــد( امــا مورد 
ــفید در  ــوش س ــم. کفپ ــودک دریافتی ــن ک ــم ای مشــکوکی را در خصــوص فیل
ــا کــــف پوش هــای ســبز و ســفید در فیلم هــای ســال 2013  فیلــم کــودک ب
مطابقــت نداشــت. کــــف پوش هــای ســبز و ســفید بــه طــور واضــح در بیشــتر 
فیلم هــای منتشرشــده در کانــال یوتیــوب هیئــت پزشــکی مضایــا دیــده 
ــه ســطح  می شــدند و می شــد آن هــا را هنــگام چرخیــدن دوربیــن از تخــت ب

زمین مشاهده کرد.

ــن  ــوص و همچنی ــن خص ــده در ای ــع کنن ــی قان ــه جواب ــیدن ب ــدف رس ــا ه ب
ــۀ  ــد، مؤسس ــات کنن ــکان را اثب ــتی م ــه درس ــتری ک ــر بیش ــت تصاوی دریاف

ستوریفول با هیئت پزشکی مضایا تماس گرفت.

ــم، مؤسســۀ ســتوریفول فیلمــی از همــان  ــه منتظــر پاســخ بودی ــی ک در زمان
کــودک را در یوتیــوب پیــدا کــرد کــه متعلــق بــه انجمــن پزشــکی آمریکایــی 
ســوری )SAMS( بــود. ایــن فیلــم، چنــد ســاعت پــس از انتشــار در یوتیــوب، 
در فیســبوک نیــز منتشــر شــد؛ امــا همــان گفتگــو را بــا همــان کودکــی کــه از 

گرسنگی رنج می برد، نشان می داد. 

مؤسســۀ ســتوریفول شــروع بــه تحقیــق در ایــن خصــوص از طریــق جســتجوی 
معکــوس و عملیــات جســتجوی مســتمر از طریــق کلمــات کلیــدی مربــوط بــه 
مضایــا کــرد. در همیــن حیــن خبرنــگاران خارجــی، در طــی پوشــش رویدادهــا 
ــم  ــن فیل ــر از همی ــخه هایی دیگ ــذاری نس ــتراک گ ــه اش ــروع ب ــا، ش در مضای
کردنــد. از جملــه خبرنــگار بخــش خاورمیانــۀ ای بی ســی  نیــوز اســترالیا، ســوفی 
ماکنیــل، کــه بــه مؤسســۀ ســتوریفول گفــت فیلم هایــی را مســتقیماً از یکــی 
از پزشــکان عضــو انجمــن پزشــکی آمریکایــی ســوری )SAMS( در بیمارســتان 

مضایا که نامش خالد است، به دست آورده است.
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ســتوریفول بــا دکتــر عمــار غانــم، عضــو هیئــت مدیــرۀ انجمــن، تمــاس گرفــت. 
اعضــای ایــن انجمــن را تعــدادی از پزشــکان ســوری آمریکایــی تشــکیل می دهنــد 
کــه ســعی دارنــد بــه ســوریه کــه جنــگ آن را نابود کــرده، کمــک پزشــکی کنند.2 
ــت او پرســتار بی هوشــی اســت.  ــرد و گف ــد ک ــد را تایی ــت خال ــم هوی ــر غان دکت
همچنیــن اعــالم کــرد کــه انجمــن پزشــکی آمریکایی ســوری اطالعــات خالــد را از 
طریــق تماس هایــی کــه بــا الَزبدانــی )یکــی از روســتاهای مجــــاور مضایــــا کــه 
دکتــر غانــم در آنجــا زندگــی می کــرد( گرفتــه، مــورد تحقیــق و بررســی قــرار داده 

است.

طبــق گفتــۀ دکتــر غانــم، خالــد اهــل ادلــب بــود؛ امــا به دلیــل کار در 
ــود.  ــرده ب ــا زندگــی ک ــار ســال در مضای ــدت چه ــه م ــی ب بیمارســتان صحرای
دکتــر غانــم همچنیــن گفــت کــه انجمــن، شــماره واتس اپــی را بــرای خالــد در 
ــان  ــا را نش ــع مضای ــه وقای ــی ک ــق آن، فیلم های ــا از طری ــود ت ــه ب ــر گرفت نظ
می دهنــد منعکــس کنــد و نیــز از اخبــار جدیــد دربــارۀ شــرایط بحرانــی آنجــا 

اطالع داشته باشند.

ــرار کنیــم،  ــا او ارتبــاط برق همچنیــن تنهــا شــخص دیگــری کــه توانســتیم ب
مســئوالن صفحــۀ فیســبوکی بــه نــام مضایــا بودنــد. آن هــا آشــنایی خــود بــا 

خالد و اینکه او اهل ادلب است را تایید کردند. 

ســتوریفول بــا خالــد ارتبــاط گرفــت تــا تاییــد کنــد کــه خــودش آن فیلــم را 
ضبــط کــرده اســت. صدایــی کــه پشــت تلفــن بــود، آشــنا بــه نظــر می آمــد. 
همــان صدایــی کــه در فیلــم کــودک )محمــد( بــود و بــه عربــی فصیــح، نــه بــا 
ــد گفــت کــه خــودش  ــا صحبــت می کــرد. خال ــج در مضای ــۀ رای لهجــۀ عامیان
فیلم هــا را ضبــط و در صفحــۀ فیســبوک بیمارســتان منتشــر کــرده اســت. او 
شــرایط آنجــا را »وحشــتناک« توصیــف کــرد و گفــت کــودکان و ســالمندان در 

2. برای دریافت گزارش انجمن در مورد گرسنگی در مضایا به این لینک بروید: 

https://goo.gl/w0lty2
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ــادآور شــد کــه کمک هــای  ــد. او ی ــدن میمیرن ــود آب ب ــر ســوءتغذیه و کمب اث
پزشکی برای مواجه با این بحران کافی نیست.

خالــد علــت تفــاوت بیــن رنــگ کف پوشــها را شــرح داد و گفــت: دو بیمارســتان 
ــه و دیگــری  ــادی روزان ــوارد ع ــرای م ــا ب ــا وجــود دارد، یکــی از آن ه در مضای
ــژه اســت. او گفــت کــه عمل هــای  ــرای عمل هــای جراحــی و مراقبتهــای وی ب
ــوش ســبز و ســفید مشــخص  ــا کفپ ــم ب ــه در فیل ــتانی ک جراحــی در بیمارس
ــا  ــر ب ــراد درگی ــادی و اف ــن بیمــاران ع شــده اســت، انجــام می شــوند. همچنی
ــده،  ــخص  ش ــفید مش ــوش س ــا کفپ ــه ب ــری ک ــتان دیگ ــنگی در بیمارس گرس
ــرای تاییــد اینکــه او در بیمارســتانی در  ــد ب پذیرفتــه و درمــان می شــوند. خال
مضایــا کار می کنــد گفــت: فیلمــی از خــود ضبــط می کنــد کــه او را در 

بیمارستان محل گفتگو با کودک )محمد( نشان می دهد. 

روز بعــد مؤسســۀ ســتوریفول فیلمــی 15 ثانیهــای در واتــس اپ دریافــت کــرد 
کــه همــان اتــاق در مرکــز پزشــکی مضایــا را بــا همــان قفســه های رنگارنــگ و 
تقریبــاً خالــی و کــــف پوش هــای ســفید، نشــان مــی داد. خالــد مدتــی کوتــاه در 
ایــن فیلــم ظاهــر شــد، بــا اینکــه ماســک پزشــکی بــه صــورت خــود زده بــود تــا 
ــود.  ــخیص ب ــل تش ــح و قاب ــاًل واض ــدای او کام ــا ص ــود؛ ام ــاش نش ــش ف هویت
فیلم هایــی هــم کــه شــبکۀ خبــری ســوری »قاســیون« در هفتــم ژانویــه منتشــر 
ــن هــم نشــانۀ  ــی داد. ای ــا را نشــان م ــز پزشــکی مضای ــود، همــان مرک ــرده ب ک

دیگری در کنار دیگر نشانه ها برای اثبات و تایید درستی مکان بود.

فیلــم کــودک )محمــد( را بــه خبرگــزاری وابســته بــه مؤسســۀ ســتوریفول دادیم. 
عــالوه بــر آن، عکس هایــی را کــه خالــد از بیمارســتان گرفتــه و منتشــر کــرده 
بــود، میــان مراکــز خبــری مهــم جهــان پخــش کردیــم. دو روز بعــد از اینکــه مــا 
بــا خالــد صحبــت کردیــم، مؤسســۀ ســتوریفول پیامــی از او در واتــس اپ دریافت 

کرد مبنی بر اینکه کمک ها باالخره به مضایا رسیدند.



61

سخن آخر

تجربــۀ ســتوریفول در زمینــۀ تعامــل بــا محتــوای خبــری مربــوط بــه حــوادث 
شــهر مضایــا حــاوی یــک پیــام یــادآوری بــرای روزنامه نــگاران اســت، بــه ویــژه 
ــت  ــن اس ــام ای ــد. پی ــتفاده می کنن ــی اس ــبکه های اجتماع ــه از ش ــی ک آن های
ــزار و  ــاد اب ــیار زی ــر بس ــزان تاثی ــی در می ــر کنون ــت در عص ــاز نیس ــه نی ک
ــویم؛  ــرق ش ــت غ ــود در اینترن ــی موج ــق و بررس ــتجو، تحقی ــای جس برنامه ه
بلکــه پرســش و تمــاس به صــورت مســتقیم از طریــق تلفــن و همچنیــن تحقیق 
ــرایط  ــت. در ش ــروری اس ــری ض ــان ام ــف همچن ــع مختل ــتجو از مناب و جس
حســاس و پیچیــده، همــواره دســتورالعمل هایی متعــدد و برنامه هــا و اشــخاص 
مختلفــی مطــرح می شــوند. اگرچــه ممکــن اســت درخواســت اطالعــات دقیــق 
ــژه در بحران هــای  ــه وی ــل اعتمــاد از کســانی کــه در شــرایط دشــوار و ب و قاب
ــاد  ــه ی ــه ســطحی از فقــدان همــدردی برســاند. ب انســانی هســتند، شــما را ب
داشــته باشــید کــه تحریــف واقعیت هــا غالبــاً در شــرایطی اتفــاق می افتــد کــه 
افــراد بــه ســمت باورکــردن محتــوای خشــن و تکان دهنــده )بــا انتشــار عکــس 
ــه  ــاد ب ــق اعتم ــع )از طری ــه منب ــبت ب ــی نس ــی( و بی تفاوت ــای قدیم و فیلم ه
افــرادی مجهــول کــه محتوایــی را در اینترنــت منتشــر کــرده و مدعی می شــوند 
کــه شــاهد عینــی هســتند یــا درخواســت کمــک دارنــد( ســوق پیــدا می کننــد. 
ــد  ــت خواه ــد دق ــری فاق ــکل گیری تصوی ــب ش ــوع موج ــن موض ــن، ای بنابرای
شــد. شــاید افزایــش روش هــای تحقیــق، بررســی و انجــام راســتی آزمایی های 
ــدرت و  ــش ق ــث افزای ــی باع ــوای دریافت ــه محت ــاد ب ــت اعتم ــتقل در جه مس

تاثیرگذاری آن خواهد شد.
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نقش شبکه های اجتماعی در روایت های خبری 
و تحریک تعامل مخاطبان

ایثار الکتاتني 

ــی  ــگاران اســت. از زمان ــا روزنامه ن ــی م ــر کار اصل ــت خب ــار و روای ــال اخب انتق
کــه مســلح بــه قلــم شــدیم و دفترهایمــان را در دســت گرفتیــم و بــا خــود عهد 
ــود.  ــن برایمــان مهــم نب ــم، چیــزی جــز ای بســتیم کــه حقیقــت را نقــل کنی
ــه،  ــد و از روزنام ــر کردن ــار تغیی ــش اخب ــار و پخ ــای انتش ــه ابزاره ــدر ک هرق
ــوردر،  ــم، ریک ــیدند و از قل ــنپ چت رس ــه اس ــی ب ــبکۀ تلویزیون ــالگ و ش وب
ــمند و  ــی های هوش ــل گوش ــروزی مث ــای ام ــه ابزاره ــون ب ــن و میکروف دوربی
برنامه هــای ســاخت فیلــم رســیدند، ماهیــت کار مــا همــواره حــول یــک محــور 
چرخیــد: چــه در گذشــته و چــه اکنــون، مــا رویدادهــا را روایــت و خبرهــا را 

منتقل می کنیم.

ــه  ــم ک ــرار می دهی ــب ق ــان را مخاط ــی از جوان ــا گروه ــالس، م ــره پ در الجزی
ــن  ــزاره هســتند. ای ــی از نســل ه ــد و توده های ــژه ای دارن ــال وی ــوش دیجیت ه
ــد توجهــش را  ــاه نمی توانی ــی کوت ــه جــز در لحظات ــی اســت ک ــروه، مخاطب گ
جلــب کنیــد، محتــوا را از شــبکه های اجتماعــی می گیــرد و مصــرف می کنــد 
و اندیشــه هایش از ایــن طریــق تغذیــه می شــوند، بــا محتوایــی روبــه رو 
می شــود کــه بــه شــکلی بیســابقه و قابــل  توجــه پیشــرفته اســت. ایــن محتــوا 
تصاویــر متحــرک بیشــتر و اخبــار ســنتی کمتــری دارد. شــکی نیســت کــه ایــن 

محتوا سریع ترین، واضح ترین و جذاب ترین محتوا در زمانۀ ماست. 

ــد  ــا مســائلی جدی ــد ب ــان می کن ــگاری وادارم ــۀ روزنامه ن ــا در صحن ــت م فعالی
روبــه رو شــویم کــه بــه ذهــن روزنامه نــگاران یــک دهــۀ قبــل متبــادر نمی شــد؛ 
مثــاًل چگونــه می تــوان خبــری را در 15 ثانیــه منتقــل کــرد؟ چگونــه اخبــار را 
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ــا مخاطــب امــروزی کــه اخبــار را از  ــدون اســتفاده از صــدا منتقــل کنیــم ت ب
ــاهده  ــد، آن را مش ــت می کن ــل کار دریاف ــه مح ــن ب ــگام رفت ــی اش هن گوش
ــل  ــا وجــود شــبکه های اجتماعــی، مث ــان را ب ــه مخاطب ــاًل چگون ــا مث ــد؟ ی کن
فیســبوک، کــه تعــداد زیــادی عکــس از کــودکان زیبــا و عکس هــای دوســتان 
در مناســبت های مختلــف بــه نمایــش می گــذارد، تشــویق کنیــم تــا خبرهــای 
بحــران ســوریه را پیگیــری کننــد؟ چگونــه می توانیــم مخاطبــان را قانــع کنیــم 

که فیلم هایشان را به اشتراک بگذارند؟ 

اینهــا فقــط بخشــی از مســائلی اند کــه روزانــه ســؤاالت زیــادی را به ذهــن مــا 
ــه ای از  ــق مجموع ــال کارش را از طری ــگار دیجیت ــد. روزنامه ن ــادر می کنن متب
ابزارهــا انجــام می دهــد کــه مرحلــۀ اول آن اســتفاده از تلفن هــای هوشــمند و 
ــتم های  ــیاری از سیس ــرای بس ــب ب ــوای مناس ــاختن محت ــش س ــۀ دوم مرحل
مختلــف جهــت انتقــال اخبــار و مرحلــۀ آخــر ســنجش موفقیــت موردنظــر بــا 
ــه اســت کــه می بینیــم »جعبــه  اســتفاده از معیارهــای مختلــف اســت. اینگون
ابــزار« ایــن روزهــا دارای ابزارهایــی جدیــد و جــذاب اســت. بــرای رســیدن بــه 
اهــداف ایــن فصــل، مــا یکــی از ایــن ابزارهــا را بررســی می کنیــم: چگونگــی 
اســتفادۀ الجزیــره پــالس از شــبکه های اجتماعــی بــرای انتقــال و تبــادل اخبــار 

و افزایش تعامل مخاطبان به شیوه ای بهتر.

چرا به شبکه های اجتماعی پناه می بریم؟ 

ــروه  ــن گ ــتند. ای ــال هس ــا 29 س ــن 18 ت ــکا بی ــان در آمری ــد جوان 82 درص
ــه  ــد و هــر روز ب ســنی، مخاطــب مــا هســتند. صفحه هایــی در فیســبوک دارن

آن ها سر می زنند. 3

3. فیسبوک بیزنس 10 فوریه 2016: 

https://www.facebook.com/business/news/Features-for-Video-Ads-UK
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ــبکه های  ــدر ش ــبوک را در ص ــر فیس ــن ام ــر، ای ــال حاض ــک در ح ــدون ش ب
و  اســنپ چت  همچــون  دیگــر،  شــبکه های  می دهــد.  قــرار  اجتماعــی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــال مشهورشــدن هســتند، ب ــه روز در ح ــز روزب اینســتاگرام نی
روزانــه 52 درصــد جوانــان آمریــکا از اینســتاگرام و 41 درصــد آن هــا از 

اسنپ چت استفاده می کنند.4

روزانــه 80 میلیــون عکــس در اینســتاگرام5 بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند و 
10 میلیارد فیلم6 در اسنپ چت دیده می شوند.

همچنیــن 75 درصــد بازدیــد فیلم هــا در فیســبوک در جهــان از طریــق تلفــن 
همراه هوشمند انجام می شود. 7

دورۀ تلویزیون هــای قدیمــی دیگــر گذشــته اســت و گزارش هــای خبــری 
تلویزیونــی در ردۀ ســنتی ها جــای می گیرنــد. بــرای اثبــات ایــن موضــوع الزم 
اســت بدانیــد کــه 38 درصــد خانه هـــایی کــه مخاطبــان بــا ســن بیــن 18 تــا 

.4

 Lenhart, Amanda (2015, April 9). Mobile Access Shifts Social Media Use and
Other Online Activities. Pew Research Center. Retrieved from: https://goo.gl/
n76zLn

5. اخبار اینستاگرام 22 سپتامبر 2015،

https://goo.gl/Hb8a3e 

 .6

   Firer, Sarah (2016, April 28). Snapchat User `Stories› Fuel 10 Billion Daily
Video Views. Bloomberg. Retrieved from:https://goo.gl/sHJmZL

.7

Dredge, Stuart (2015, April 23). Facebook ‘excited’ about ads potential as it 
4bn daily video views. The Guardian. Retrieved from: https://reaches goo.gl/
RBYS7K
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34 در آن ها زندگی می کنند، اشتراک کابلی تلویزیون ندارند8

و بــه جــای آن از خدمــات پخــش مجانــی برنامه هــا از طریــق اینترنــت اســتفاده 
می کننــد، بــه فایل هــای پادکســت گــوش می دهنــد و هــزاران پیــام فــوری در 
روز ارســال می کننــد. بنابرایــن، می توانیــم بگوییــم کــه شــبکه های اجتماعــی 
محیط هایــی هســتند کــه ایــن افــراد در آن هــا بــزرگ شــده اند؛ زیــرا آن هــا را 
از همه جهــت در بــر گرفته انــد و بــه عنــوان مکانــی کــه همیشــه در آن 

حضور دارند به آن نگاه می کنند. 

نمی توانیــم منکــر ایــن موضــوع شــویم کــه شــبکه های اجتماعــی بــه بخشــی 
جدانشــدنی از زندگــی روزانــه و آگاهــی مــا تبدیــل شــده و بخــش بزرگــی از 
ــد. بــه همیــن دلیــل، رقابــت در  تمرکــز مــا را بــه خودشــان اختصــاص داده ان
جهــان شــبکه های اجتماعــی بیشــتر از قبــل شــده اســت. جهــان اخبــار نیــز 
ــۀ  ــد و هم ــت می کن ــت رقاب ــات و سیاس ــاری، تبلیغ ــای تج ــان برنده ــا جه ب
ــا بتواننــد  ــد ت ــه کارگیــری هرچیــز الزم را دارن ــرای ب آن هــا آمادگــی کامــل ب

توجه مخاطبان را جلب کنند.

مــا شــاهد پیشــرفتی طبیعــی و یــک انقــالب هســتیم و جهــان اخبــار نیــز بایــد 
ــبکه های  ــردن ش ــه واردک ــد ب ــروع کن ــود و ش ــراه ش ــالب هم ــن انق ــا ای ب

اجتماعی به روند تهیۀ گزارش های خبری و انتشار آن ها. 
ســازندگان برنامــۀ اســتریم )جریــان( از اولیــن کســانی بودنــد کــه ایــن موضــوع 
ــرۀ انگلیســی آن را پخــش  ــن برنامــه کــه شــبکۀ الجزی را در نظــر گرفتنــد. ای
ــور  ــه ط ــکایپی ب ــهای اس ــا و تماس ــش توییت ه ــدۀ پخ ــۀ ای ــر پای ــرد ب می ک

.8

 Gesellschaft für Konsumforschung (2016, July 13). OneQuarter of US
 Households 8Live Without Cable, Satellite TV Reception – New GfK Study.
GfK. Retrieved from: https://goo.gl/EnG0jN
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روزانه و هنگام پخش برنامه بود. 

ــی  ــاهد تغییرات ــال ش ــد س ــت چن ــس از گذش ــی پ ــای تلویزیون ــۀ برنامه ه هم
قابــل مالحظــه در زمینــۀ اســتقبال مخاطبــان بودنــد. ثابــت شــد کــه 
ــکان  ــک ســاعت اســت و ام ــا ی ــدت پخــش آن ه ــه م ــه ای ک ــای روزان برنامه ه
ــته  ــروزی  خس ــان ام ــرای مخاطب ــدارد ب ــود ن ــت وج ــان در اینترن دریافتش
ــب 30  ــتند. مخاط ــی هس ــه طوالن ــل مالحظ ــکلی قاب ــه ش ــرا ب ــد؛ زی کننده ان
ســـال های کــه در گذشــته دو ســاعت متوالــی بــرای دیــدن برنامــه ای مســتند 
وقــت صــرف می کــرد، اکنــون دیگــر نمی توانــد حتــی برنامــه ای 30 دقیقــه ای 
را ببینــد بــدون اینکــه حوصلهــاش ســر بــرود، چــه برســد بــه جوانــی 18 ســاله 
کــه فایــل ضبــط شــده در اســنپ چت را بارهــا و بارهــا جلــو می بــرد تــا آن را 
ســریع تر ببینــد؛ چــون از نظــر او 10 ثانیــه بــرای دیــدن یــک فیلــم یــا عکــس 

زیاد است.

ــی  ــبکه های اجتماع ــنتی، در ش ــش س ــای پخ ــل از ابزاره ــار قب ــروزه اخب ام
منتشــر می شــوند؛ مثــاًل توییت هــای لحظــه ای و پخــش مســتقیمی کــه مــن 
و همکارانــم در انقــالب مصــر بــا آن هــا درگیــر بودیــم، بــرای دریافــت اخبــار، 

ابزارهایی هوشمندتر بودند و کار با آن ها آسانتر بود. 

ابزارهــای زیــادی بــرای راســتی آزمایی محتــوای بــه دســت آمــده از شــبکه های 
اجتماعــی وجــود دارنــد؛ مثــل برنامــۀ زمانبنــدی کــه بــه مــا کمــک می کنــد 
زمــان واقعــی ضبــط یــک فیلــم را بفهمیــم و نیــز ابــزار راســتی آزمایی 
ــتی آزمایی  ــم و راس ــط فیل ــی ضب ــکان واقع ــا م ــنایی ب ــرای آش ــی ب جغرافیای
ــوای  ــه محت ــتند ک ــیاری هس ــه های بس ــن، مؤسس ــران. همچنی ــت کارب هوی
شــبکه های اجتماعــی را مدیریــت، آرشــیو و از طریــق توییتــر منتشــر 

می کنند. مؤسسه هایی همچون ستوریفول، دیتا ماینر و سامدیسک. 
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ــت ســریع و پخــش  ــا وجــود اینترن ــم کــه ب ــم تصــور کن ــن روزهــا نمی توان ای
مســتقیم از طریــق اینترنــت، ارتبــاط و تبــادل در آینــده چگونــه آســانتر از هــم 

اکنون خواهد شد. 

ســال 2015 در مراســم حــج، توانســتم بــا فشــردن یــک دکمــه اتفاقــات بعــد 
از حادثــه را کــه موجــب کشته شــدن صدهــا حاجــی شــد، بــه طــور مســتقیم 
ــا  ــه را ب ــن حادث ــگان ای ــا نجــات یافت ــه ب ــم. مصاحب ــان پخــش کن ــرای جه ب
گوشــی آیفــون خــودم ضبــط می کــردم و آن هــا را از طریــق واتــس اپ و برنامــۀ 
ــه در  ــود ک ــه ب ــردم و اینگون ــال می ک ــم ارس ــرای همکاران ــلک )Slack( ب اس

یک چشم به هم زدن گزارش آماده می شد.

زمــان جوهــر ماجراســت. اینکــه در انتقــال خبــر پیشــگام باشــید بــه معنــی انتشــار 
خبــر راس هــر ســاعت یــا هــر دقیقه نیســت؛ بلکــه موضــوع از ایــن فراتر رفته اســت 
و اکنــون مســئله ثانیه هــای کمــی اســت کــه در اختیــار داریــد تــا بتوانید طــی آن ها 
بــا تحــوالت ســریع همــراه شــوید. امــروزه اخباری کــه انتخــاب، توییت و به اشــتراک 
گذاشــته می شــوند و مخاطــب بــه آن هــا اهمیــت می دهــد، اخبــاری هســتند کــه 

اولین فردی که به محل حادثه رسیده، منتشر کرده است.

الجزیــره پــالس یــک شــبکۀ خبــری ســنتی نیســت. بیشــتر اوقــات گــروه خبــری 
ــا از  ــه م ــدارد؛ بلک ــه حضــور ن ــار در محــل حادث ــۀ اخب ــرای تهی ــان ب ــا در جه م
محتوایــی اســتفاده می کنیــم کــه شــاهدان عینــی در اینترنــت بارگــذاری کرده اند. 
ایــن کار ارتشــی از روزنامه نــگاران پراکنــده در سراســر جهــان و همچنیــن فضایــی 
آزاد و بــدون مانــع بــرای رســیدن بــه هــر گوشــه از جهــان را از طریــق اینترنــت 
بــرای مــا فراهــم کرده اســت؛ امــا پرسشــها در مــورد شــهروندخبرنگاری و محتوایی 
کــه کاربــر تولیــد می کنــد همچنــان در ذهن هــای مــا باقــی می ماننــد، همانگونــه 
ــا،  ــودن عکس ه ــم از واقعی ب ــه می توانی ــد: چگون ــم بودن ــل ه ــه قب ــک ده ــه ی ک
فیلم هــا و فایل هــای صوتــی مطمئــن شــویم؟ راه آشــنایی بــا جزئیــات محتــوای 
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عکــس چیســت؟ منافــع عــکاس چیســت؟ روش عکســبرداری و جزئیــات دقیق آن 
چــه هســتند؟ آیــا می تــوان از عکــس بــدون اجازه گرفتــن از عــکاس آن اســتفاده 
کــرد؟ اگــر تــالش کردیــم بــا منبــع عکــس تمــاس بگیریــم؛ امــا پاســخی دریافــت 
نکردیــم، چــه کنیــم؟ آیــا بعــداً هزینــۀ آن را پرداخــت می کنیــم؟ آیا حق اســتفاده 

از آن را داریم؟ 

در ایــن فصــل بــه برخــی از مــوارد مربــوط بــه چگونگــی اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی در ایــن زمینــه می پردازیــم. برخــی از ایــن مــوارد موفقیــت آمیــز و 
ــوع  ــن موض ــه ای ــل ب ــن فص ــد. در ای ــورده بودن ــت خ ــر شکس ــی دیگ برخ
ــبب  ــه س ــی چگون ــبکه های اجتماع ــی از ش ــب دریافت ــه مطال ــم ک می پردازی
ــور  ــه ط ــن، ب ــوند. همچنی ــری می ش ــای خب ــتن گزارش ه ــد نوش ــود رون بهب
ــه  ــرای جلب توج ــی ب ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــی اس ــه چگونگ ــه ب خالص

مخاطبان خواهیم پرداخت.

آتش سوزی در شب سال نو در دبی

شــب ســال نــو میــالدی ســال 2016 آتش ســوزی گســتردهای در هتــل 
»عنــوان«، یکــی از هتلهــای معــروف و مجلــل دبــی، رخ داد. موقعیــت دفتــر کار 
مــا در ســاحل غربــی آمریــکا، به دلیــل تفــاوت بســیار زیــاد ســاعت بــا خاورمیانــه، 
ــه  شــمار میرفــت و خیلــی کــم پیــش  ــی ب یــک ویژگــی خــاص از لحــاظ زمان
ــه نفــع مــا باشــد؛ امــا خوشــبختانه در ایــن مــورد  می آمــد کــه ایــن شــرایط ب
وضــع خیلــی فــرق کــرد؛ آتش ســوزی ســاعت 10 شــب بــه وقــت دبــی روی داد، 

در حالی که در دفتر الجزیره پالس در سانفرانسیسکو ظهر بود. 

ــر پخــش شــد. الزم  ــه ســرعت در توییت ــر ب ــۀ حــوادث مشــابه، خب ــل هم مث
اســت ذکــر کنــم کــه مــا در الجزیــره پــالس از ســرویس دیتــا ماینــر اســتفاده 
می کنیــم کــه از فنــاوری تشــخیص مــکان جغرافیایــی بــرای مطمئن شــدن از 
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منبع توییت ها استفاده می کند. 

مــن خبــر را قبــل از اینکــه رســانه های ســنتی پخــش کننــد، دریافــت کــردم. 
دســت کــم 15 دقیقــه قبــل از دریافــت خبــر از بی بی ســی. بعــد از آن شــروع 
ــه  ــردی ک ــه دو ف ــق ب ــری متعل ــاب توییت ــردن دو حس ــه دنبال ک ــردم ب ک
فیلم هــای ضبــط شــده ای را از زوایــای مختلــف مقابــل ســاختمان محــل حادثــه 
منتشــر می کردنــد. همچنیــن، حســاب های ســه نفــر از کاربــران پریســکوپ را 
ــد.  ــر کردن ــه منتش ــل حادث ــی را از مح ــتقیماً فیلم های ــه مس ــردم ک ــال ک دنب
اولیــن نفــر از داخــل رســتورانی در طبقــۀ پاییــن هتــل فیلــم گرفتــه بــود، نفــر 
دوم از ارتفاعــی بلنــد از ســمت دیگــر هتــل و ســومی هــم فیلمــش را از ارتفــاع 

بسیار بلندی رو به شهر گرفته بود. 

ــگار  ــک خبرن ــا را ی ــون آن ه ــد؛ چ ــح بودن ــی و واض ــه ای، اتفاق ــا لحظ فیلم ه
ثابــت در محــل ضبــط نکــرده بــود؛ بلکــه فــردی معمولــی کــه از شــدت حادثــه 
هیجــان زده بــود، آن هــا را ضبــط کــرده بــود کــه هیجانــش را بــا گفتــن ایــن 
جملــه ابــراز می کــرد: »خدایــا! دارد آتــش می گیــرد! مــردم چطــور می تواننــد 

از آنجا خارج شوند؟!«

ــور مســتقیم  ــه ط ــود؛ چــون ب ــانی ب ــم کار آس ــن فیل ــان از درســتی ای اطمین
ضبــط شــده بــود. همچنیــن امــکان تشــخیص هتــل »عنــوان« خیلــی ســاده 
ــا جــدا از  ــود؛ ام ــداده ب ــچ آتش ســوزی ای رخ ن ــل هی ــن هت ــاًل در ای ــود و قب ب
همــۀ اینهــا، آنچــه واقعی بــودن فیلــم را ثابــت می کــرد، گفتــن زمــان 
فیلم بــرداری از ســوی کســانی بــود کــه در حــال فیلم گرفتــن بودنــد و 
ــه  ــد. ب ــده می ش ــم دی ــه در فیل ــو ک ــال ن ــازی س ــم آتش ب ــن مراس همچنی
ــه آن  ــد و حادثــه ای کــه ب ــام مکانــی کــه در آن بودن همیــن ترتیــب، اعــالم ن
نــگاه می کردنــد. ایــن توییت هــا متعلــق بــه چنــد دقیقــه قبــل بودنــد؛ امــا بــه 
ــا توییــت منتشــر  ــه ده ه ــی کــه در هــر دقیق ــا جای ســرعت منتشــر شــدند ت
ــد  ــت تولی ــدار الزم جه ــتر از مق ــی بیش ــه محتوای ــود ک ــه ب ــد. اینگون می ش
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روایتی مناسب برای الجزیره پالس داشتم.

نکتــۀ حرفــه ای: هنــگام هــر حادثــه یــا اتفاقــی، وقتــی دنبــال شــاهدان عینــی و 
ــوع  ــل وق ــده از مح ــی زن ــا فیلم ــت ی ــتقیماً تویی ــه مس ــد ک ــانی می گردی کس
ــن«  ــه م ــق ب ــم« و»متعل ــن«، »من ــات »م ــد، از کلم ــش می کنن ــداد پخ رخ
اســتفاده کنیــد. شــبکۀ دویچــه ولــه مجموعــه توصیه هــای مهمــی بــرای یافتــن 

خبرهای فوری دارد که می توانید از آن ها در این زمینه استفاده کنید.9

همچنیــن جســتجو بــا کلمــات کلیــدی یــا عبارت هایــــی کــه حــاوی کلمــات 
تعجبآمیــز یــا ناســزا بــه زبــان محلــی مــکان وقــوع حادثــه هســتند، راه هــای 

خوبی برای جستجوی اخبارند.

عکســی کــه از شــبکه های اجتماعــی بــه دســت آمــده اســت، متعلــق بــه مــا 
نیســت و مــا اجــازه نداریــم از آن اســتفاده کنیــم. معمــوالً اکثــر کســانی کــه 
عکس هــا و فیلم هــا را گرفته انــد بــه هــزاران درخواســت رســانه ها بــرای 

کسب اجازه جهت استفاده از تولیداتشان پاسخ نمی دهند. 

ــدی  ــان رون ــوق صاحبانش ــت حق ــا و رعای ــن محتواه ــه از ای ــتفادۀ عادالن اس
طوالنی، پیچیده و پرجزئیات دارد. 

ــه ام  ــون گفت ــه تاکن ــۀ آنچ ــه خالص ــت ب ــوع الزم اس ــن موض ــان ای ــرای بی ب
بپــردازم. احســاس کردیــم دالیــل خوبــی بــرای اســتفاده از تولیــدات کاربــران 
ــا  ــل اینه ــم. دالی ــا داری ــازه از آن ه ــب اج ــدون کس ــی ب ــبکه های اجتماع ش

.9
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ــاًل  ــم، مث ــه بودی ــدات را گرفت ــی تولی ــتفاده از بعض ــازۀ اس ــل اج ــد: از قب بودن
ــق  ــر از طری ــی دیگ ــار آن در جای ــل از انتش ــی را قب ــی عکس ــاهدی عین ش
واتــس اپ بــرای مــا ارســال کــرده بــود، یــا افــرادی کــه از حادثــه تصویربــرداری 
ــرای مخاطبــان سراســر جهــان  ــد، قصــد داشــتند ایــن محتــوا را ب کــرده بودن
ــرد  ــک ف ــه ی ــق ب ــوای متعل ــم قصــد نداشــتیم از محت ــا ه ــد و م منتشــر کنن
ــدادی از  ــتیم. تع ــم نداش ــردن آن را ه ــد کپی ک ــم و قص ــتفاده کنی ــاص اس خ
توییت هــا و بیانیــۀ پلیــس دبــی در شــبکه های اجتماعــی را هــم کــه توضیحــی 

مختصر دربارۀ وضیعت می دادند، منتشر می کردیم.

اگــر بخواهیــد بــه شــبکه های تلویزیونــی اعتمــاد کنیــد، چنــد ســاعت از دریافــت 
خبــر عقــب میمانیــد. مــن تنهــا تهیــه کننــده ای بــودم کــه در آن شــب ســال نــو 
ــاره آن  کار می کــردم. توانســتم خبــر را یــک ســاعت بعــد از اولیــن توییــت درب

منتشر کنم. به خبرم متن، موسیقی و ترجمه هم اضافه کردم. 

ایــن ماجــرا بخــش زیبایــی هــم دارد؛ بــه محــض انتشــار خبــر یک آتش ســوزی 
ــان  ــد و در درونش ــه را ببینن ــای حادث ــه عکس ه ــوند ک ــکاو می ش ــردم کنج م
احساســاتی بــرای یافتــن جزئیــات بیشــتر درمــورد خبــر شــکل می گیــرد؛ امــا 
ــه  ــن ب ــا دوربی ــه ب ــرد ک ــن ســمت نمی ب ــه ای ــا را ب ــاً آن ه ــن موضــوع لزوم ای

محل حادثه نگاه کنند و بیشتر از 10 دقیقه حادثه را دنبال کنند. 

ــدارد،  ــون ن ــدن تلویزی ــه دی ــه ای ب ــا عالق ــه تنه ــه ن ــا ک مخاطــب موردنظــر م
ــای  ــاالً کانال ه ــد، احتم ــته باش ــم داش ــر ه ــدارد، اگ ــون ن ــاًل تلویزی ــه اص بلک
خبــری خاورمیانــه را کــه ممکــن اســت اولیــن منتشــرکنندگان خبــر باشــند، 
نــدارد. چــه بســا خبــر چنیــن حادثــه ای به دلیــل عدم پخــش در زمــان 
مناســب، ممکــن اســت جلب توجــه نکنــد و افــراد ترغیــب نشــوند کــه خبــر را 
بــه اشــتراک بگذارنــد. ایــن اســت تفــاوت میــان روشــی کــه بــه کار می بریــم و 

روش سنتی. به همین دلیل، روش جدید موفقیت آمیزتر است. 
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ــت و  ــده داش ــون بازدیدکنن ــه میلی ــک روز س ــی ی ــاختم ط ــه س ــی ک فیلم
ــه اشــتراک گذاشــتند و تعــداد  ــر آن را ب ــر از همــۀ اینهــا 40 هــزار کارب مهم ت

بازدیدهایش تا زمان نوشتن این مقاله به 20 میلیون رسیده است.

عملیات انتحاری یک زن در پاریس

ــان را  ــه جه ــس رخ داد، توج ــر 2015 در پاری ــه در نوامب ــی ک ــوادث مهیب ح
ــر اســاس اتفاقاتــی کــه در روزهــای بعــد از ایــن حــوادث روی  جلــب کــرد. ب

دادند، مجموعه گزارش هایی تولید کردیم.

ــی،  ــه زن ــورد اینک ــد درم ــری آم ــر خب ــاً در 18 نوامب ــد و دقیق ــد روز بع چن
ــر  ــودش را منفج ــود، خ ــرده ب ــره ک ــه اش را محاص ــس خان ــه پلی ــی ک هنگام

کرده است. دقیقاً همان روزی که مشغول تولید این گزارش ها بودیم. 
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ــت و از  ــت یاف ــه دس ــری از حمل ــه تصاوی ــیتدپرس )AP( ب ــزاری آسوش خبرگ
ــت  ــنا آی ــن زن »حس ــام ای ــد. ن ــاش ش ــاری ف ــت زن انتح ــق آن هوی طری

بولحسن« بود؛ اما تا آن زمان هیچ عکسی از او وجود نداشت. 

ــبکه های  ــی و ش ــایت های اینترنت ــاری در س ــای زن انتح ــد از آن، عکس ه بع
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــدیم ک ــه ش ــان متوج ــد. در آن زم ــر ش ــی منتش اجتماع
عکس هــا بــدون کســب اجــازه از عکاســان آن هــا مجــاز اســت، بــه ویــژه اینکــه، 
ایــن عکس هــا ارزش خبــری زیــادی بــه خبــر اضافــه می کردنــد؛ امــا مشــکل 
ــت  ــفانه وق ــرا متاس ــود؛ زی ــا ب ــتی عکس ه ــدن از درس ــان مطمئن ش اصلی م
چندانــی بــرای پیگیــری منبــع آن هــا نداشــتیم. اشــتباهی کــه مرتکــب شــدیم 
ایــن بــود کــه فکــر کردیــم خبرگزاری هــا از درســتی عکس هایــی کــه منتشــر 
ــود. در  ــت نب ــوع درس ــن موض ــه ای ــی ک ــده اند؛ درحال ــن ش ــد، مطمئ کرده ان
ــی  ــن جای ــرا اولی ــود؛ زی ــا ب ــدۀ م ــر عه ــل ب ــئولیت کام ــرایطی مس ــن ش چنی
ــار  ــوری رفت ــد و ط ــگان نبودن ــون رای ــم؛ چ ــا را خریدی ــه عکس ه ــم ک بودی

کردیم که نشان می داد عکس ها مطمئناً درست هستند.
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ایــن عکس هــا در واقــع متعلــق بــه زنــی مراکشــی به نــام »نبیلــه بقاشــه« بودنــد 
ــح  ــتباهمان را تصحی ــم اش ــم گرفتی ــرد. تصمی ــی می ک ــش زندگ ــه در مراک ک
ــرۀ  ــم. الجزی ــی همــکاری کردی ــرۀ عرب ــا شــبکۀ الجزی کنیــم و در ایــن زمینــه ب
ــا او  ــن ماجــرا ب ــه ای ــورد واکنشــش ب ــت و درم ــن زن تمــاس گرف ــا ای ــی ب عرب
مصاحبــه کــرد. ایــن اشــتباه را خیلــی خــوب تصحیــح کردیــم؛ بــه اشــتباهمان 
اعتــراف کردیــم و توانســتیم عکس هــای واقعــی را پیــدا کنیــم و بــا ایــن کار بــه 
ــه  ــد چگون ــد و بگوی ــف کن ــاش را تعری ــرای واقعی ــم ماج ــت دادی آن زن فرص

به دلیل یک اشتباه در اینترنت چنین اتفاقی برایش افتاده است. 

فلسطین

ــبکه های  ــران ش ــه کارب ــی ک ــب محتوای ــرای ترکی ــد ب ــی جدی ــتیم راه توانس
اجتماعــی تولیــد می کننــد )UGC( و گزارش هــای کــه همــکاران خبرنگارمــان 
تولیــد می کننــد، پیــدا کنیــم. هــدف از ایــن کار تولیــد محتوایــی بــود کــه در 
آن، صــدا، تصویــر و اطالعاتــی کــه از کاربــران شــبکه های اجتماعــی بــه دســت 
ــه  ــی ک ــود. زمان ــده ب ــب ش ــتقیم ترکی ــری مس ــای خب ــا گزارش ه ــد، ب می آم
ــطین  ــه فلس ــی را ب ــا گروه ــوع آن ه ــل وق ــا در مح ــش رویداده ــرای پوش ب
فرســتادیم، گــروه توانســت فیلم هایــی ضبــط و گزارش هایــی تولیــد کنــد کــه 
ــل  ــوار حائ ــرای دی ــا ماج ــته ترین آن ه ــد، از برجس ــات بودن ــار از اطالع سرش

بود؛ اما داستان اینجا به پایان نرسید.

ــی  ــه اتفاق ــتند ک ــی هس ــالس، فیلم های ــره پ ــت الجزی ــل موفقی ــی از دالی یک
ضبــط شــده اند و بــا کمتریــن ویرایشــی منتشــر می شــوند؛ زیــرا مــردم 
ــده اند،  ــد ش ــاال تولی ــت ب ــا کیفی ــه ب ــی ک ــه فیلم های ــی را ب ــای معمول فیلم ه
ترجیــح می دهنــد. فیلم هــای اتفاقــی، احســاس آنی بــودن و نزدیک بــودن 
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بــه لحظــۀ وقــوع را بــه مــا می دهنــد و بــا وجــود اینکــه عکس هــا و فیلم هایــی 
ــی هســتند  ــر از آن های ــه شــده اند، بی کیفیت ت ــا گوشــی هوشــمند گرفت ــه ب ک
کــه بــا دوربیــن حرفــه ای گرفتــه می شــوند، تصویــر در حالــت اول طــی چنــد 
لحظــه آمــاده می شــود و می توانــد اصــل ماجــرا را روایــت کنــد. تفــاوت بیــن 

این دو عنصر سرعت است. 

ــی  ــد عکس های ــح می دهن ــا ترجی ــای م ــدگان و مجری ه ــطین تهیه کنن در فلس
از کودکانــی کــه در حــال بــازی فوتبــال هســتند، در صفحــۀ اینســتاگرام منتشــر 
کننــد. همچنیــن بــا گوشــی همراهشــان فیلم هــای کوتاهــی از جوانانــی کــه در 
حــال پرتــاب ســنگ هســتند، ضبــط می کننــد. آن هــا از ایــن طریــق رویدادهــا 
ــد و  ــا را می گیرن ــا و فیلم ه ــد، عکس ه ــش می کنن ــتقیم پخ ــورت مس را به ص
ــر  ــی تغیی ــا را کم ــق گوشــی همراهشــان، آن ه ــداد، از طری ــوع روی در طــی وق

می دهند. 

برخــالف عکس هــای خبرگزاری هــای حرفــه ای کــه هــم از جدیدتریــن 
اســتانداردهای پخــش، بــرای مثــال تصاویــر بــزرگ، اســتفاده می کننــد و هــم 
ــه دوربیــن  ــا مردمــی کــه مســتقیم ب از روش هــای ســنتی، ماننــد مصاحبــه ب
ــیوۀ  ــد به ش ــد می کن ــالس تولی ــره پ ــه الجزی ــی ک ــد، عکس های ــگاه می کنن ن
عکس هــای  حرفه ای بــودِن  و  تکلــف  بــا  و  نزدیک انــد  شــهروندخبرنگاری 
ــه  ــزارش، ب ــک گ ــد ی ــان تولی ــد. در زم ــه دارن ــه ای فاصل ــای حرف خبرگزاری ه
شــبکه های اجتماعــی و پیام رســانه ای موبایــل توجــه می کنیــم و به روش هــای 

استفادۀ مناسب از هرکدام از آن ها می اندیشیم.

بنابرایــن، عکســی کــه شــهروندخبرنگار از صحنــه می گیــرد اثری بیشــتر و عمیق تر 
دارد؛ زیــرا شــــخصی تر اســت. لــرزش دســت هنــگام گرفتــن تصویــر، صحبتهــای 
ــد.  ــر باش ــر و تاثیرگذارت ــر قویت ــه تصوی ــوند ک ــث می ش ــی باع ــده و اتفاق پراکن
بزرگتریــن فایــدۀ حضــور مــا بــه عنــوان خبرنــگار در صحنــه و عدم تکیه مــان بــه 
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کاربــران عــادی بــه عنــوان تنهــا منبــع، مطمئن شــدن از درســتی چیــزی اســت 
ــال حضــور  ــی کــه در سیســتم دیجیت ــا مخاطبان ــه دســتمان می رســد؛ ام کــه ب
دارنــد چیــزی کــه در شــبکه های اجتماعــی دنبــال می کننــد، توییت هــا و 

عکس های لحظه ای و حتی مصاحبه های فوری است. 

ــه گوشــی موبایــل در گزارش هــای خبــری  بنابرایــن، گروه هــای خبــری کــه ب
ــژه  ــه وی ــت، ب ــد گرف ــت خواهن ــه را در دس ــده صحن ــد، در آین ــه می کنن تکی
اینکــه هــم اکنــون جهــان پــر اســت از خبرهــای فــوری. پوشــش خبــری مــا در 
ــان  ــه شــوند. در زم ــا اضاف ــران م ــه کارب ــر ب ــزاران نف فلســطین باعــث شــد ه
ــتفاده  ــری اس ــش خب ــن پوش ــز از همی ــا نی ــه اروپ ــدگان ب ــران ورود پناهن بح
کردیــم و ایــن تجربــه بــه مــا کمــک کــرد تــا جایــزۀ معتبــر وبــی Webby را 

به دست آوریم.

در اینجــا آنچــه را همــکارم »شــادی رحیمــی«10، تهیــه  کننــدۀ الجزیــره پــالس، 
ــل  ــا اســتفاده از گوشــی موبای ــری ب ــم: پوشــش خب ــل می کن ــه اســت نق گفت
ــی،  ــبکه های اجتماع ــان ش ــا مخاطب ــم ب ــه بتوانی ــد ک ــت را می ده ــن فرص ای
ــش،  ــراق در ویرای ــدون اغ ــان، ب ــومی موردنظرم ــزارۀ س ــان ه ــی مخاطب یعن
ــوارد  ــه م ــم ب ــر می کنی ــه منتش ــتردۀ آنچ ــش گس ــل پخ ــم. دلی ــل کنی تعام

اصلی زیر برمی گردد:

1. ارتباط قوی با خبر؛ 

2. زمان )انتشار فوری در شبکه های اجتماعی(؛ 

.10

 Rahimi, Shadi (2015, May 1). How AJ+ reported from Baltimore using only
mobile phones. Poynter. Retrieved from: https://goo.gl/4iqIOY
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3. رعایــت و درک آداب و رســوم اجتماعــی )مخاطــب بــا پیونــد  دادن شــخصیت 
خود با محتوا تعامل خود را افزایش می دهد(؛

4. فیلم هــای اتفاقــی. مخاطبــان شــبکه های اجتماعــی بــرای فیلم هــای 
ــی  ــرا وقت ــد؛ زی ــت قائل ان ــا، اهمی ــت آن ه ــر از کیفی ــده، صرف نظ ویرایش نش

ویرایش نشده باشند از درستی بیشتری برخوردارند؛
همانگونــه کــه گفتیــم، عنصــر اتفاقی بــودن در فیلم هــا کلیــد موفقیــت اســت. 
ــه  ــی را ب ــه واکنش های ــد ک ــی ویژه ان ــن لحظات ــرای یافت ــتجوها ب ــب جس اغل
ــی، خــواه  ــت باشــند، خــواه منف ــای مثب ــال داشــته باشــد، خــواه لحظه ه  دنب

شادی یا عصبانیت؛ 

معمــوالً کاربــران شــبکه های اجتماعــی تمایــل دارنــد محتوایــی را بــه اشــتراک 
ــن  ــه ای ــز ب ــزاره نی ــد. نســل ه ــته باش ــال داش ــه دنب ــش ب ــه واکن ــد ک بگذارن
محتــوای اتفاقــی بــه دور از تکلــف متفــاوت بــا محتــوای ویرایــش شــده و مرتــب 

بیشتر اعتماد می کند.

پوشش مستقیم اخبار: پریسکوپ، اسنپ چت، الیو فیسبوک و اینستاگرام

زمانی کــه الجزیــره پــالس در ســال 2013 راه انــدازی شــد، برنامه هــای 
جدیــدی مثــل پریســکوپ و الیــو فیســبوک هنــوز در دســترس نبودنــد و فقــط 
امــکان پخــش مســتقیم وجــود داشــت. در ابتــدا از ســترینگ وایــر بــرای پخــش 
مســتقیم اســتفاده می کردیــم کــه آن را بــه کانالمــان در یوتیــوب وصــل کــرده 
ــۀ  ــا برنام ــود. ب ــاد نب ــل اعتم ــد و قاب ــع می ش ــا قط ــه باره ــن برنام ــم. ای بودی
ــی را  ــبکه های اجتماع ــکل ش ــه ش ــن برنام ــد. ای ــر ش ــکوپ کار راحت ت پریس
تغییــر داد، چــون ایــن قابلیــت را داشــت کــه اخطارهــا و هشــدارهایی را بــرای 
ــت  ــن فرص ــد همچنی ــای جدی ــم. ابزاره ــال کنی ــر ارس ــان در توییت کاربرانم
بیشــتری بــرای مشــارکت مخاطبــان فراهــم کردنــد و ایــن چیــزی بــود کــه بــه 
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دنبالش بودیم. 

بــه طــور مثــال، در زمــان بحــران ورود پناهنــدگان بــه اروپــا در ســال 2015 
مجــری، تهیه کننــده و یــک عــکاس بــرای دنبال کــردن پناهنــدگان فرســتادیم. 
ــم.  ــف اســتفاده کردی ــه شــکلی بیســابقه از سیســتم های مختل ــان ب در آن زم
ایــن اولیــن گام مــا در اســتفاده از الیــو فیســبوک بــود کــه تجربــه ای بســیار 
ــان پخــش مســتقیم در نظــر  ــاعت را در زم ــالف س ــد. اخت ــق از کار درآم موف
ــش  ــان پخ ــان در زم ــل مخاطب ــه تعام ــد ک ــان دادن ــات نش ــم و تحقیق گرفتی
مســتقیم بیشــتر از زمانــی اســت کــه همیــن گــزارش بعــداً از تلویزیــون پخــش 

شود. 

برخــالف تلویزیــون کــه در عرضــۀ اخبــار متکــی بــه گوینــده اســت، روش مــا در 
ایــن کار شــبیه بــه شــهروندخبرنگاری بــود، بــا ایــن شــیوه کــه بــا پناهجویــان 
ــا  ــم. م ــم و کودکانشــان را نشــان دادی ــا آن هــا گفتگــو کردی همــراه شــدیم و ب
روایت هــای انســانی را بــه اشــتراک گذاشــتیم و فرصتــی بــرای تعامــل و گفتگوی 
ــوی  ــؤاالتی از س ــرح س ــق ط ــدگان از طری ــان و بینن ــن پناهجوی ــتقیم بی مس
مجریــان و خبرنــگاران فراهــم کردیــم. همیــن کار را هنــگام حادثــۀ فرگوســن و 
ــا  ــاط مســتقیم ب ــروز ارتب ــه ام ــم ک ــم. معتقدی ــکا انجــام دادی بالتیمــور در آمری

مخاطبان در شبکه های اجتماعی بهتر شده است. 

ــری  ــای خب ــم از گزارش ه ــد می کنی ــان تولی ــرای مخاطب ــه ب ــی ک گزارش های
شــبکه های  در  خوبــی  نتایــج  بــه  کار  پشــت صحنه  در  کرده انــد.  عبــور 
ــطین  ــا در فلس ــدۀ م ــه  کنن ــال، تهی ــرای مث ــت. ب ــده اس ــر ش ــی منج اجتماع
صفحــۀ اینســتاگرام مان را مدیریــت می کنــد و گزارش هــای کوتاهــی را از 
طریــق عکــس و کامنتهــا منتشــر می کنــد. در نیوهمپشــایر )آمریــکا( مجــری 
از حســاب مــا در اســنپ چت اســتفاده کــرد و از برنــی ســندرز پشــت تریبــون 
ــات ریاســت  ــزد انتخاب ــرای انتخــاب نام ــرات ب ــش حــزب دموک در طــی همای
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جمهوری عکس و فیلم گرفت.

از آنجــا کــه مــا دفتــر رســمی ثابــت نداریــم، غالبــاً بــه خبرنــگاران محلــی در 
هــر منطقــه بــرای پوشــش اخبــار مــورد عالقــۀ مخاطبانمــان تکیــه می کنیــم، 
مثــاًل در جنبــش دانشــجویان در آمریــکا کــه شــعار دادنــد: »زندگــی 
ــاختمان  ــت س ــف دول ــان مخال ــی معترض ــا وقت ــت« ی ــم اس ــتان مه سیاه پوس
ــه مخاطــب  ــم ک ــد، مشــاهده کردی ــون را اشــغال کردن ــت اورگ ــدرال در ایال ف
چگونــه می توانــد از طریــق کامنت گـــذاری در پریســکوپ طــی پخــش 
مســتقیم در بحــث شــرکت کنــد. بــا اینکــه تعــداد الیک هــا نشــانۀ روشــنی از 
حجــم تعامــل اســت، مــا همچنــان معیارهایــی را کــه خودمــان بــه  کار بردیــم، 
میــزان  ســنجش  بــرای  دقیق تــر  معیارهایــی  تــا  می دهیــم  توســعه 
ــا  ــی را ب ــای کوتاه ــن مصاحبه ه ــگاران همچنی ــوند. خبرن ــی ش دنبال کنندگ
اســتفاده از گوشــی همراهشــان ضبــط و از طریــق پیام رســان اســلک بــرای مــا 
ــدات  ــب تولی ــی در قال ــاظ فن ــن روش از لح ــه ای ــا اینک ــد و ب ــال می کنن ارس
ــوا در  ــا از محت ــان م ــتفادۀ مخاطب ــوۀ اس ــه نح ــرد، ب ــای نمی گی ــران ج کارب

شبکه های اجتماعی بسیار شبیه است. 

نگاهی به پیش رو

در زمــان انتشــار ایــن مقالــه و هنگامــی کــه بــرای خواننــدگان قابــل خوانــدن 
شــده باشــد، الجزیــره پــالس برنامه هــای زیــاد دیگــری را بــرای انتشــار اخبــار 
ــد اســت،  ــوز جدی ــالس هن ــه فیســبوک پ ــم اینک ــرده اســت. علیرغ کشــف ک
بــدون شــک قواعــد بــازی را تغییــر خواهــد داد. مــا اســتفاده از واقعیــت مجازی 
و فیلم هــای پانورامایــی بــا امــکان رؤیــت 360 درجــه را آغــاز کرده ایــم. ســال 
گذشــته بــرای مــا ســالی پــر از اتفاقــات مهم بــود کــه از آن هــا بســیار آموختیم. 
ــرای  ــم. ب ــش می روی ــت پی ــیر درس ــه در مس ــم ک ــز مطمئنی ــون نی ــم اکن ه
ــم و  ــت بیاوری ــه دس ــبوک ب ــترده در فیس ــی گس ــتیم تعامل ــا توانس ــال، م مث
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ــا 40  ــد بیــن 30 ت ــه نیــم میلیــون در روز و میــزان بازدی حجــم تعامــل مــا ب
ــه شــکلی  ــن رشــد و پیشــرفت ب ــون در هــر روز رســیده اســت. همــۀ ای میلی
طبیعــی صــورت گرفــت، بــدون پرداخــت هزینــه. بنابرایــن وضعیــت مــا شــش 
ــانس  ــوش ش ــی خ ــا خیل ــود. م ــد ب ــه نخواه ــد اینگون ــال بع ــک س ــا ی ــاه ی م
ــی  ــی زندگ ــرا در جهان ــم؛ زی ــر و خالقی ــه مبتک ــن زمین ــه در ای ــتیم ک هس
می کنیــم کــه شــدت رقابــت روزبــه روز بیشــتر می شــود و ایمــان داریــم کــه 
ــم  ــکار اســت و می دانی ــه و ابت ــر، ســازگاری، تجرب ــون تغیی ــا مره پیشــرفت م

که بدون اینها پیشرفت نمی کنیم. 

همچــون هــر مؤسســۀ دیگــری کــه در زمینــۀ تولیــد محتــوای دیجیتــال دارای 
جایگاهــی ویــژه اســت، بایــد مدتــی تامــل کنیــم و بــه  یــاد بیاوریــم که ایــن کار 
ــا را در  ــی، م ــبکه های اجتماع ــا در ش ــور م ــریع دارد. حض ــر س ــت تغیی قابلی

معرض الگوریتم ها و نرم افزارهای این سیستم ها قرار می دهد. 

نمی توانیــم منکــر ایــن شــویم کــه ایــن شــبکه ها بــه مثابــۀ ســنگ  بنــا بــرای 
مــا هســتند و می دانیــم کــه خســتگی ســراغ مخاطبانمــان خواهــد آمــد؛ زیــرا 
آنچــه از ایــن سیســتم ها دریافــت می کننــد، ســیل بزرگــی از توییت هــا 
هســتند. بنابرایــن هــم اکنــون اســتفاده از تصاویــر متحــرک تبادلــی )GIF( را 

آزمایش می کنیم.

آیــا بایــد محتــوای دیگــری را آزمایــش کنیــم؟ یــا بایــد از عکس هــای بیشــتر 
یــا کاریکاتــور یــا اینفوگرافیــک اســتفاده کنیــم؟ آیــا بایــد هــر محتــوا مختــص 
ــنپ چت  ــی در اس ــناس ایموج ــد کارش ــا بای ــد؟ آی ــاص باش ــه ای خ ــه برنام ب
ــورد  ــا درم ــی آزمایش ه ــام برخ ــال انج ــون در ح ــم اکن ــم؟ ه ــتخدام کنی اس
ــان کم ســن تر هســتیم.  ــرای مخاطب ــده دار و کمــدی ب ــاه خن ــای کوت نمایش ه

آیا باید اطالعات مخاطبانمان را جمع آوری کنیم؟ 
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ــش  ــد پی ــئله ای جدی ــد و مس ــا می رس ــن م ــه ذه ــد ب ــؤالی جدی ــر روز س ه
می آیــد کــه بایــد آن را حــل کنیــم. چیــزی کــه واضــح اســت ایــن اســت کــه 
ــا  ــی کــه مخاطــب ب ــت و زبان ــا جهــان اینترن ــی ب الجزیره پــالس آشــنایی خوب
آن ســخن می گویــد دارد. مــا مخاطــب خــود را بــه خوبــی می شناســیم و ایــن 
را نشــان می دهیــم و اینگونــه اســت کــه می توانیــم مخاطب مــان را بخندانیــم 

یا بگریانیم. 

ــات  ــۀ اطالع ــا و عرض ــا آن ه ــل ب ــراد، تعام ــازی اف ــه توانمندس ــا ب ــوای م محت
ــا  ــه م ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد و ای ــک می کن ــان کم ــورد عالقه ش م

همیشه مشتاق آن خواهیم بود.
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راستی آزمایی فیلم های کاربران شبکه های اجتماعی

محمود غزایل

ــم  ــی می پردازی ــرای راســتی آزمایی فیلم های ــه اقدامــات الزم ب ــن فصــل ب در ای
کــه روزنامه نــگار از یکــی از شــبکه های اجتماعــی بــه دســت مــی آورد. 
ــه کــه در  همچنیــن دلیــل اهمیــت ایــن اقدامــات را بیــان می کنیــم. همانگون
ــد  ــری جدی ــه های خب ــد مؤسس ــخص ش ــاب مش ــن کت ــین ای ــای پیش فصل ه
بــه مقــدار قابــل توجهــی بــه فیلم هایــی متکی انــد کــه شــاهدان عینــی آن هــا 
ــا قبــل از اســتفاده از هــر  را در شــبکه های اجتماعــی بارگــذاری می کننــد؛ ام
فیلمــی کــه در اینترنــت بارگــذاری می شــود مؤسســۀ خبــری یــا روزنامه نــگار 
ــه  ــارۀ هرگون ــد درب ــن کار بای ــد، ای ــتی آزمایی کن ــوا را راس ــن محت ــد ای بای
محتوایــی کــه روزنامه نــگار می خواهــد در گــزارش خبــری خــود از آن اســتفاده 
ــه اخبــار فــوری باشــند، چــه  ــوط ب کنــد، انجــام شــود چــه ایــن فیلم هــا مرب

خبرهای دیگر.

در ایــن فصــل، برخــی از ابزارهــای رایــگان موردنیــاز در مســیر راســتی آزمایی 
ــر  ــای دیگ ــن برخــی از روش ه ــا و همچنی ــن ابزاره ــتفاده از ای ــی اس و چگونگ

راستی آزمایی را معرفی می کنیم.

ــاد را در  بع ــۀ ا ــتند و هم ــل نیس ــب کام ــن مطال ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
ــه  ــه همیش ــد ک ــته باش ــه داش ــد توج ــده بای نن ــد و خوا ــر نمی گیرن ب
هــر  ظهورنــد.  حــال  در  جدیــدی  راســتی آزمایی  راه هــای 
روزنامه نــگاری کــه راســتی آزمایی برایــش مهــم اســت، بایــد ایــن 
ــا آشــنا شــود و از  ــا آن ه ــد، ب ــال کن ــد را دنب ــای جدی ــا و راه ه بزاره ا

آن ها اســتفاده کند. 
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سبک های مختلف دستکاری فیلم

ــد  ــر تولی ــه کارب ــم ک ــی می کنی ــی را بررس ــای جعل ــواع فیلم ه ــدا ان در ابت
می کنــد و ممکــن اســت در دام آن هــا بیفتیــم بــدون اینکــه بــه انــدازۀ کافــی 

منبعشان را راستی آزمایی کنیم. 

می توان فیلم های تولیدی کاربران را به این شکل تقسیم بندی کرد:

1. نســخۀ اصلــی و کامــل، وقتــی همــۀ مشــخصات فیلــم بــا گفته هــای کاربــر 
کاماًل مطابقت دارد؛

ــی  ــی را شــامل می شــود کــه در مقاطــع زمان ــی کــه رویدادهای 2. نســخۀ اصل
مختلــف بــه تصویــر کشــیده شــده اند و اتفاقــات فیلــم در جایــی رخ می دهنــد 

که کاربر اعالم کرده؛ اما در زمانی دیگر؛

3. نســخۀ اصلــی کــه رویدادهایــی را نشــان می دهــد کــه در مکانــی متفــاوت 
ــا در  ــرده؛ ام ــالم ک ــر اع ــه کارب ــد ک ــی رخ می دهن ــی در زمان ــد؛ یعن رخ داده ان

یک موقعیت جغرافیایی دیگر؛

ــه  4. نســخۀ غیراصلــی؛ یعنــی وقتــی فیلــم دســتکاری و بخش هــای جعلــی ب
آن اضافه می شود؛

ــران و  ــه از بازیگ ــق ک ــن طری ــل شــده اســت، از ای ــداً جع ــه عم ــی ک 5. فیلم
ــارت دیگــر،  ــه عب ــم اســتفاده شــده باشــد. ب ــد فیل ــرای تولی روشــی خــاص ب

فیلم دروغ و هدف از پخش آن گمراه کردن مخاطب باشد. 

ــاهدان  ــای ش ــتی فیلم ه ــی از درس ــدن قطع ــکان مطمئن ش ــت، ام در حقیق
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عینــی غیرممکــن اســت و روزنامه نــگار متخصــص در زمینــۀ شــبکه های 
اجتماعــی بایــد ایــن واقعیــت را بپذیــرد؛ امــا مطمئنــاً امــکان برداشــتن گامــی 
ــزان  ــران و می ــده از کارب ــت آم ــه دس ــوای ب ــتی آزمایی محت ــد در راس جدی

درستی آن از طریق ابزاری که موضوع صحبت ماست، هنوز وجود دارد. 

ــد در زمــان شــروع مســیر اطمینــان از  ــگار بای پرســش هایی کــه هــر روزنامه ن
درستی فیلم از خود بپرسد:

 
ــدا  ــی پی ــبکه های اجتماع ــی از ش ــا آن را در یک ــت؟ آی ــم چیس ــع فیل 1. منب
کرده ایــد یــا بــه ایمیــل شــخصی شــما ارســال شــده یــا یکــی از همکارانتــان 
آن را بــا شــما بــه اشــتراک گذاشــته یــا از طریــق یــک منبــع مورداعتمــاد بــه 

دست آمده یا از فردی که نمی شناسید؟

2. آیــا منبــع فیلــم آن را تولیــد کــرده اســت یــا منبــع فقــط در بــه 
ــکان  ــا ام ــت؟ آی ــته اس ــش داش ــما نق ــا ش ــم ب ــن فیل ــتن ای اشتراک گذاش

شناختن اولین منبع فیلم وجود دارد؟ 

ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــم وج ــی در فیل ــل رؤیت ــانه های قاب ــرنخ ها و نش ــه س 3. چ
ــز  ــا مراک ــگاه ی ــاًل عبادت ــد؟ مث ــک می کنن ــم کم ــتی آزمایی فیل ــما در راس ش
ــدا  ــماره تلفن هایی را پی ــد در آن ش ــا می توانی ــود دارد؟ آی ــدی در آن وج خری
ــد؟  ــم کنن ــما فراه ــرای ش ــم را ب ــورد فیل ــتجو در م ــکان جس ــه ام ــد ک کنی
ــک  ــه کوچ ــم ک ــدر ه ــانه ای هرق ــر نش ــور اســت؟ ه ــوا چط ــت آب و ه وضعی

باشد، می تواند در راستی آزمایی فیلم به شما کمک کند.

ــال  ــه دنب ــراد ب ــی اف ــت؟ برخ ــم چیس ــد فیل ــل تولی ــما دلی ــر ش ــه نظ 4. ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد. ممک ــی دارن ــداف سیاس ــی اه ــتند و برخ ــازی هس گمراه س
ــده و از آن  ــداد را دی ــه روی ــد ک ــذر باش ــک رهگ ــط ی ــم فق ــدۀ فیل تولیدکنن
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فیلم بــرداری کــرده اســت. چــه اطالعاتــی درمــورد فــردی کــه فیلــم را بــا شــما 
ــه  ــخ  دادن ب ــما در پاس ــه ش ــد ب ــه بتوان ــود دارد ک ــته وج ــتراک گذاش ــه اش ب

سؤال کمک کند. 

دســتیابی شــما بــه ایــن جزئیــات می توانــد کمــک کنــد متوجــه شــوید فیلمــی 
ــه.  ــا ن ــق دارد ی ــا آنچــه درمــورد آن شــنیدهاید، تطاب ــد ب ــار داری کــه در اختی
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــی را ک ــی از ابزارهای ــوع، برخ ــن موض ــل ای ــرای تکمی ب

می کنند به پاسخ های مناسب برسید معرفی می کنیم:

جستجوی معکوس بخش های فیلم

ــبکه های  ــر در ش ــتی آزمایی تصاوی ــۀ راس ــارت در زمین ــن مه ــاید مهم تری ش
ــتجوی  ــی جس ــه ویژگ ــم اینک ــد. علیرغ ــوس باش ــتجوی معک ــی جس اجتماع
از آن در راســتی آزمایی  بــه عکس هاســت، می توانیــم  معکــوس مختــص 
فیلم هــا نیــز اســتفاده کنیــم )نــگاه کنیــد بــه بخــش مربــوط بــه راســتی آزمایی 
عکــس(. ایــن کار را می توانیــم از طریــق انتخــاب مهم تریــن بخش هــای 
ــه  فیلــم و جســتجوی معکــوس تصاویــر ایــن بخش هــا انجــام دهیــم؛ همانگون

که در راستی آزمایی عکس ها انجام می دهیم. 

بعــد از مشــاهدۀ فیلمــی کــه می خواهیــد آن را راســتی آزمایی کنیــد، از 
ــس از آن  ــد. پ ــات )screenshot( بگیری ــم اسکرین شــ ــم فیل ــای مه بخش ه
می توانیــد جســتجوی معکــوس عکس هــای مهم تریــن بخــش را انجــام 
دهیــد. دو جســتجوگر اصلــی بــرای جســتجوی معکــوس عکس هــا وجــود دارد: 
جســتجوگر عکــس گــوگل و جســتجوگر tineye )ســایتی بــرای پیــدا کــردن 
منابــع اصلــی و ابتدایــی عکــس(. بــرای اســتفاده از جســتجوگر اول از لینــک: 
ــک:  ــتجوگر دوم از لین ــتفاده از جس ــرای اس http://images.google.com و ب

 www.tineye.com
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استفاده کنید.

در اینجــا فقــط چگونگــی کار بــا عکس هــای گــوگل را بررســی می کنیــم. ایــن 
مــورد کافــی اســت؛ زیــرا کار بــا هــر دو جســتجوگر تــا انــدازۀ زیــادی یکســان 
اســت؛ امــا بهتــر اســت در زمــان راســتی آزمایی بــا اســتفاده از روش جســتجوی 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــط ب ــم و فق ــه کنی ــر دو جســتجوگر مراجع ــه ه ــوس ب معک
اکتفــا نکنیــم؛ زیــرا ویژگی هــای عکس هــا در هرکــدام از آن هــا متفــاوت 

است. 
ــه  ــم را ک ــری از فیل ــد تصوی ــوید. می توانی ــوگل ش ــس گ ــتجوگر عک وارد جس
ــتم تان  ــه در سیس ــی ک ــا روی عکس ــد ی ــذاری کنی ــد بارگ ــاب کرده ای انتخ
ــۀ  ــا روی گزین ــد ی ــتجو کنی ــۀ جس ــک و آن را وارد صفح ــده کلی ــره ش ذخی
بارگــذاری عکــس در جســتجوگر عکــس گــوگل کلیــک و فایــل عکــس مــورد 

نظرتان را انتخاب و شروع به جستجوی آن کنید.

بعــد از بارگــذاری عکــس، جســتجو در عکس هــای گــوگل آغــاز و ســپس نتایــج 
جســتجوی تصاویــر انتخــاب شــده از فیلــم مــورد نظر شــما نشــان داده می شــود. 
ایــن کار اطالعاتــی درمــورد محتــوای فیلــم بــه شــما می دهــد. مهم تــر از همــه 
اینکــه، تاریــخ بارگــذاری فیلــم را متوجــه می شــوید. می توانیــد ایــن تاریــخ را بــا 
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تاریــخ رویــدادی کــه در فیلــم به تصویر کشــیده شــده، مقایســه کنیــد. در 
صورت مطابق نبودن تاریخ، باید به درستی فیلم شک کنید.

راه هــای  ســودمندترین  و  مفیدتریــن  از  عکس هــا  معکــوس  جســتجوی 
ــان از  ــرای اطمین ــن راه ب ــد از ای ــعی کنی ــن س ــت؛ بنابرای ــتی آزمایی اس راس
ــتجوی  ــه جس ــم ک ــادآوری کنی ــد ی ــد. بای ــتفاده کنی ــا اس ــتی فیلم ه درس
معکــوس عکس هــا، الزامــاً زمــان فیلم بــرداری یــا عکســبرداری را نشــان 
نمی دهــد؛ بلکــه کمــک می کنــد مطمئــن شــوید فیلــم یــا عکــس از قبــل در 
ــه  ــس چ ــا عک ــم ی ــن فیل ــه ای ــه و اینک ــا ن ــته ی ــود داش ــت وج ــبکۀ اینترن ش

زمانی بارگذاری شده است.
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 )YouTube Data Viewer( ابزار نمایش مشخصات یوتیوب

درصورتــی کــه فیلــم در یوتیــوب باشــد، می توانیــد بــه جــای عکس گرفتــن از 
فیلــم از ابــزار نمایــش مشــخصات یوتیــوب اســتفاده کنیــد کــه ســازمان عفــو 
ــه آن  ــن لینــک ب ــق ای ــد از طری ــرده اســت. می توانی ــه ک ــل آن را تهی بین المل

دست پیدا کنید:
www.amnestyusa.org/citizenvidence

ایــن ابــزار از دو جهــت دارای اهمیــت اســت: اول اینکــه زمــان بارگــذاری فیلــم 
را بــه دقــت و بــر اســاس ســاعت گرینویــچ بــه فــرد جســتجوگر نشــان می دهــد، 
ــوس  ــتجوی معک ــرای جس ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــش را ب ــار بخ ــه چه دوم اینک
ــن  ــام ای ــرای انج ــد. ب ــاب می کن ــوگل انتخ ــتجوگر گ ــق جس ــا از طری عکس ه

کار فقط باید روی گزینۀ »جستجوی معکوس عکس ها« کلیک کنید.
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اهمیت دانستن زمان بارگذاری در شبکه های اجتماعی

اگــر بــه نتایجــی دســت یافتیــد کــه نشــان می دادنــد فیلــم موردنظرتــان قبــل 
از رویــدادی تولیــد شــده کــه در فیلــم ادعــا می شــود، بایــد در ابتــدا از دانــش 
ــی  ــبکۀ اجتماع ــذاری در ش ــان بارگ ــان دادن زم ــزار نش ــوص اب ــود در خص خ
مطمئــن شــوید. از نمونه هایــی کــه اهمیــت موضــوع را نشــان می دهــد، 
ــهر  ــه ش ــیمیایی ب ــۀ ش ــورد حمل ــه درم ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه فیلم ــوان ب می ت
»غوطــه« ســوریه در 21 آگوســت 2013 بــود. ایــن فیلــم صبح روز 21 آگوســت 
ــن موضــوع شــک وزارت خارجــۀ روســیه را برانگیخــت؛  ــذاری شــد. همی بارگ
ــال،  ــن ح ــا ای ــود. ب ــت ب ــوب 20 آگوس ــذاری آن در یوتی ــان بارگ ــرا زم زی
ــا زمــان اقیانــوس آرام اســت،  تنظیمــات تاریــخ و زمــان در یوتیــوب مطابــق ب
یعنــی ســاعت مطابــق بــا ســاعت دفتــر یوتیــوب در کالیفرنیــا، بــه ایــن معنــی 
ــت  ــری در 20 آگوس ــه بارگی ــد ک ــان دادن ــرض نش ــش ف ــات پی ــه تنظیم ک
به دلیــل تفــاوت در زمــان انجــام شــده اســت و اگــر فیلــم مطابــق بــا ســاعت 

گرینویچ بارگذاری می شد، امکان ادعا و دروغ نیز فراهم نمی شد.

نشانه های بصری دیگر

ــگام  ــم هن ــری در فیل ــرنخ بص ــه س ــه هرگون ــه ب ــزوم توج ــر ل ــدداً ب ــد مج بای
مشــاهدۀ آن تاکیــد کنیــم. بــرای مثــال، وضعیــت آب و هــوا چگونــه اســت و آیا 
ــرای  ــه؟ ب ــا ن ــا گزارش هــای هواشناســی زمــان ضبــط فیلــم مطابقــت دارد ی ب
ــا  ــرام آلف ــتجوگر ولف ــد از جس ــی می توانی ــات آب و هوای ــان از اطالع اطمین

استفاده کنید: 
https://www.wolframalpha.com
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ــی،  ــم رانندگ ــا، عالئ ــتانی، تپه ه ــای کوهس ــم دارای صحنه هــ ــن فیل ــا ای آی
عبادتگاه هــا، مراکــز تجــاری یــا شــماره تلفن هایی هســت کــه بتــوان بــا 
ــا از طریــق جســتجوگرهای دیگــر از آن هــا  اســتفاده از نقشــه های اینترنتــی ی

مطمئن شد؟

ــرای شــکل گیری یــک برداشــت کلــی الزم  اطمینــان از همــۀ ایــن ســرنخ ها ب
اســت تــا بتــوان بــه ایــن موضــوع رســید کــه صحــت و قابلیــت اطمینــان بــه 

فیلمی که از یک رویداد گرفته شده است، جای سؤال دارد یا خیر.

ترجمه

ــگار  ــک روزنامه ن ــوان ی ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــای شــبکه های اجتماع همــۀ فیلم ه
مایــل بــه اســتفاده و راســتی آزمایی آن هــا هســتیم بــه زبان هایــی نیســتند کــه 
ــه  ــد، ب ــدادی را در فرانســه نشــان می ده ــم، روی ــر فیل ــاًل اگ ــم. مث ــا می دانی م
احتمــال زیــاد به زبــان فرانســوی اســت. در اینگونــه مــوارد، می تــوان از 
ســرویس ترجمــۀ گــوگل اســتفاده کــرد. ایــن ســرویس از مهم تریــن ابزارهــای 
ترجمــه اســت کــه می توانیــد از آن اســتفاده کنیــد؛ امــا توجــه داشــته باشــید 
کــه کامــاًل قابــل اطمینــان نیســت. بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس وارد ایــن 

لینک شوید:
 https://translate.google.com

ایــن ســرویس همچنیــن یکــی از بخش هــای جســتجوگر گــوگل کــروم اســت 
ــا کلیک کــردن روی دکمــۀ ســمت راســت مــاوس و  ــد ب ــگار می توان و روزنامه ن

انتخاب زبان مورد نظر برای ترجمه از این گزینه استفاده کند.

همچنیــن کاربــر می توانــد از ابــزار ترجمــۀ گــوگل هنــگام جســتجوی 
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فیلم هــای مشــابه بــرای یافتــن کلمــات کلیــدی اســتفاده کنــد، کلماتــی کــه 
بتــوان در زمــان جســتجوی فیلــم در یوتیــوب از آن هــا اســتفاده کــرد؛ امــا کاربر 
بایــد ســعی کنــد از ترجمــۀ کامــل جملــه خــودداری کنــد، چــون بهتــر اســت 
کلمــات اصلــی ترجمــه شــوند تــا بتــوان آن هــا را در تیتــر یــا شــرح فیلــم پیــدا 

کرد.

بررسی یک مورد: اذان در شهر هامبورگ آلمان

 Syrer in( آلمــان  ســوریه ای های  بــه  نــام  فیســبوک  در  صفحــه ای 
ــن اذان  ــوان »اولی ــا عن ــی ب ــۀ 2016 فیلم ــارم فوری Deutschland( در چه

پخش شده در شهر هامبورگ آلمان« منتشر کرد.11

تــا زمــان نوشــتن ایــن متــن، ایــن فیلــم بیــش از 450 هــزار بازدیــد، نزدیــک 
بــه 12 هــزار اشــتراک گــذاری، بیــش از 11 هــزار الیــک و 1500 کامنــت در 

فیسبوک داشته است.

اگــر دقــت کنیــم، در آغــاز فیلــم صــدای صحبت کــردن برخــی افــراد به زبــان 

.11

 Syrer in Deutschland (2016, February 4). The First Time the Azan is Called)
:in #Hamburg, Germany. [Video File] Retrieved from
tps://goo.gl/RxGxxH
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خارجــی، غیــر از عربــی، بــه گــوش می رســد، ســپس صــدای اذان را می شــنویم. 
دو منــاره از ابتــدای فیلــم تــا پایــان آن بــه طــور واضــح قابــل مشــاهده هســتند. 
ســؤالی کــه بــه  ذهــن روزنامه نــگار خطــور می کنــد ایــن اســت کــه آیــا واقعــاً 
اذان بــرای نخســتین  بــار در فوریــۀ 2016 در هامبــورگ پخــش شــده اســت؟ 
اگــر اینگونــه باشــد اذان از همیــن مســجدی کــه در فیلــم مشــاهده می کنیــم، 

پخش شده است یا مسجدی دیگر؟

مطمئن شدن از درستی فیلم

ــل  ــردن مراح ــم و دنبال ک ــای فیل ــی از قاب ه ــس از یک ــن عک ــا گرفت ــدا ب ابت
ــروع  ــد، ش ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــل ب ــن فص ــدای همی ــه در ابت ــردش کاری ک گ
می کنیــم. ســپس جســتجویی معکــوس بــرای تصویــر انجــام می دهیــم. 
صفحــۀ نمایــش، نتایجــی غیرواضــح را نشــان می دهــد، بــا ایــن حــال 
جســتجوگر گــوگل نزدیکتریــن گزینــه را درمــورد ایــن عکــس نشــان می دهــد، 
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اینکه عکس متعلق به مسجدی در هامبورگ آلمان است.
ایــن نتایــج بــه اطمینــان از اینکــه مســجدی کــه در فیلــم نمایــش داده شــده، 

واقعاً در هامبورگ آلمان واقع شده است، کمک می کند.

ــا ایــن حــال، بقیــۀ نتایــج بررســی ذکرشــده در صفحــۀ اول، فیلــم را نشــان  ب
می دهــد؛ امــا بــا تاریخهــای انتشــار مختلــف بیــن ســـال های 2011 تــا 2013 
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آلمــان، هامبــورگ، مســجد، و  بــا کلمــات کلیــدی مختلفــی ماننــد  و 
اسالم هراسی.

ــه مــا می دهــد کــه فیلــم درســت  ــه دســت آمــده ایــن برداشــت را ب نتایــج ب
اســت، بــه ایــن معنــی کــه اذان از مســجدی در هامبــورگ پخــش شــده؛ امــا 

در تاریخی متفاوت با تاریخی که منتشرکنندۀ فیلم ادعا می کند.

ــرویس  ــم از س ــور بودی ــازی، مجب ــل مستندس ــن مراح ــول ای ــن در ط همچنی
ترجمــۀ گــوگل اســتفاده کنیــم. برخــی از موانعــی کــه ممکــن اســت 
ــه رو شــوند، کیفیــت ترجمــه اســت.  ــا آن روب ــه ب ــن زمین ــگاران در ای روزنامه ن
ــوارد  ــژه در م ــه وی ــد، ب ــت نباش ــق و درس ــاًل دقی ــت کام ــن اس ــه ممک ترجم

مربوط به اسامی مناطق و اماکن مختلف.

بــرای مثــال، اگــر واژۀ »IOS« )سیســتم عامــل همراه اپــل( را در بخــش ترجمۀ گوگل 
وارد کنیــم، ترجمــۀ آن از زبــان انگلیســی به عربــی »ادارۀ نظــارت داخلــی« خواهد بود. 
جالــب توجــه اســت کــه بهترین نتایــج ترجمــه در گــوگل از زبان انگلیســی و بــه زبان 

انگلیسی است؛ زیرا رایج ترین و پرکاربردترین زبان در اینترنت است. 

بــه مثــال اذان در هامبــورگ بازمی گردیــم. می توانیــم در ایــن مــورد از 
ســرویس ترجمــۀ گــوگل اســتفاده کنیــم و انگلیســی را زبــان اصلــی و آلمانــی 
 first azan in Hamburg Mosque :را زبــان دوم در نظــر بگیریــم و بنویســیم
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Central )اولیــن اذان در مســجد مرکــزی هامبــورگ( کــه ترجمــۀ آلمانــی آن 
به این شکل خواهد بود: 

 erste azan in Hamburg Moschee Zentral که ترجمه ای دقیق است.

حــال اگــر همیــن جملــۀ آلمانــی را در کادر جســتجوی یوتیــوب قــرار دهیــم، 
ــم  ــبیه فیل ــی ش ــک از فیلم ــی کوچ ــد عکس ــت می آی ــه دس ــه ب ــه ای ک نتیج

منتشرشــده در فیســبوک اســت کــه زمــان انتشــار آن بــه ســال 2010 
برمی گردد و تعداد بازدیدهای آن نزدیک به 60 هزار بازدید است.12

ــاال دارد. همچنیــن  ــاز کنیــم، فیلمــی را می بینیــم کــه کیفیتــی ب اگــر آن را ب
ــم  ــت. می توانی ــه اس ــرار گرفت ــن آن ق ــه پایی ــم ک ــی برمی خوری ــه اطالعات ب
ــان  ــه زب ــوگل ب ــۀ گ ــش ترجم ــا را در بخ ــی و آن ه ــات را کپ ــن اطالع همی
انگلیســی ترجمــه کنیــم تــا از ایــن راه بــه اطالعاتــی قابــل فهــم دســت پیــدا 

کنیم.

.12

 Tariks YouTube-Kanal (2009, September 6). Hamburg Centrum Moschee
:Ezan/Athan/ Gebetsruf. [Video File] Retrieved from
https://www.youtube.com/watch?v=yyTUBWTITiw
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بــا ترجمــۀ ایــن اطالعــات، می توانیــم دریابیــم کــه زمــان فیلم بــرداری 
همزمــان بــا فعالیــت دوبــارۀ دو منــارۀ مســجد بعــد از بازســازی آن هــا در نهــم 
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ســپتامبر 2009 اســت. بنابرایــن، فیلــم مربــوط بــه پخــش اذان بــرای 
نخستین بار از این مسجد بعد از بازسازی مناره هاست. 

هنــگام جســتجوی عکس هــای مســجد جامــع هامبــورگ در گــوگل بــه عکســی 
ــرده  ــر ک ــرح آن را منتش ــن ش ــا ای ــه ب ــه ول ــایت دویچ ــه س ــم ک برمی خوری
اســت: »در ســپتامبر ســال 2009 هنرمنــد آلمانــی بــوران بورشــارت مناره هــای 
مســجد جامــع هامبــورگ را بــه شــکلی زیبــا بازســازی و آن هــا را بــه یــک اثــر 

هنری زیبا تبدیل کرد. ارتفاع این مناره ها به 20 متر می رسد.« 13

ــان  ــل معرفیش ــن فص ــه در همی ــی ک ــتیم از راه های ــه توانس ــود ک ــه ب اینگون
کردیــم، بــه فیلــم اصلــی برســیم و بــا اینکــه ایــن فیلــم جعلــی نبــود، تاریخــش 

با تاریخ فیلم منتشرشده در فیسبوک متفاوت بود.

اهمیت دستیابی به دالیل اطمینان بخش

معمــوالً رویدادهایــی کــه اهمیــت خبــری دارنــد، موردتوجــه شــاهدان عینی انــد. 

13. مساجد و مناره های آلمان )8 دسامبر 2009(، سایت دویچه وله عربی:

https://goo.gl/V41FkR
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بــرای همیــن، ایــن رویدادهــا را افــراد متعــددی ثبــت می کننــد؛ چــه بــا 
فیلم بــرداری؛ چــه بــا عکاســی. ایــن واقعیــت، موضوعــی تعییــن کننــده در رونــد 
راســتی آزمایی و بــه ایــن معناســت کــه شــما بــه عنــوان روزنامه نــگار بــه تصاویری 
کــه شــاهدان عینــِی رویدادهــای برجســته، برنامه ریــزی  شــده یــا اتفاقــی، ثبــت 
ــد، دســت پیــدا می کنیــد. نقــش شــما ایــن اســت کــه بایــد نشــانه هایی  کرده ان
ــی  ــبکه های اجتماع ــده در ش ــذاری  ش ــای بارگ ــورد فیلم ه ــش درم اطمینان بخ

بیابید.

مســابقات اتومبیلرانــی می تواننــد نمونــه ای بــارز بــرای ایــن مــورد باشــند. بــه 
ــۀ   ــف صحن ــای مختل ــه از زوای ــی ک ــیاری از فیلم های ــه بس ــه ب ــکل ک ــن ش ای
مســابقات اتومبیلرانــی مــی توانــد نمونــه ای بــرای ایــن موضــوع باشــد. در ایــن 
مســابقات و باهــدف اطمینــان از جغرافیــای پیســت اتومبیلرانــی، چندیــن فیلــم 
ــا،  ــن فیلم ه ــی شــود. ای ــف مســابقه بررســی م ــای مختل ــه شــده از زوای گرفت
ســـاختمان های اطــراف، تماشــاچیان و ســر و صداهــای مختلــف را بــه تصویــر 

می کشند.

بــه همیــن ترتیــب، اگــر فیلمــی از یــک شــاهد عینــی بــه اتــاق خبــر ارســال 
شــود کــه جوانــی را وســط یکــی از خیابان هــای پــر رفــت و آمــد لبنــان نشــان 
می دهــد کــه دســته گلی بــزرگ بــه نامــزدش هدیــه می دهــد، انتظــار مــی رود 
بــه  عینــی  شــاهدان  از  دیگــری  اطمینان بخــش  عکس هــای  و  فیلم هــا 
دســتمان برســد کــه ایــن رویــداد را از زوایــای دیگر نشــان داده و در شــبکه های 
ــت  ــن اس ــا ممک ــا و فیلم ه ــه عکس ه ــد. در اینگون ــر کرده ان ــی منتش اجتماع
پــالک خودروهــا دیــده یــا لهجه هــای محلــی شــنیده شــوند، حتــی جزئیــات 

دیگری مانند وضعیت هوا و نام مسیرهای شهری دیده شوند. 
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ــار  ــم، در کن ــده در فیل ــه ش ــری ارائ ــرنخ های تصوی ــل س ــه تحلی ــم ک می بینی
اطمینان از اصل رویداد، به روند راستی آزمایی فیلم کمک می کند.

تشخیص موقعیت جغرافیایی
ــی  ــاهدان عین ــای ش ــد راســتی آزمایی فیلم ه ــم رون ــی از عناصــر بســیار مه یک
ــرای  ــی ب ــد مشــخص کردن موقعیــت جغرافیای ــی اســت. رون موقعیــت جغرافیای
تاییــد مــکان ضبــط فیلــم، ردیابــی ســرنخ های تصویــری اســت ماننــد نشــانه های 
ــد  ــگار بای ــره. روزنامه ن ــا و غی ــا، پل ه ــا، رودخانه ه ــی برجســته، ناهمواری ه مکان
ــد و  ــت  ده ــواره ای موجــود مطابق ــای ماه ــا نقشــه ها و عکس ه ــوارد را ب ــن م ای
بــرای انجــام دقیــق ایــن کار بایــد از ســرویس های نقشــۀ آنالیــن ماننــد 

Wikimapia ،Google Maps یا google earth استفاده کند.

نقشه های گوگل

https://www.google.com/ :نقشــه های گــوگل کــه می تــوان از طریــق لینــک
ــگان هســتند  maps از آن هــا اســتفاده کــرد، بهتریــن ســرویس های نقشــۀ رای
کــه در اینترنــت موجودنــد. از طریــق ایــن ســرویس می تــوان نقــاط جغرافیایــی 
ــن نقشــه ها  ــن، ای ــرد. همچنی ــان را مشــخص ک ــی در بیشــتر مناطــق جه اصل
امــکان مشــاهدۀ کــرۀ زمیــن را از طریــق ماهــواره فراهــم می کننــد. بــه همیــن 

دلیل این سرویس در روند راستی آزمایی فیلم ها بسیار اهمیت دارد.
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نقشــه های گــوگل فوایــد زیــادی بــرای کســانی کــه بــه دنبــال راســتی آزمایی 
فیلم ها هستند، دارند؛ از جمله:

- نشان دادن مقیاس نقشۀ زیر عکس؛

- امکان جستجوی شماره و نام خیابان، محله، منطقه، شهر و کشور؛

- امکان مرور نقشه از جهتهای مختلف؛

- قابلیت جستجوی طول و عرض جغرافیایی؛

- امکان مرور مجموعه ای از تصاویر اماکن نشان داده شده در نقشه؛

- امکان نمایش نقشه با فناوری ماهواره یا بدون فناوری ماهواره.

عــالوه بــر ایــن مــوارد، نقشــه های گــوگل ویژگــی مهمــی دارنــد و آن امــکان 
گــردش مجــازی اســت کــه »ســتریت ویــو« نامیــده می شــود. ایــن ســرویس 
ــه  ــردن ب ــا نگاه ک ــه نقشــه را ب ــد ک ــر فراهــم می کن ــرای کارب ــکان را ب ــن ام ای
ــه  ــن صفح ــک زرد پایی ــد روی آدم ــن کار بای ــرای ای ــد. ب ــان کاوش کن خیاب
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ــرار  ــه ق ــده در نقش ــی مشخصش ــیرهای آب ــک را در مس ــد و آدم ــک کنی کلی
دهیــد. بــا ســتریت ویــو می تــوان خیابان هــا و ســاختمان ها را از نزدیــک دیــد 

و به آسانی در آن ها گردش کرد. 

ستریت ویو - برج خلیفه دبی- امارات متحده عربی

 geoguessr ــازی ــق ب ــد آن را از طری ــاوری می توانن ــن فن ــه ای ــدان ب عالقه من
ــای  ــه مهارت ه ــد ک ــان کنن ــک https://www.geoguessr.com امتح و لین
ــی  ــای تصادف ــازی مکان ه ــن ب ــش می کشــد. ای ــه چال ــا را ب تشــخیص مکان ه
را نمایــش می دهــد تــا شــما آن هــا را تشــخیص دهیــد و در مقابــل بــر اســاس 

توانایی تان در تشخیص مکان به شما نمره می دهد.

بررسی یک مورد: اعدام چند مصری به دست داعش

داعــش در فوریــۀ 2015 فیلمــی تبلیغاتــی منتشــر کــرد کــه در آن ادعــا کــرده 
بود، گروهی از مصری ها را در ساحل لیبی اعدام کرده است.
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در ایــن فیلــم پنــج دقیقــه ای دو صحنــه نمایــش داده می شــود کــه نشــانه هایی 
درمــورد مکانــی کــه داعــش ادعــا می کنــد عملیــات اعــدام را آنجــا انجــام داده 
ــده می شــوند؛ صحنــۀ اول ســاحل را نشــان می دهــد کــه  اســت، در آن هــا دی
در آن تعــدادی ســنگ بــزرگ در ســمت راســت قــرار دارد و بعــد از ســنگ ها، 
ــه  ــۀ دوم، ک ــرار دارد. در صحن ــا ق ــمت دری ــه س ــی رو ب ــنی کوچک ــاحل ش س

موردتوجه ماست، نخلی کوچک پشت سنگ ها وجود دارد.

ــای حضــور داعــش در شــمال  ــورد مکان ه ــات موجــود درم ــر اســاس اطالع ب
لیبــی و بــرای بررســی ســاحل لیبــی و جســتجوی مکان هــای ذکرشــدۀ فــوق 

می توان از سرویس نقشه های گوگل استفاده کرد.
ــده اند،  ــه ش ــکان گرفت ــن م ــه در ای ــی ک ــی از عکس های ــی برخ ــگام بررس هن
عکســی دیــده می شــود کــه تــک نخلــی در آن دیــده می شــود کــه روبــه روی 
ــی در  ــنگ های بزرگ ــس، س ــردن عک ــا بزرگ ک ــرار دارد. ب ــاور ق ــاحلی پهن س

مقابل ساحل دیده می شوند. 
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ــه دســت  ــا نقشــه های گــوگل نتایجــی ب از طریــق ارتبــاط دادن ایــن عکــس ب
ــبعه« در  ــۀ »س ــه منطق ــق ب ــس متعل ــن عک ــد؛ ای ــان می دادن ــه نش ــد ک آمدن
ــود کــه نقشــه های  ــه ب هفــت کیلومتــری شــهر »ســرت« لیبــی اســت. اینگون
گــوگل توانســتند بــا اســتفاده از اماکــن نمایش داده شــده در فیلــم بــه تشــخیص 
ــی  ــل چگونگ ــات کام ــۀ جزئی ــرای مطالع ــد. ب ــک کنن ــر کم ــکان موردنظ م

دستیابی به این اطالعات به این لینک مراجعه کنید: 
http://24.ae/article.aspx?Articled=138351

توصیه هایی برای بررسی دقیق فیلم 
روزنامه نــگاران، بــرای بــه دســت آوردن تمــام عناصــری کــه در فیلم هــا وجــود دارد، بــه 
اســتفاده از برنامه هــای نیمه تخصصــی نیــاز دارنــد، به ویژه مــواردی که در صحنه هــــای 
ــا حرکــت  ــن برنامه هــا می توانیــد فیلم هــا را ب ــا اســتفاده از ای ــد. ب ســریع وجــود دارن
آهســته پخــش کنیــد. ایــن کار بــه شــما امــکان می دهــد هــر صحنــه را دقیق بررســی 

کنید و از آن عکس بگیرید. با انجام مراحل زیر می توانید این کار را انجام دهید:

1. یــک برنامــۀ فیلمــی ماننــد برنامــۀ VLC نصــب کنیــد کــه بــه شــما امــکان 
بدهد، فیلم را به صورت صحنه به صحنه ببینید؛

2. جســتجوگر کــروم را نصــب و Video Speed Controller را بــه آن اضافــه کنیــد. بــا 
این برنامه می توانید سرعت فیلم را در بسیاری از سایت های مشهور کنترل کنید. 
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گفتنــی اســت کــه ســرعت پخــش فیلــم در وبســایت یوتیــوب بــا کلیک کــردن 
روی گزینۀ speed قابل تنظیم است.

سخن پایانی

ــود  ــا وج ــتی فیلم ه ــدن از درس ــرای مطمئن ش ــی ای ب ــل جادوی ــچ راه ح هی
بتوانــد به تنهایــی جعلی بــودن یــا  ابــزاری نیســت کــه  نــدارد و هیــچ 
درســت بودن فیلــم را نشــان دهــد. همچنیــن، راســتی آزمایی فیلــم یــک رونــد 
ســریع نیســت؛ بلکــه کاری بســیار زمانبــر اســت. اینجاســت کــه نقــش شــما بــه 
ــرای اختصــاص بخشــی از وقــت خــود  ــگار در تصمیم گیــری ب عنــوان روزنامه ن
ــن  ــا در نظر گرفت ــود، ب ــخص می ش ــتی آزمایی مش ــات راس ــام عملی ــرای انج ب
ســودی کــه ایــن کار بــرای شــما بــه  دنبــال خواهــد داشــت؛ امــا یــک موضــوِع 
حتمــی وجــود دارد، اینکــه در صــورت انجام نــدادن راســتی آزمایی فیلمــی کــه 

به درستی آن شک دارید، دچار مشکالتی بی پایان خواهید شد.

از  فقــط جزئــی  ایــن فصــل  در  مهارت هــای ذکرشــده  اســت،  گفتنــی 
ــا آگاه  ــد از آن ه ــگار بای ــروزه روزنامه ن ــه ام ــتند ک ــی هس ــای مهم مهارت ه

باشد. در فصل های بعدی به برخی دیگر از این مهارت ها می پردازیم. 
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چرا روزنامه نگار همیشه باید مراقب احتمال جعل 
عکس های خبری باشد؟

صالح رفاعي

ــدن عکاســی  ــان پدید آم ــازی از زم ــدف گمراه س ــا ه ــا ب ــل عکس ه ــاید جع ش
ــدرت  ــی و ق ــان کنون ــا در زم ــدن عکس ه ــا زیاد ش ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــاز ش آغ
ــه  ــاز ب ــده، نی ــراه کنن ــات گم ــار اطالع ــی در انتش ــبکه های اجتماع ــاالی ش ب
ــه جعــل و دســتکاری  ــگاران از فناوری هــای مربــوط ب آگاهــی بیشــتر روزنامه ن
ــل آن بیشــتر شــده اســت. در  ــی کشــف و تشــخیص دالی ــا و چگونگ عکس ه
واقــع، ایــن آشــنایی بایــد جزئــی جدانشــدنی از مهارت هــای یــک روزنامه نــگار 
ــا  ــق ب ــه شــکل مســتقل و مطاب ــار را ب ــد اخب ــا بتوان ــان حاضــر باشــد ت در زم
ــرح  ــا را ش ــن مهارت ه ــی از ای ــل برخ ــن فص ــد. در ای ــل کن ــت منتق واقعی

می دهیم و همچنین دلیل اهمیت آن ها را بیان می کنیم.

نخســت بایــد نگاهــی بــه شــرایط »عــکاس خبــری« در جهــان عــرب بیندازیــم 
و درک او از عکس و ماموریت رسانه ای اش را بیان کنیم. 

در طــول 35 ســال فعالیتــم بــه عنــوان عــکاس خبــری در لبنــان و در طــول 
25 ســال فعالیــت بــه عنــوان عــکاس در کشــورهای عربــی دیگــر، و ســپس بــه 
عنــوان دبیــر بخــش عکــس در خبرگــزاری آسوشــیتدپرس و مالقاتــم بــا تعــداد 
زیــادی از خبرنــگاران خارجــی، دریافتــم کــه تعــداد زیــادی از آن هــا فرهنــگ 
عکاســی باالیــی دارنــد. عــاله بــر ایــن، از دانــش فنــی نیــز برخــوردار بودنــد، 
دانشــی کــه یادگیــری آن به دلیــل وجــود مراکــز تخصصــی و آســانی ارتبــاط بــا 
ــان  ــری در جه ــی خب ــورد عکاس ــا در م ــود؛ ام ــت ب ــی راح ــای خارج زبان ه
عــرب وضــع فــرق می کنــد؛ بــا اینکــه بســیاری از عکاســان خبــری بــا عکاســی 
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خبــری و تاریــخ و فرهنــگ آن آشــنایی دارنــد، بخشــی از آن هــا نیازمنــد دانــش 
بیشــتری در ایــن زمینــه هســتند، حتــی اگــر توانایــی اســتفاده از ابــزار خــود از 

لحاظ فنی را داشته باشند. 

مــا بــه عنــوان عکاســان حرفــه ای بایــد رســالت عکاســی خبــری را دریابیــم و از 
ــن  ــر همی ــم. ب ــد، دوری کنی ــا را برهــم می زنن اشــتباهاتی کــه درســتی کار م
ــان  ــه عکاس ــم ک ــی می کنی ــوع را بررس ــن موض ــل ای ــن فص ــاس، در ای اس

حرفه ای و سازمان های دولتی چگونه عکس ها را دستکاری می کنند.

عکس خبری 

عکــس خبــری از آغــاز قــرن جــاری تاکنــون دچــار پدیــدۀ افزایــش دســتکاری 
ــوادث  ــتند. ح ــتثنا نیس ــه اس ــن زمین ــی در ای ــورهای عرب ــت و کش ــوده اس ب
ــه  ــد ک ــه روی داده ان ــن زمین ــاه در ای ــبتاً کوت ــی نس ــیاری درمدت ــی بس متوال

دالیل آن ها به شرح زیرند: 

1. آشــنا نبــودن برخــی از عکاســان خبــری بــا قوانیــن و اساســنامه های مربــوط 
به کار رسانه ای؛

2. تعصب برخی عکاسان به دلیل وابستگی اجتماعی-سیاسی یا ملی؛ 

3. ناآشنایی عکاسان با انواع عکس هایی که دستکاری شده اند؛

بــه  بین المللــی  و ســازمان های  رســانه ای  مؤسســه های  اهمیت نــدادن   .4
آشــنایی عکاســان بــا انــواع دســتکاری یــا جعــل عکــس و اقدامــات انجــام شــده 

علیه متخلفان با هدف بازدارندگی آن ها.
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نمونه هایی از دستکاری عکس

ــاب و  ــرب را انتخ ــان ع ــری در جه ــای خب ــی از عکس ه ــا نمونه های در اینج
معرفــی می کنیــم کــه خــوب اســت بررســی شــوند تا عــکاس دچــار اشــتباهاتی 
ــه  ــم ب ــد، ه ــراه می کنن ــب را گم ــم مخاط ــه ه ــتباهاتی ک ــود. اش ــابه نش مش

حرفه ای بودن و درستکاری عکاس لطمه می زنند. 

بررسی یک مورد: عکاسان حرفه ای عکس ها را دستکاری می کنند
خبرگزاری رویترز- لبنان- 2006 

عکاســی کــه در خبرگــزاری رویتــرز در لبنــان کار می کــرد، در یکــی از 
ســـاختمان های مشــرف بــه »ضاحیــه« جنوبــی مســتقر بــود کــه در جنگ ســال 
2006، هواپیماهــای اســرائیلی بــه آن حملــه کردنــد. عــکاس می گویــد 
عکس هایــی گرفتــه کــه شــدت حملــۀ اســرائیل بــه مکانــی را نشــان می دهــد. 
ــن  ــت. او همچنی ــده اس ــد ش ــاختمان بلن ــیاه از س ــس دودی س ــن عک در ای
عکس هــای واضحــی از حادثــه بــرای دفتــر خبرگــزاری در بیــروت ارســال کــرد. 
پــس از پخــش عکــس میــان مشــترکان ســرویس رویتــرز، دولــت اســرائیل بــه 
ســرعت اعتــراض و اعــالم کــرد کــه ایــن عکــس دســتکاری شــده اســت و نــوع 
اســلحه ای کــه در حملــه از آن اســتفاده شــده، چنیــن دودی نــدارد. خبرگــزاری 
رویتــرز بعدهــا اعــالم کــرد، عکــس واقعــاً دســتکاری شــده و ایــن دســتکاری بــه 
واســطۀ برنامــۀ ویرایــش عکــس صــورت گرفتــه اســت، به گونــه ای کــه حجــم دود 
در عکــس آنقــدر زیــاده شــده کــه در تمــام عکــس دیــده شــود؛ اماعــکاس اعــالم 
کــرد کــه تنهــا ویرایشــی کــه انجــام داده برداشــتن الیــه ای از غبــار اســت؛ زیــرا 
ــرز  ــزاری رویت ــت. خبرگ ــوده اس ــف ب ــی کثی ــگام عکاس ــش هن ــز دوربین لن
عذرخواهــی کــرد و همــۀ 920 عکــس ایــن عــکاس اعــالم کــرد تنهــا تغییــری 
کــه در عکــس خــود ایجــاد کــرده، پــاک کــردن مقــداری از گــرد و غبــار موجــود 
در عکــس بــود زیــرا لنــز دوربیــن در زمــان عکاســی کثیــف بــود. رویتــرز بعــد از 
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ایــن اتفــاق عذرخواهــی، و 920 عکــس گرفتــه شــده توســط ایــن عــکاس را از 
آرشــیو خــود حــذف کــرد. ایــن خبرگــزاری همچنیــن قــرارداد کار بــا عــکاس را 

لغو کرد.

عکس اصلی- منبع رویترز 14 

عکس بعد از ویرایش – منبع رویترز15 

14. این عکس ها دیگر در آرشیو رویترز وجود ندارند و منبع خبر بی بی سی نیوز در تاریخ 6 آگوست 2006 است:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm 

15. این عکس ها دیگر در آرشیو رویترز وجود ندارند و منبع خبر بی بی سی نیوز در تاریخ 6 آگوست 2006 است:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/5254838.stm
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ــا  ــت ت ــرده اس ــم ک ــان فراه ــرای عکاس ــت را ب ــن فرص ــد ای ــای جدی فناوری ه
ــیار  ــئله ای بس ــن مس ــا ای ــد؛ ام ــر کنن ــرعت منتش ــه س ــود را ب ــای خ عکس ه
ــته  ــه داش ــه آن توج ــد ب ــانه ای بای ــۀ مؤسســه های رس ــه هم حســاس اســت ک

باشند. 

ــانه  ــر رس ــه دفت ــا را ب ــاوی عکس ه ــۀ ح ــد کارت حافظ ــکاس بای ــته ع در گذش
مــی آورد و در آنجــا دبیــر بخــش عکــس، عکــس مناســب و بیــان کننــدۀ حادثــه 
ــاً  ــا احیان ــرد ت ــت می ک ــا دق ــل عکس ه ــه تسلس ــد ب ــاب و در آِن واح را انتخ
ــه  ــی ک ــا وجــود فناوری های ــروزه، ب ــا ام ــا دســتکاری نشــده باشــند؛ ام عکس ه
ــد، عــکاس  امــکان انتشــار مســتقیم عکس هــا و انتقــال آن هــا را فراهــم کرده ان

قدرت اختیار بیشتری برای انتخاب عکس دلخواه خود و ارسال آن را دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس )AP( – سوریه – 2014

در ابتــدای ســال 2014 خبرگــزاری آسوشــیتدپرس اعــالم کــرد کــه ارتباطــش 
ــگ  ــرده و جن ــکاری می ک ــا او هم ــه ب ــه در خاورمیان ــتقل ک ــی مس ــا عکاس ب
ســوریه را پوشــش مــی داده، قطــع کــرده اســت. ایــن اقــدام بعــد از ایــن صــورت 
ــان  ــپتامبر 2013 می ــه در س ــرد عکســی را ک ــراف ک ــکاس اعت ــه ع ــت ک گرف
ــت.  ــرده اس ــش ک ــود، ویرای ــده ب ــش ش ــان پخ ــانه های جه ــا و رس روزنامه ه
دبیــر بخــش عکــس خبرگــزاری اعــالم کــرد برداشــتن عناصــری از عکــس از 

روی عمد، کاری کاماًل غیرقابل قبول است.16

اعتــراف عــکاس بــه ویرایــش عکــس و حــذف دوربیــن از گوشــۀ عکســی کــه 
ــها و  ــض ارزش ــزاری نق ــر خبرگ ــی داد، از نظ ــان م ــف را نش ــارز مخال ــک مب ی
ــتی  ــش درس ــرای افزای ــها را ب ــن ارزش ــیتدپرس ای ــود. آسوش ــول کاری ب اص

16. آسوشیتدپرس 22 ژانویه 2014: 

http://www.ap.org/Content/AP-In-The-News/2014/AP-severs-ties-with-photographer-who-altered-
work
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ــوای عکس هــا  ــا دســتکاری محت ــدون ویرایــش دیجیتالشــان ی عکس هایــش ب
ــه هــر شــکل، چــه حــذف چــه اضافه کــردن، در نظــر گرفتــه اســت. اینکــه  ب
ــوریه  ــگ س ــه عکس هایشــان از جن ــود ک ــج عکاســی ب ــزو پن ــکاس ج ــن ع ای
موجــب برنده شــدن خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در جایــزۀ روزنامه نــگاری 
پولیتــزر در بخــش خبرهــای فــوری در بهــار 2013 بــود، هــم حتــی کمکــی بــه 

این مسئله نکرد.

عــکاس فکــر می کــرد کــه تصویــر دوربیــن در گوشــۀ عکــس حــواس مخاطبــان 
را پــرت می کنــد و درایــن بــاره گفــت: »تصمیــم اشــتباهی گرفتــم کــه دوربیــن 

را از عکس حذف کردم. بابت این کار احساس خجالت می کنم.« 17

ــن  ــرای پناه گرفت ــالش ب ــه در حــال ت ــده می شــود ک ــی دی در عکــس جنگجوی
ــم  ــه چش ــری ب ــکاس خب ــک ع ــرداری ی ــن فیلم ب ــارش دوربی ــت و در کن اس
میخــورد؛ امــا عــکاس، عکــس را اینگونــه ویرایــش می کنــد: او اقــدام به برداشــتن 
ــرداری  ــن فیلم ب ــد و دوربی ــی کن ــس م ــه عک ــت زمین ــه پش ــی از صحن بخش
موجــود در عکــس را بــا ایــن بخــش پنهــان مــی کنــد. بعــد از ایــن کار، او عکــس 

را برای دفتر آسوشیتدپرس می فرستد.

17. منبع قبلی

18. منبع قبلی

عکس اصلی مبارز سوری قبل از ویرایش-  منبع: آسوشیتدپرس 18
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دستکاری عکس ها به وسیلة سازمان های دولتی 

ــه  ــود ک ــر می ش ــر و مهم ت ــی خطرناک تــ ــا وقت ــتکاری عکس ه ــئلۀ دس مس
ســازمان های رســمی یــا دولتــی عمــداً و بــا هــر توجیهــی عکس هــا را 
دســتکاری یــا جعــل کننــد و همچنیــن هنگامــی کــه ســازمان های رســانه ای 
ــی  ــداف سیاس ــا اه ــا ب ــمی ی ــتور رس ــا دس ــتکاری ب ــد از دس ــا را بع عکس ه

ــد.  منتشــر کنن

عکس هــای خبــری خــوب، قــدرت باالیــی در بیــان و اقنــاع دارنــد، بــه همیــن 
ــات و  ــۀ اطالع ــۀ عرض ــی در زمین ــدرت سیاس ــت ق ــزاری در دس ــه اب ــل ب دلی
انتقــال پیام هــای دلخــواه بــه مخاطبــان تبدیــل می شــوند. ایــن همــان چیــزی 
اســت کــه برخــی از ســازمان های رســمی رســانه ای را ترغیــب می کنــد 

عکس ویرایش شده که در آن عکاس به عمد دوربین را از مقابل مبارز برمی دارد.
منبع: آسوشیتدپرس 19

19. منبع قبلی
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ــا را  ــم آن ه ــه می توانی ــانه هایی ک ــد، رس ــا دســتکاری کنن ــر را اصــالح ی تصوی
ــم. ــی« بنامی ــدۀ سیاس ــت ش ــانه های هدای »رس

بررسی یک مورد: وبالگ نویس مصری دستکاری عکسی در یک روزنامة 
دولتی را کشف می کند

وائــل خلیــل، وبالگ نویــس مصــری، نقشــی مهــم در کشــف یــک عکــس دســتکاری 
شــده در روزنامــۀ مصــری »االهــرام« ایفــا کــرد؛ عکســی کــه پابلــو مارتینــز، عــکاس 
ــی  ــالگ خــود عکــس جعل ــل در وب ــود. خلی ــه ب ــزاری آسوشــیتدپرس، گرفت خبرگ
ــوی  ــی کــه جل ــد، در حال ــارک، رئیس جمهــور مصــر، را منتشــر می کن حســنی مب
رهبــران کشــورها در مذاکــرات صلــح خاورمیانه راه مــی رود. در کنــار این عکس، عکس 
اصلــی را هــم منتشــر می کنــد که نشــان می دهد حســنی مبــارک در حقیقت پشــت 
ســر بنیامیــن نتانیاهو، محمود عبــاس و پادشــاه اردن، ملک عبــداهلل دوم، راه مــی رود و 
کســی کــه جلوتــر از همــه راه مــی رود بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــور وقت آمریکاســت و 

همگــی در حــال رفتــن بــه ســمت نشســت خبــری در کاخ ســفید هســتند.

20. بسام سبتی: 

https://ijnet.org/en/blog/egyptian-blogger-discovers-doctored-photo-state-run-newspaper-0

21. منبــع عکســی کــه روزنامــۀ مصــری آن را ویرایــش کــرد، خبرگــزاری آسوشــیتدپرس اســت؛ امــا عکــس در آرشــیو رویتــرز موجــود اســت و 

ــم.  ــه آن را منتشــر کرده ای نســخه ای اســت ک

عکــس اصلــی کــه در همــۀ روزنامه هــای جهــان در طــول مذاکرات کاخ ســفید در واشــنگتن 
منتشــر شــد. منبــع: آسوشــیتدپرس - رویترز 21
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بررسی یک مورد: دولت لبنان عکس رسمی تشریفاتی را دستکاری 
می کند

عکســی کــه در روزنامــۀ مصــری االهــرام بعــد از دســت کاری عکــس اصلــی منتشــر کــرد بــه 
گونــه ای کــه در شرم الشــیخ گرفتــه شــده اســت.  منبــع: االهــرام 22

عکــس کابینــه لبنــان قبــل از ویرایــش )ســمت چــپ( و بعــد از ویرایــش )ســمت راســت( 
– منبــع: رویتــرز/ العربیــه 23

22. عکس ویرایش شده که در روزنامۀ االهرام منتشر شده از مطلب »بسام سبتی« در لینک زیر به دست آمده است: 

https://ijnet.org/en/blog/egyptian-blogger-discovers-doctored-photo-state-run-newspaper-0

23. عکس اصلی را یک آژانس عکس لبنانی توزیع کرده و منبع آن مقاله »بین فالناگان« در تاریخ 17 فوریه 2014 است: 

http://english.alarabiya.net/en/media/print/2014/02/17/Photogate-Lebanon-govt-slam:m2e0d1-o4v
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ــد از  ــادگاری بع ــس ی ــن عک ــم گرفت ــود دارد و آن ه ــمی وج ــان رس در لبن
ــور،  ــد، رئیس جمه ــن عکــس، وزرای جدی ــد اســت. در ای ــت جدی تشــکیل دول
رئیــس پارلمــان و نخســت وزیــر حضــور دارنــد. وقتــی زمــان گرفتــن عکــس 
می رســد، بــا  تاخیــر برخــی از وزرای جدیــد، نبیــه بــری، رئیــس پارلمــان، بــه 

ــد. ــرک می کن ــل را ت ــش دارد، مح ــه در پی ــفری ک ــل س دلی

عکــس اعضــای دولــت جدیــد بعــد از رفتــن نبیــه بــری گرفتــه می شــود؛ امــا 
ــی  ــس گروه ــش ،در عک ــای ویرای ــی از برنامه ه ــتفاده از یک ــا اس ــر او ب تصوی
ــه  ــی ک ــس عکس ــوی آژان ــده از س ــالح ش ــس اص ــن عک ــرد و ای ــرار می گی ق
کاخ ریاســت جمهــوری بــا آن کار می کنــد، میــان رســانه های داخلــی و 

بین المللــی توزیــع می شــود. 24

ــا  ــیاری از خبرگزاری ه ــیو بس ــس از آرش ــت، عک ــو رف ــوع ل ــن موض ــی ای وقت
ــس را  ــه عک ــدار داد ک ــتریانش هش ــه مش ــیتدپرس ب ــد و آسوش ــته ش برداش

ــد.  ــر نکنن منتش

ــر بخــش  ــیتدپرس و مدی ــزاری آسوش ــس خبرگ ــاون رئی ــون، مع ــانتیاگو لی س
ــه عکــس  ــاره گفــت: »اضافه کــردن عناصــر ب ــن ب ــزاری، درای عکــس در خبرگ
امــری کامــاًل غیرقابــل قبــــول و نقــض صریــح اســتانداردهای رایــج در 

آسوشــیتدپرس اســت.«25

بــر همیــن اســاس، عکســی کــه آژانــس عکــس مــورد اعتمــاد دولــت لبنــان آن 
ــان،  ــمی در لبن ــای رس ــای عکس ه ــر از پروتکل هــ ــرد، صرف نظ ــر ک را منتش

عکســی واقعــی بــه  شــمار نمی آیــد و فاقــد هرگونــه درســتی اســت. 

24. روزنامه النهار فوریه 2014: موفق شدند کابینه تشکیل دهند؛ اما نتواستند عکس بگیرند:

http://www.annahar.com/article/108723

25. منبع قبلی: مقاله بین فانالگان
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رفتــار حرفــه ای ایجــاب می کــرد عکــس اصلــی، بــا ذکــر دالیــل نبــود رئیــس 
ــه تغییــر منتشــر می شــد  پارلمــان ، بــدون هیچگون

الزم اســت یــادآوری کنیــم کــه ایــن عکــس از آرشــیو خبرگزاری هــای خارجــی 
ــرای  ــیتدپرس ب ــرس و آسوش ــرز، فرانس پ ــای رویت ــد و خبرگزاری ه ــذف ش ح
ــه  ــی را ک ــتند عکس ــا خواس ــتادند و از آن ه ــداری فرس ــود هش ــتریان خ مش

ــد. ــذف کنن ــد، ح ــت کرده ان دریاف

دست بردن در عکس 

ــوالً  ــه معم ــد ک ــود دارن ــا وج ــال در عکس ه ــب دیجیت ــیاری از تقل ــوارد بس م
ــرفته بودن  ــه ای و پیش ــق، حرف ــل دقی ــل جع ــا به دلی ــه ی ــوند ک ــف نمی ش کش
برنامه هــای ویرایــش عکــس اســت و یــا به دلیــل آســان گیری هنــگام بررســی 
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــاز ب ــن کار نی ــن ای ــری. همچنی ــان خب ــای عکاس عکس ه
در  کــه  دارد  بین المللــی  هیئت هــای  و  مؤسســه ها  در  بررســی کنندگان 

ــد.  ــت می کنن ــری فعالی ــای خب ــت از عکس ه ــۀ حفاظ زمین

گفتنــی اســت کــه دســت بردن در اصــِل عکــس از زمــان به وجود آمــدن 
ــروز. در  ــر از ام ــره ای محدودت ــد در دای ــت، هرچن ــته اس ــود داش ــس وج عک
ــرای انجــام  ــاال ب ــی ب ــاد و دقت ــالش زی ــد ت گذشــته دســتکاری عکــس نیازمن
ــت.  ــوده اس ــذ ب ــا روی کاغ ــده ی ــس چاپش ــو، روی عک ــی روی نگاتی تغییرات
ــای  ــرفت برنامه ه ــود و پیش ــۀ 90 ب ــدای ده ــال از ابت ــای دیجیت رواج عکس ه
دیجیتالــی ویرایــش عکس هــا، برخــی از عکاســان را تشــویق کــرد کــه در اصــل 

ــت. ــر گذاش ــا تاثی ــتی عکس ه ــر درس ــوع ب ــن موض ــد. ای ــت ببرن ــس دس عک

ــی از نظــر برخــی  ــا بســیار آســان شــد و حت ــا دســتکاری عکس ه ــش ی ویرای
از افــرادی کــه در زمینــۀ هنــر عکاســی فعالیــت می کننــد، مجــاز اســت؛ امــا 



116

ــوان  ــری به هیچ عن ــکاس خب ــت ع ــه دس ــس ب ــتکاری عک ــا دس ــش ی ویرای
ــی رود. ــمار م ــه ش ــه ای ب ــی و غیرحرف ــن کار، غیراخالق ــت و ای ــول نیس قابلقب

منظور از دستکاری عکس چیست؟

1. دستکاری نکردن یعنی ارائۀ عکس به صورت کامل؛

2. عــکاس بــرای تغییــر محتــوای عکــس و جزئیــات مثبــت یــا منفــی موجــود 
در آن نبایــد مداخلــه کنــد و بایــد از اصــالح یــا حــذف هــر قســمت از تصویــر 

اصلی خودداری کند؛

3. عــکاس بایــد از دســتکاری عکــس خــودداری کنــد. اینجــا منظــور ایــن اســت 
ــراه  ــات هم ــق توضیح ــر از طری ــات تصوی ــالم جزئی ــورد اع ــکاس درم ــه ع ک
ــح و صــادق باشــد: چــه کســی؟ چــه چیــزی؟ چــرا؟  عکــس )caption( صری
ِکــی؟ چگونــه؟ هــر شــرح غیرواقعــی بــرای عکــس نیــز نوعــی دســتکاری بــه 

شمار می رود؛

ــه  ــی دیگــر گرفت ــه در زمان ــوان عکســی ک ــه عن ــد عکــس را ب ــکاس نبای 4. ع
شــده، منتشــر یــا ارســال کنــد؛ زیــرا ایــن گمراه کــردن مخاطــب اســت. عــکاس 
یــا ســردبیر بایــد در ایــن مــوارد، تاریــخ واقعــی عکــس را ذکــر و اعــالم کننــد 

که چرا عکس در آن زمان منتشر نشده است. 

ــکاس در  ــت ع ــتیم، دخال ــه هس ــا آن مواج ــروزه ب ــه ام ــری ک ــوع دیگ موض
شــکل گیری عکــس اســت، بــه ایــن صــورت کــه عــکاس عناصــر موضــوع را بــه 
دلخــواه خــود تغییــر می دهــد تــا بتوانــد عکــس خوبــی بگیــرد. مثــاًل یکــی از 
ــا از او  ــد ی ــا می کن ــپ جابهج ــا چ ــت ی ــه راس ــس را ب ــوع عک ــر موض عناص
ــوارد از او می خواهــد  ــر شــود و در بســیاری از م ــا نزدیکت ــر ی می خواهــد دورت
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مقابل دوربین نقشی را اجرا می کند.

ایــن نمونــه ای از عملکــرد غیرحرفــه ای اســت کــه امــروزه در زمینــۀ عکاســی 
خبری بیشتر و رایجتر شده است.

ــر در  ــراد حاض ــم از اف ــرایطی نمی توانی ــچ ش ــت هی ــی، تح ــد عکاس  در فراین
ــد  ــا فقــط بای ــد. م ــی بکنن ــا حرکت ــد ی ــم کاری را انجــام بدهن عکــس بخواهی

عکس را بر اساس واقعیت و حقیقت آن و همانگونه که هست بگیریم. 

ــک  ــرد؛ او از ی ــا ک ــه پ ــی ب ــه ای جنجال ــان حرف ــی از عکاس ــه یک ــن زمین در ای
دختربچــه در مراســم یادبــود قربانیــان انفجارهــای بروکســل در 22 مــارس 2016 
ــا شــمع روشــن کنــد و پــس از آن از او عکســی گرفــت و در صفحــۀ  خواســت ت
اینســتاگرام خــود منتشــر کــرد. ایــن موضــوع زمانــی فــاش شــد کــه عــکاس در 
پشــت زمینۀ یــک مصاحبــۀ خبــری در یکــی از شــبکه های تلویزیونــی ظاهــر شــد؛ 

در حالی که داشت به دختربچه یاد می داد، چه کار کند.
ــرداری دخالــت کــرده  ــد کــه عــکاس در صحنــۀ عکس ب بســیاری معتقــد بودن
اســت تــا بتوانــد احســاس انــدوه و همــدردی بیشــتری بــا حادثــه نشــان دهــد. 
ــن  ــس را بی ــن عک ــد او ای ــد و گفتن ــاع کردن ــکاس دف ــن ع ــم از ای ــی ه برخ
خبرگزاری هــا پخــش نکــرده؛ بلکــه فقــط در صفحۀ شــخصی اش در اینســتاگرام 

منتشر کرده و پس از این جنجال، عکس را حذف کرده است. 

ــد  ــث می خواه ــن بح ــه ای ــم؛ بلک ــاوت کنی ــم قض ــا نمی خواهی ــا م در اینج
براهمیــت عــدم دخالــت  در واقعیــت امــر قبــل از گرفتــن عکــس تاکیــد کنــد و 
ــان در  ــا در صفحه هایم ــا و نظــرات م ــم عکس ه ــب باشــیم و بدانی ــه مراق اینک
ــا  ــه رفتاره ــد و اینگون ــلب مســئولیت نمی کنن ــا س ــی از م ــبکه های اجتماع ش

بر صداقت در کار حرفه ای ما تاثیر می گذارند.
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ــس  ــز پومرانت ــه جیم ــکا ک ــوز آمری ــس نی ــبکۀ فاک ــده در ش ــش ش ــی پخ ــری از فیلم تصوی
ــی  ــال راهنمای ــکاس در ح ــر، ع ــن تصوی ــود. در ای ــه ب ــبکه آن را گرفت ــن ش ــردار ای فیلمب

دختربچه برای روشن کردن شمع قبل از عکس گرفتن است. 26

تصویــری از عکســی کــه عــکاس گرفــت و در صفحــه اینســتاگرام خــود منتشــر کــرد. ایــن 
عکس از صفحه اینستاگرام عکاس حذف شد.

26. فیلمــی از شــبکه فاکــس نیــوز کــه به وســیلۀ جیمــز پومرانتــس ضبــط شــده و در صفحــه فیــس بــوک او در تاریــخ 23 مــارس 2016 قــرار 

گرفتــه:
/https://www.facebook.com/jamespomerantz/videos/10102329359726232
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ــۀ  ــس، در صفح ــت در عک ــبب دخال ــکاس به س ــن ع ــه ای ــت ک ــی اس گفتن
اینســتاگرام خــود، عذرخواهــی کــرد و فیلمبــردار فاکس نیــوز نیــز شــخصاً بــه 

این موضوع واکنش نشان داد؛ او در صفحۀ اینستاگرام آن عکاس نوشت: 

ــکاس  ــن ع ــورد ای ــزی درم ــردم، چی ــر ک ــم را منتش ــن فیل ــی ای ــروز وقت »دی
ــرای  ــه ب ــردن صحن ــاده ک ــال آم ــه او در ح ــتم ک ــر نداش ــتم و خب نمی دانس
ــرد  ــه می گی ــی ک ــا عکس های ــتم، ب ــن نمی دانس ــت. همچنی ــبرداری اس عکس
چــه کار می خواهــد کنــد. هنــوز هــم چیــزی نمیدانــم، نــه فقــط درمــورد ایــن 
موضــوع، بلکــه در مــورد خیلــی چیزهــا در زندگــی، امــا فکــر می کنــم اگــر او 
احســاس بــدی درمــورد اتفاقــی کــه افتــاده نداشــته، بعــد از ایــن هــم نخواهــد 
داشــت؛ زیــرا او در وهلــۀ اول، جــدا از عــکاس خبــری بــودن، انســانی اســت کــه 
مرتکــب اشــتباهی شــده و بســیاری از مــردم از او انتقــاد کرده انــد. در زندگــی 
بایــد پاکدســتتر باشــیم، نــه فقــط در دنیــای عکاســی خبــری. همیــن موضــوع 
بایــد در مــورد توانایــی همــدردی بــا دیگــران و بخشــش اشــتباهات آن هــا نیــز 

در نظر گرفته شود« . 27

راستی آزمایی عکس های دریافتی از شاهدان عینی

ابزارهایــی بــرای مطمئن شــدن از صحــت عکس هــای عکاســان  اگرچــه 
حرفــه ای شــاغل در خبرگزاری هــا وجــود دارنــد؛ امــا اطمینــان و اثبــات 
درســتی محتــوای عکس هــای افــراد عــادی منتشــرکننده در شــبکه های 

)User Generated Content( .اجتماعی کاربران ، سخت و دشوار است

ــرای  ــی ب ــای خوب ــا و فناوری ه ــم، ابزاره ــح دادی ــه پیش ترتوضی ــه ک همانگون
ــط  ــخ ضب ــون تاری ــس، همچ ــات عک ــات محتوای ــت اطالع ــان از صح اطمین

27. نظر »پومرانتس« از این لینک به دست آمده است:

/http://petapixel.com/2016/03/24/photojournalist-caught-posing-girl-brussels-memorial
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ــدام در  ــن اق ــد. مهم تری عکــس، مــکان آن و دیگــر جزئیــات مهــم وجــود دارن
ایــن زمینــه ارتبــاط مســتقیم بــا عــکاس، ارســال کننــده یــا منتشــرکنندۀ آن 

است. هنگام تماس باید این سؤاالت را بپرسیم:

1. چه کسانی هستند؟

2. کجا هستند؟

3. چه زمانی به آنجا رسیدهاند؟

4. عکس آن ها چه چیزی را نشان می دهد؟

5. چرا آنجا هستند؟

بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه آیــا عکــس در مکانــی خطرنــاک گرفتــه شــده 
یــا نــه، اگــر در چنیــن مکانــی گرفتــه شــده، مطمئــن شــویم کــه عــکاس یــا 
فــردی کــه بــا او تمــاس گرفته ایــم به دلیــل تمــاس مــا در معــرض خطــر قــرار 

نگیرد.

ــای بیشــتر و  ــم عکس ه ــکاس بخواهی ــم، از ع ــد داری ــی تردی ــر اســت وقت بهت
مشــابه عکــس اصلــی ای کــه فرســتاده برایمــان ارســال کنــد. ایــن کار بــه مــا 

کمک می کند به جزئیات بیشتری برسیم. 

همچنیــن می توانیــم جســتجوی بیشــتری بــرای اطمینــان ازصحــت عکــس و 
ــی از  ــام برخ ــه ن ــم. در ادام ــام دهی ــراه آن انج ــات هم ــتندبودن معلوم مس

سایت های مفید برای عملیات جستجوی محتویات عکس را آورده ایم:
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Viewer Exif s’Jeffrey
ــه  ــا از جمل ــات EXIF عکس ه ــرای کشــف اطالع ــی اســت ب ــزاری الکترونیک اب
تاریــخ، زمــان و مشــخصات دوربیــن و در برخــی اوقــات مختصــات جغرافیایــی 
)GPS( بــر اســاس نــوع دوربیــن. اگــر عکــس بــا گوشــی گرفتــه شــده باشــد 
بایــد ایــن ســرویس فعــال باشــد، در غیــر ایــن صــورت تعییــن مــکان، کاری 

سخت خواهد بود.

Foto Forensics
ــان  ــزار ELA نش ــق اب ــا را از طری ــتکاری در عکس ه ــزان دس ــایت می ــن س ای
کــه  تجزیهوتحلیــل ســطح خطــا  یــا   Error Level Anaysis می دهــد. 
بهاختصــار ELA نامیــده می شــود، ابــزاری اســت بــرای تشــخیص بخش هایــی 
ــان  ــای هم ــر بخش ه ــا دیگ ــی ب ــازی متفاوت ــطح فشردهس ــه س ــر ک از تصوی
تصویــر دارنــد. همچنیــن، تفاوت هایــی را کــه در کیفیــت عکس هاســت 
ــخص  ــند، مش ــده باش ــش ش ــت ویرای ــن اس ــه ممک ــی را ک ــتجو و اجزای جس

می کند.

Google Reverse Image Search
ــس  ــذاری و عک ــا بارگ ــک آن را در اینج ــا لین ــس ی ــد عک ــران می توانن کارب
ــایت ها و  ــوان س ــن، می ت ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــدا کنن ــط را پی ــا مرتب ــابه ی مش

صفحه های اینترنتی ای را که از عکس استفاده کرده اند، پیدا کرد.

 TinEye
جســتجوگر معکــوس عکس هاســت کــه بــه کاربــران اینترنــت امــکان می دهــد 
ــود  ــن وج ــد. همچنی ــتی آزمایی کنن ــکاس را راس ــی ع ــس و حت ــع عک منب
ــاال نشــان  ــت ب ــا دق ــش شــده ای از عکــس را ب ــا نســخه های ویرای ــا ی عکس ه

می دهد.
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 JPEGSnoop
برنامــه ای اســت کــه فقــط در سیســتم اندرویــد کار می کنــد و هرگونــه 
ــه  ــی ک ــود نام ــا وج ــد. ب ــان می ده ــس را نش ــده روی عک ــام ش ــش انج ویرای
 JPEG فایل هــای  همچنیــن  و   AVI، DNG، PDF فایل هــای  بــا  دارد، 
embedded نیــز کار می کنــد. همچنیــن توانایــی اســتخراج اطالعاتــی 
ــوارد  ــز و م ــخصات لن ــرداری، مش ــزار تصویرب ــوع اب ــس، ن ــخ عک ــه تاری از جمل

دیگر را نیز دارد. 

اصول اخالقی حرفه ای
و  قوانیــن  جهانــی  خبرگزاری هــای  و  رســانه ای  مؤسســه های  از  برخــی 
ــرای  ــد. ب ــه کرده ان ــه ای تهی ــی حرف ــول اخالق ــارۀ اص ــتورالعمل هایی درب دس

مثال می توان به این موارد اشاره کرد:

خبرگــزاری رویتــرز )Reuters(: ایــن خبرگــزاری راهنمایــی بــرای عکاســانش 
تهیــه کــرده اســت. لینــک راهنمــای اســتانداردهای عکس هــا، ویرایــش آن هــا 

و اطالعاتی در مورد شرح عکس:
https://goo.gl/8hngUg

ــی عکــس  ــه اصــول اخالق ــدی ب ــرز و پایبن ــررات کار در رویت ــا مق ــن راهنم ای
ــتانداردهای  ــه، اس ــد. از جمل ــرح می ده ــری ش ــان خب ــرای عکاس ــری را ب خب
ویــژۀ نوشــتن شــرح عکــس و مشــخصات دوربیــن و چگونگــی کار عکاســان بــا 

برنامه های ویرایش عکس همچون برنامۀ فوتوشاپ و غیره.

 ))Associated Press - AP((خبرگزاری آسوشیتدپرس
قواعد رفتاری عکاسان خبری:

)https://goo.gl/OIUqxu(
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فهرســتی مخصــوص بــه خــود تهیــه کــرده کــه شــامل مقــررات و اصولــی اســت 
ــه آن هــا پایبنــد  ــد ب ــا ایــن خبرگــزاری بای ــا همــکار ب کــه عکاســان شــاغل ی
باشــند. آسوشــیتدپرس همچــون دیگــر مؤسســات، بــر اعتبــار خــود تاکیــد دارد 

و عکاسان را از دستکاری عکس تحت هر شرایطی برحذر می دارد. 

ــالت و  ــا، مج ــیاری از روزنامه ه ــدند، بس ــر ش ــه ذک ــواردی ک ــر م ــالوه ب ع
خبرگزاری هــای تصویــری دیگــری نیــز هســتند کــه بــر اعتبــار و نیفتــادن در 
دام اشــتباهات رایــج کارمنــدان خــود تاکیــد دارنــد. اگر چــه بســیاری از قوانیــن 
ــه  ــص ب ــانه ای مخت ــازمان های رس ــوی س ــده از س ــتورالعمل های اعالمش و دس
کارکنــان یــا همــکاران ایــن ســازمان ها هســتند؛ امــا در اهــداف کلــی بســیار 

شبیه به هم هستند.

انجمن ملی عکاسان خبری
)NPPA(National PressPhotographers Association

 )NPPA Code of Ethics(خبــری عکاســی  اخالقــی   منشــور 
بــرای  ملــی  انجمــن  به وســیلۀ  کــه   https://nppa.org/code_of_ethics

ــن انجمــن در ســال 1946 در  ــه شــده اســت. ای عکاســان خبــریNPPA تهی
ایاالت متحده آمریکا تأسیس شده است.

ــی  ــوزۀ عکاس ــه در ح ــردی ک ــر ف ــرای ه ــی را ب ــور اخالق ــن منش ــن ای انجم
ــرای  ــی ب ــور اخالق ــن منش ــت. ای ــرده اس ــی ک ــد، طراح ــری کار می کن خب
کســانی در نظــر گرفتــه شــده کــه یــا عــکاس حرفــه ای هســتند یــا هنــوز در 

آغاز راه هستند و باید این موارد را در کار خود رعایت کنند. 

ــن  ــترش باالتری ــۀ گس ــه در زمین ــت ک ــه ای اس ــی حرف ــن، انجمن ــن انجم ای
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ــه  ــرد ب ــر ف ــاز ه ــر نی ــد و ب ــت می کن ــری فعالی ــی خب ــتانداردهای عکاس اس
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــد و معتق ــد می کن ــی تاکی ــای عموم ــا رویداده ــنایی ب آش
ــی  ــم؛ یعن ــی می کنی ــه در آن زندگ ــتند ک ــی هس ــی از جهان ــا، بخش رویداده

بخشی از زندگی ما هستند. 

عکاســان خبــری همچــون امانتــدار در برابــر مخاطبــان عمــل می کننــد. نقــش 
ــارۀ رویدادهــای  ــا عکاســان خبــری، عرضــۀ گزارش هــای بصــری درب ــی م اصل
مهــم اســت و هــدف اصلــی مــا ایــن اســت کــه مورداعتمــاد مــردم باشــیم. مــا 
ــق عکــس  ــخ آن را از طری ــه و حفاظــت از تاری مســئولیت مســتند کردن جامع
بــر دوش داریــم. عکس هــا و فیلم هــا می تواننــد حقایقــی بســیار مهــم و 
تاثیرگــذار، همچــون تخلف هــا و ســهل انگاری هــا را فــاش کننــد. آن هــا 
ــردم در سراســر جهــان را از  ــاط بیــن م ــد هســتند و ارتب ــۀ امی همچنیــن مای
طریــق فهــم زبــان بصــری تقویــت می کننــد. از ســوی دیگــر، عکس هــا 

می توانند در صورت دستکاری شدن، آسیب هایی بزرگ بزنند. 
هــدف از ایــن دســتورالعمل ها دســتیابی بــه باالتریــن کیفیــت در همــۀ اشــکال 
عکاســی خبــری و افزایــش اعتمــاد مخاطبــان بــه ایــن حرفــه اســت. همچنیــن 
ــه  ــانی ک ــرای کس ــم ب ــد، ه ــی باش ــزار آموزش ــی اب ــه نوع ــی رود ک ــار م انتظ
عکاســی می کننــد و هــم کســانی کــه بــه عکاســی خبــری اهمیــت می دهنــد. 
ــا ایــن هــدف، انجمــن ملــی عکاســان خبــری فهرســتی از دســتورالعمل های  ب

اخالقی را که باید به آن پایبند باشیم تهیه کرده است:

قواعد رفتاری

ــتند،  ــری هس ــار تصوی ــۀ اخب ــئول تهی ــه مس ــانی ک ــری و کس ــان خب عکاس
مسئول رعایت استانداردهای زیر در فعالیت روزانۀ خود هستند:

1. عکس باید در زمینۀ انتقال سوژه دقیق و کامل باشد؛
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2. دبیران عکس باید از دستکاری عکس ها خودداری کنند؛

3. عکــس بایــد در ثبــت ســوژه کامــل باشــد. از آشناشــدن بــا افــراد و گروه هــا 
خــودداری کنیــد، همچنیــن الزم اســت تعصبــات شــخصی یــا مربــوط بــه کار 

را کنترل کنید؛

ــا احتــرام و حفــظ حیثیت شــان برخــورد کنیــد. در کنــار  ــراد ب ــا همــۀ اف 4. ب
آن، توجهــی ویــژه بــه افــرادی کــه در شــرایط ســخت قــرار گرفته انــد، داشــته 
ــد. ســعی  ــی آســیب دیده ان ــای طبیع ــا بالی ــگ ی ــه در جن باشــید؛ کســانی ک

کنید وارد حریم شخصی آن ها نشوید، مگر اینکه به این کار نیاز باشد؛

5. هنــگام عکاســی از افــراد، ســعی نکنیــد عمــداً رویدادهــا را تغییــر دهیــد یــا 
بر آن ها تاثیر بگذارید؛

6. هنــگام ویرایــش عکس هــا بایــد یکپارچگــی محتــوا و زمینــۀ کلــی تصاویــر را 
ــا تغییــر صــدا )در فیلم هــا(،  ــا افــزودن ی حفــظ کنیــد. همچنیــن تصاویــر را ب
بــه هــر نحــوی کــه باعــث گمراهــی بیننــده یــا تحریــف تصویــر شــود، ویرایــش 

نکنید؛

ــه  ــد، هیچگون ــس میگیری ــا عک ــه از آن ه ــانی ک ــا کس ــس ی ــع عک ــه مناب 7. ب
پــاداش مالــی ای در مقابــل همــکاری یــا دریافــت اطالعــات ندهیــد. منظــور از 
ــوار  ــردی را هم ــه ف ــما ب ــیدن ش ــیر رس ــه مس ــتند ک ــانی هس ــع کس مناب
ــر  ــا ظاه ــه در عکس ه ــتند ک ــانی هس ــراد کس ــور از اف ــا منظ ــد؛ ام می کنن

می شوند یا در برابر عکاس قرار می گیرند تا سوژۀ عکس باشند.

ــد،  ــر بگذران ــوژه تاثی ــش دهی س ــر پوش ــد ب ــالش می کنن ــه ت ــانی ک 8. از کس
هدیه یا غرامت دریافت نکنید؛
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ــودداری  ــر خ ــگاران دیگ ــای خبرن ــر تالش ه ــی ب ــر منف ــتن تاثی 9. از گذاش
کنید.

ویرایش عکس

همــۀ نمونه هــای تصویــری ذکرشــده و دســتورالعمل های رفتــاری و کاری، بــه 
ــه  ــی ک ــرا عکس های ــود؛ زی ــت ش ــس حفاظ ــل عک ــه از اص ــد ک ــن منظورن ای
ــوح  ــود وض ــاز بهب ــد مج ــد. ح ــظ کنن ــان را حف ــد ماهیت شـ ــم بای میگیری
ــات  ــورهای مؤسس ــده در منش ــتورالعمل های ذکرش ــس در دس ــوای عک محت

رسانه ای که عکاس در آن ها کار می کند، آمده است. 

در ادامــه، برخــی از اقدامــات ســاده و کلــی ای کــه بــر محتــوای عکــس تاثیــر 
نمی گذارنــد و آن را تغییــر نمی دهنــد، آمــده اســت. ایــن اقدامــات بــا اســتفاده 

از برنامۀ فتوشاپ یا دیگر برنامه ها انجام می شود:
1. تغییرنــدادن شــکل عکــس بــا اصــالح یــا حــذف هــر عنصــر، حتــی لکه هـــای 

داخل عکس؛

2. کپــی نکــردن هــر عنصــری در عکــس و چســباندن آن در جــای دیگــری در 
همان عکس؛

3. نیفزودن هرگونه قسمت خارجی به عکس؛

4. می تــوان عکــس را روشــنتر یــا تیرهتــر کــرد؛ امــا نبایــد ایــن کار روی بخــش 
مشخصی از عکس باشد به گونه ای که شکل عکس را تغییر دهد؛

ــر  ــب آن بهت ــا ترکی ــکل ی ــا ش ــرش داد ت ــوان ب ــر را می ت ــای تصوی 5. لبه ه
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شود؛

6. در صــورت بزرگترکــردن عکــس یــا اســتفاده از نســخۀ بــزرگ شــدۀ عکــس، 
باید اعالم کنید که این عکس بزرگ شده است؛

ــام  ــگ انج ــب رن ــر ترکی ــدون تغیی ــگ ب ــادل رن ــی در تع ــوان اصالحات 7. می ت
داد؛

8. می توان رد گرد و غبار روی صفحۀ سنسور دوربین را از بین برد؛

9. می توان حجم عکس را تغییر داد؛

10. می توانیــد در صــورت اســتفاده از فتوشــاپ، شــرحی مفصــل درمــورد عکــس 
بنویسید و اطالعاتی را اضافه کنید که از عکاس سلب مسئولیت کند.
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سخن آخر

ماهیــت تصویــر خبــری اعتبــار آن اســت و مــا بایــد بــا آگاهــی از هرچیــزی کــه 
مؤسســات بین المللــی فعــال در زمینــۀ عکــس خبــری صــادر می کننــد، 
ــن  ــا از ای ــرای آن ه ــرای اج ــالش ب ــا و ت ــتورالعمل ها و راهنماه ــری دس پیگی

ماهیت محافظت کنیم. 

»اعتــدال ســالمه« در مقالــه ای در روزنامــۀ »الشــرق االوســط« نوشــته اســت: 
»جعــل عکس هــا کمخطرتــر از جعــل اســناد نیســت؛ زیــرا بســیاری از اوقــات 
ــده در  ــد. چشــم بینن ــن نوشــته شــده بیشــتر ســخن می گوین ــا از مت عکس ه
ــه تفســیر و شــرح  ــه ب ــد ک ــر می بین ــی دقیق ت ــا جزئیات ــر گوشــه ای از آن ه ه
نیــازی نــدارد. همیــن امــر باعــث تغییــر در رونــد تاریــخ برخــی کشــورها شــده 

است. 28
 

 

 .28

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=802835&issueno=13204#.WAUaV5N97q2
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چالش های عملیات راستی آزمایی:
تجربۀ کار شبکه های خبری عربی با شبکه های اجتماعی

سهی اسماعیل 

ــی  ــه صدای ــد ک ــرب باش ــای ع ــی جوان ه ــار در زندگ ــتین ب ــن نخس ــاید ای ش
واقعــی بــه طــور مســتقیم از آن هــا ســخن می گویــد. ایــن امــر بــدون 
ــی  ــا وبالگ نویس ــرا ب ــن ماج ــاز ای ــاد. آغ ــاق نمی افت ــی اتف ــبکه های اجتماع ش
فــردی شــروع شــد، ســپس بــه پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی منتقــل شــد 
کــه اکنــون بــه کلیــۀ شــهروندان ایــن امــکان را می دهنــد تــا پوشــش مســتقیم 
رویدادهــا را دنبــال کننــد. بــا ایــن حــال، شــرایط حاکــم بــر کشــورهای عربــی 

قبل از وقوع بهار عربی برای این امر کاماًل مهیا نبود. 

قبــل از ســال 2010، رســانه های وابســته بــه دولــت اخبــار را پوشــش 
می دادنــد. جوانــان تمایــل داشــتند کــه از ایــن محدودیت هــای رســمی 
رهایــی یابنــد و فضایــی مخصــوص بــه خــود بــرای دیــدار و ارتبــاط مجــازی، 
ــوع بهــار  ــی، ایجــاد کننــد. بعــد از وق ــی و مکان ــه دور از محدودیت هــای زمان ب
ــق  ــه خل ــازی ب ــای مج ــن فض ــات در ای ــه اطالع ــتیابی ب ــی دس ــی، توانای عرب
شــبکه های خبــری جدیــدی در منطقــه کمــک کــرد، از جملــه شــبکۀ خبــری 
»رصــد« در مصــر، شــبکۀ »شــام« در ســوریه، شــبکۀ خبــری »اردن« در اردن 

و شبکۀ »قدس« در فلسطین.

ــری رصــد و شــام بررســی می شــود  ــات شــبکه های خب ــن فصــل تجربی در ای
کــه فعــاالن جــوان عــرب در پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی بــرای نظــارت 
ــه ای  ــار از زاوی ــال اخب ــور انتق ــه منظ ــاری و ب ــای ج ــازی رویداده و مستندس

جدید که رسانه های رسمی آن ها را گزارش نمی کنند، ایجاد کردند. 
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ــت  ــبکه ها فعالی ــن ش ــه در ای ــرادی ک ــا اف ــا ب ــل، م ــن فص ــتن ای ــرای نوش ب
می کننــد، مصاحبــه کردیــم. ایــن فصــل بــا ســخنی دربــارۀ شــبکۀ رصــد آغــاز 
می شــود، ســپس دربــارۀ شــبکه شــام صحبــت می کنیــم. مــا در اینجــا ســعی 
ــه  ــی را ک ــاد آن و اهداف ــل ایج ــبکه، دالی ــر ش ــاد ه ــرایط ایج ــم ش می کنی

مدیران برای هر شبکه تعیین می کنند، بررسی کنیم.
 

شبکة رصد
چه نیازی به شبکة خبری جدید در مصر است؟

ایــدۀ اولیــۀ تشــکیل شــبکۀ رصــد، آنطــور کــه بنیانگذار آن »انــــس حســــن«، 
جــوان مصــری، می گویــد، ایجــاد شــبکهای نظارتــی در هفتــم ســپتامبر 2010 
ــه در 28  ــر ک ــان مص ــات پارلم ــش انتخاب ــات پوش ــوب مقدم ــود، در چهارچ ب
نوامبــر همــان ســال برگــزار شــد. در ایــن انتخابــات پیش بینــی می شــد حــزب 
ملــی و رهبــران جــوان آن )جمــال مبــارک و احمــد عــز( بــا هــدف جلوگیــری 
از ورود مخالفــان اســالمگرا و دیگــر گروه هــای سیاســی بــه پارلمــان دســت بــه 

تقلبی گسترده بزنند.

انــس حســن می گویــد: »ســؤالی کــه در ذهنمــان وجــود داشــت ایــن بــود کــه 
چگونــه ممکــن اســت رویــدادی در ســطح انتخابــات پارلمانــی را پوشــش دهیــم 
و آن را بــرای ثبــت در تاریــخ مســتند کنیــم به گونــه ای کــه عملیــات تقلــب را 
کــه معمــوالً به صــورت مخفــی انجــام می شــد و فقــط نتایــج آن بــه گوشــمان 

می رسید، به عملیاتی قابل مشاهده و پوشش خبری تبدیل کنیم.«

ــان  ــئله ایم ــن مس ــه ای ــان ب ــه او در آن زم ــد ک ــد می کن ــن تاکی ــس حس ان
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ــر حــزب حاکــم را  ــب، فشــار ب ــات تقل داشــته اســت کــه مستندســازی عملی
جهــت عقب نشــینی از طــرح کنارگذاشــتن کامــل نیروهــای سیاســی افزایــش 
ــر و  ــته در مص ــای بس ــد: »فض ــه می کن ــوع اضاف ــح موض ــد. او در تصری می ده
هرجومــرج در صحنــۀ سیاســی، جوانــان شــبکۀ رصــد را بــر آن داشــت کــه بــه 
 دنبــال جســتجوی افقــی جدیــد باشــند تــا از طریــق آن بــه بزرگتریــن تــودۀ 
ــژه در شــبکه های اجتماعــی و  ــه به صــورت وی ــان ک ــردم مصــر، یعنــی جوان م

به خصوص فیسبوک فعال بودند، دسترسی پیدا کنند.«

از طریــق حضــور در شــبکه های اجتماعــی می تــوان بــر تمــام موانــع امنیتــی، 
ــن،  ــان جامعــه غلبــه کــرد. بنابرای ــر جری ــی تحمیــل شــده ب سیاســی و نظارت
شــبکه های اجتماعــی بــه »جهانــی مــوازی« بــرای جوانــان ناراضــی از نظــام و 
ــان را  ــد تجربیاتش ــا می توانن ــب آن ه ــه در قال ــده اند ک ــل ش ــت تبدی حکوم

انتقال دهند و آن ها را بیان کنند.

عــالوه بــر ایــن، احســاس ناتوانــی قــدرت حاکــم در پیگیــری و کنتــرل آنچــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه آن ب ــگاه ب ــد و ن ــاق می افت ــی اتف ــبکه های اجتماع در ش
ــای  ــت گیری ه ــه جه ــرد ک ــب ک ــان را ترغی ــرف، جوان ــازی ص ــط مج محی
سیاســی و اظهــارات خــود را در مــورد نپذیرفتــن نظــام حاکــم بیــان کننــد. در 
ــاد  ــت ایج ــه فعالی ــب ب ــرای ترغی ــب ب ــیار مناس ــی بس ــن کار محیط ــع، ای واق

کرد.

اولیــن مــدل رصــد، واحــد رصــد میدانــی انتخابــات پارلمانــی ســال 2010 بــود 
کــه در آن تخلفــات پلیــس و حــزب حاکــم در انتخابــات را پوشــش مــی داد و 
ــاالن  ــه فع ــی ک ــت از فیلم های ــن واحــد بیــش از 40 گیگابای ــرد. ای افشــا می ک
در جریــان رایگیــری و شــمارش آرا ضبــط و از طریــق آن هــا تخلفــات و 

تقلب ها را ثبت کرده بودند، میان همۀ رسانه های جهانی پخش کرد.
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ایدة شبکة رصد

ایــدۀ اولیــۀ رصـــد مبتنــی بــر بــه کارگیــری و تلفیــق چندیــن مفهوم رســانه ای 
ــل  ــه رســانه های ســازمانی تبدی ــردی ب ــه از رســانه های ف ــه طــوری ک ــود، ب ب
ــورد مســائل سیاســی و  شــود. هــدف از آن، ایجــاد طــرز تفکــر عمومــی در م
ــد در دنیــای رســانه های اجتماعــی  ــا اســتفاده از روش هــای جدی انتشــار آن ب
بــود کــه حکومــت مصــر تــا آن زمــان اهمیتــش را درک نکــرده و هنــوز آن را 

به نفع خود سیاسی نکرده بود.

ــه  ــه ای ک ــت، به گون ــبکه اس ــی ش ــوم اصل ــتی از مفه ــد« برداش ــروف »رص ح
ــارت  ــای »نظ ــه معن ــب« ب ــۀ »راقِ ــرف اول کلم ــدۀ ح ــان دهن ــرف »ر« نش ح
کــن« اســت، حــرف »ص« حــرف اول »صــّور« بــه معنــای »بــه تصویــر بکــش« 
اســت و حــرف »د« اول حــرف »دّون« بــه معنــای »ثبــت کــن« اســت، بنابراین، 
معنــی رصــد مشــاهده، بــه تصویــر کشــیدن و ثبــت اســت کــه مفاهیــم اصلــی 

شهروندخبرنگار و دنیای جدید اخبار است.

رصد و راستی آزمایی

ــرای  ــی ب ــیس مکانیزم ــبکه از روز اول تأس ــن ش ــد ای ــن می گوی ــس حس ان
برقــراری ارتبــاط بــا مــردم ایجــاد کــرد؛ زیــرا هــدف اصلــی رصــد ایــن نبــود 
کــه بــه شــبکهای از خبرنــگاران تکیــه کنــد؛ بلکــه هــدف تبدیــل مخاطبــان بــه 

خبرنگاران میدانی بود. 

وی همچنیــن توضیــح می دهــد کــه ایــن شــبکه قبــل از انتخابــات شــرح داده 
ــازندۀ آن  ــه س ــار ب ــدۀ اخب ــد از دریافتکنن ــه می توانن ــردم چگون ــه م ــود ک ب
ــه  ــوط ب ــژه مرب ــتورالعمل هایی وی ــن دس ــبکه همچنی ــن ش ــوند. ای ــل ش تبدی
فیلم بــرداری و بــه اشــتراک گــذاری فیلم هــا طراحــی کــرد و در اختیــار افــراد 
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ــی را درمــورد اســتفاده از تکنیک هــای پخــش  عالقه منــد گذاشــت و توضیحات
زنده منتشر کرد.

در نتیجــه ایــن شــبکه بــه چندیــن روش بــرای جمــع آوری اخبــار، مثــل ایمیــل 
ــتند،  ــی داش ــه آن دسترس ــه ب ــه هم ــد ک ــز ش ــبوک، مجه ــات فیس ــا صفح ی
همانطــور کــه صفحــۀ فیســبوک شــبکه بــه کاربــران ایــن امــکان را مــی داد کــه 

هر محتوایی را در صفحه قرار دهند.

عــالوه بــر ایــن، متولیــان شــبکۀ رصــد تیم هایــی از فعــاالن رســانه ای داوطلــب 
و عالقه منــد تشــکیل دادنــد و وظایــف پوشــش حرفه ای تــری بــه آن هــا 
ســپردند تــا بتواننــد محتوایــی حرفه ای تــر در کنــار دیگــر پوشــش های خبــری 

غیرحرفه ای مردم عادی تولید کنند.

ــرای دریافــت تمــاس از ســوی  ــا اســتفاده از شــماره تلفن های امــن ب بعدهــا، ب
شــهروندان و گــزارش محــل تجمعــات و تظاهــرات در مصــر، اقداماتــی 

جسورانه تر در راستای پوشش وقایع انقالب انجام دادند.

محتــوای جعلــی، تکــراری و غیرقابــل اعتمــاد از پیچیده تریــن مشــکالتی بــود 
ــا بــه وجــود آمــدن ایــن الگــوی جدیــد از روزنامه نــگاری، شــبکۀ رصــد  کــه ب
بــا آن روبــه رو شــد؛ مســئله ای کــه انــس حســن را بــر آن داشــت تــا مکانیزمــی 

جدید برای تجدیدنظر در محتوای ارسالی مردم ایجاد کند.

ــر  ــبوک در نظ ــا فیس ــل ی ــق ایمی ــا از طری ــد گزارش ه ــرای تایی ــل ب دو عام
گرفتــه شــد. اولیــن عامــل، کــه بســیار مهــم اســت، پشــتیبانی خبــر اســت، بــه 
ایــن معنــی کــه رصــد بایــد همیــن خبــر یــا رویــداد را از بیــش از ســه نفــر و 
ــه روایت هایــی  ــرداری از زوایــای مختلــف دریافــت کنــد و در واقــع، ب ــا فیلم ب ب
مشــابه از یــک رویــداد دســت یابــد. شــبکۀ رصــد همچنیــن اخبــار بــا روایــت 
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یکســان در همــان شــکل و تصویــر را رد می کــرد؛ زیــرا ایــن ســوءظن را ایجــاد 
می کرد که این خبر کار واحدی سازمانیافته است.

عامــل دوم، فراینــد تاییــد »محــل وقــوع« اســت کــه بــه اقدامــات الزم بــرای 
ــه و  ــه تجرب ــاً ب ــر عمدت ــن ام ــاز دارد. ای ــداد و فضــای آن نی ــکان روی ــد م تایی
ــن  ــا مــکان و ویژگی هــای آن بســتگی دارد. ای ــرد مســئول تاییــد ب آشــنایی ف

روند همچنین با تایید »زمانی« رویداد همراه بود.

ــای خــاص  ــا مهارت ه ــی، شــبکۀ رصــد شــخصی ب ــای تلفن ــورد گزارش ه درم
در برخــورد بــا اخبــار دریافتــی از تلفــن را بــه عنــوان مســـئول »خــط تلفــن 
ــع را  ــبکه نقشــه ای از وقای ــن ش ــگاران در ای ــرد. روزنامه ن ــن ک ضــروری« تعیی
تهیــه کــرده بودنــد، حــال آنکــه بزرگتریــن چالشــی کــه بــا آن روبــه رو شــدند، 

تایید اخبار و اطالعات دریافتی از محل گزارش بود.

ــل  ــتانداردهای قاب ــر اس ــی از نظ ــفاهی و تلفن ــورت ش ــی به ص ــار دریافت اخب
اطمینــان بــه چندیــن درجــه تقســیم و طبــق تقســیم بندی های زیــر منتشــر 

می شدند:

1. خبــر »تاییدشــده«: خبــری اســت کــه بــه شــکل های مختلــف گــزارش و از 
طریق شبکه های همکاران تایید شده است؛

2. خبــر »تقریبــاً تاییدشــده«: خبــری اســت کــه از طریــق بیــش از پنــج تمــاس 
ــراد در همــان صحنــه گــزارش شــده اســت. تاییــد خبــر ممکــن  تلفنــی از اف
اســت از طریــق مصاحبــه بــا خبرنــگاران در همــان محــل انجــام شــده باشــد و 
ــر را  ــات صحــت خب ــال اطالع ــگام انتق ــی تمــاس و ســروصدا هن محیــط صوت

نشان می دهد؛
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ــابه  ــزارش مش ــج گ ــر از پن ــه کمت ــت ک ــری اس ــده«: خب ــر »تاییدنش 3. خب
ــه تاییــد آن هــا از  ــرای شــبکه ارســال می شــود و شــبکه قــادر ب درمــورد آن ب
طریــق همــکاران نباشــد؛ امــا از ســوی منتشــرکنندۀ خبــر درســت فرض شــود. 
اگــر بعــداً از صحــت آن اطمینــان حاصــل شــود، ســطح آن بــه »تاییدشــده« یــا 

»تقریباً تاییدشده« تغییر می کند. 

گفتنــی اســت کــه شــبکۀ رصــد سیاســتی خــاص را در پیــش گرفتــه بــود کــه 
ــادن  ــا افت ــط و ســاختگی ی ــای غل ــرد از انتشــار گزارش ه ــه آن کمــک می ک ب
در دامهــای امنیتــی جلوگیــری کنــد. ایــن شــبکه هرگونــه تمــاس از شــخصی 
ــان،  ــت همــۀ عناصــر زم ــا رعای ــه شــکلی منظــم و ب ــات خــود را ب کــه اطالع
ــل  ــی کام ــرا آمادگ ــرد؛ زی ــودداری می ک ــرد، خ ــان می ک ــداد بی ــکان و روی م
بــرای اعــالم خبــر بــا اطالعــات کامــل، دقیــق و یکجــا، میــزان ســوءظن درمورد 
جعلی بــودن آن را افزایــش مــی داد. بنیانگــذاران شــبکۀ رصــد می گوینــد 
ــراب و  ــی، اضط ــانه های احساس ــهروندخبرنگار نش ــه در ش ــت ک ــی اس طبیع
ــت  ــن اس ــگاری ممک ــم در روزنامه ن ــۀ ک ــل تجرب ــود و به دلی ــدا ش ــرس هوی ت
ــازوکار رد  ــد. در نتیجــه، س ــل کن ــد داســتان را به صــورت منســجم منتق نتوان
ــه  ــود کــه ب گزارشــات کامــل و شــامل همــۀ مــوارد، سیاســتی بســیار مهــم ب
ــا هــدف گمــراه و  ــاور اخبــاری کــه مقامــات امنیتــی ازپیــش ب جلوگیــری از ب

سردرگم کردن مردم تهیه کرده بودند، کمک می کرد.

شبکه خبری شام: ایده و خاستگاه

عصــام اللحـــام، ســردبیر شــبکه شــام خاطرنشــان می کنــد کــه این شــبکه پــس از 
انقــالب مصــر در 25 ژانویــه 2011 تأســیس شــد. اللحام یکــی از اعضــای گروه های 
جــوان ســوری بــود کــه تصمیــم گرفتنــد با ایجــاد صفحــه ای مجــازی، شــکنجه ها 
و قانون شــکنی حکومــت ســوریه را منتشــر و هرگونــه جنبــش احتمالی در ســوریه 
ــال  ــی را دنب ــس و انقالب هــای یمــن و لیب ــه انقالب هــای مصــر، تون ــا توجــه ب ب
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کنند.

ــوری های  ــی از س ــک گروه ــا کم ــبکه ب ــن ش ــه ای ــد ک ــام می گوی ــام اللحــ عص
تبعیــدی به وســیلۀ حکومــت ســوریه کــه اجــازه بازگشــت بــه کشورشــان را ندارند، 
ــژه پــس از  ــه وی ــا افزایــش نارضایتــی عمومــی ب ــن امــر ب ــه کار کــرد . ای آغــاز ب
ــس از  ــال 2011، پ ــوریه در س ــوب س ــا در جن ــتان درع ــرات در اس ــروع تظاه ش
ــدارس  ــر دیوارهــای م ــارات ضــد حکومــت ب ــزده کــودک کــه عب دســتگیری پان
نوشــتند، تشــدید یافــت. گفتــه می شــود ایــن تظاهــرات باعــث بــه وجــود آمــدن 

تظاهرات در سراسر سوریه شد.

اللحـــام می گویــد کــه ایــدۀ تأســیس شــبکه شــام ابتــدا به دلیــل »نبــود هیچ گونــه 
کانــال ارتباطــی دیگــر بــه جــز رســانه های اجتماعــی ماننــد فیســبوک و توییتــر و 
ــن  ــرای ایجــاد ای ــازی کــه ب ــود«. نی ــر شــبکه رصــد در مصــر ب موفقیــت بی نظی
شــبکه شــکل گرفــت، آن طــور کــه اللحــــام می گویــد »ظلمی اســت که 40 ســال 

بر سوری ها حاکم و آزادی آن ها را سلب کرده بود«.

شــبکۀ شــام ابتــدا بــا یــک صفحــه در فیس بــوک و یــک کانــال در یوتیــوب شــروع 
بــه کار کــرد بعــد صفحاتــی در توییتــر و گوگل پــالس ایجــاد کرد. ســپس از صفحات 
ــام  ــه تم ــوی ک ــه نح ــد ب ــل ش ــایت منتق ــک وب س ــه ی ــی ب ــبکه های اجتماع ش
فعالیت هــای ایــن شــبکه در ایــن بســتر متمرکــز شــد؛ امــا بــرای پوششــش خبــری 

وسیع تر در دیگر کانال های خبری و صفحات مجازی نیز منتشر شد.

آغــاز انقــالب ســوریه یکــی از دشــوارترین مراحــل بــرای ادامــۀ کار شــبکه بــود. این 
امــر همان طــور کــه اللحــام می گویــد ناشــی از تــرس فیلم بــرداری از تظاهــرات و 
ــا ایــن  ــا آن در ابتــدای انقــالب بــود. ب فعالیت هــای مدنــی و برخــورد حکومــت ب
حــال، گــروه بزرگــی از جوانــان ســوریه بودنــد کــه بــر ایــن تــرس غلبــه کــرده، 

تلفن ها و دوربین های خود را حمل و وقایع جاری را ثبت کردند.
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اللحــام خاطرنشــان می کنــد کــه در آن زمــان اکثــر شــبکه های تلویزیونــی ، بــه 
تیرانــدازی بــه معترضیــن یــا دســتگیری در خیابان هــا ، بــاور و اعتقــاد نداشــتند 
ــد  ــی بودن ــس و فیلم های ــۀ عک ــال تهی ــه به دنب ــری همیش ــازمان های خب و س
ــا  ــدن ب ــد: »کنارآم ــام می گوی ــرد. اللحــ ــت می ک ــات را ثاب ــات مقام ــه تخلف ک
ــوار  ــی بســیار دش ــای بین الملل ــرای روزنامه ه ــدارک ب ــه م ــن موضــوع و ارائ ای
ــی  ــالمت آمیز پ ــرات مس ــرکوب تظاه ــتار و س ــزان کش ــه می ــا ب ــا آن ه ــود ت ب
ــم.  ــاد می آوری ــوز در شــبکه شــام به ی ــا هن ــود کــه م ــه ای ب ــن مرحل ــد. ای ببرن
این کــه چگونــه کلیپ هــای ویدئویــی و تصاویــر را بــرای کشــتار سیســتماتیک 
معترضیــن در ســوریه بــه کانال هــای تلویزیونــی و ســازمان های حقــوق بشــری 
ارســال می کردیــم و آن هــا از انتشارشــان خــودداری کردنــد؛ زیــرا ایــن 
گزارش هــا از یــک ســازمان و بنیــاد غیررســمی بودنــد. قبــاًل احســاس 
می کردیــم کــه تنهــا مــا بــا تظاهرکننــدگان همراه هســتیم و ســعی در رســاندن 
صــدا و تصویــر آن هــا داریــم تــا اینکــه در ایــن امــر موفــق شــدیم و کانال هــا، 
ارگان هــا و ســازمان ها بــه آنچــه منتشــر می کنیــم، اعتمــاد کردنــد و ســوری ها 

و فعاالن دیگر شروع به ارتباط با ما کردند.

برجســته ترین واقعــه ای کــه شــبکه خبــری شــام پوشــش داد، اولیــن تظاهراتــی 
ــتر  ــه بیش ــتانی ک ــد. اس ــاز ش ــا آغ ــتان درع ــال 2011 در اس ــه در س ــود ک ب
بنیانگــذاران شــبکۀ شــام اهــل آن بودنــد. بنابرایــن، پیونــد قبیلــه ای و ارتباطات 
نزدیــک اشــخاص، نقــش مهمــی در انتقــال تصویــر بــا اعتمــاد به نفــس بیشــتر 
و بــدون تــرس داشــت. امــری کــه باعــث گســترش بیشترشــبکه شــام در میــان 

سوری ها شد.

شبکه شام و راستی آزمایی

ــام شــبکه ای از  ــری ش ــد، شــبکه خب ــان می کن ــر حســب آنچــه اللحــام اذع ب
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ــار،  ــا، اخب ــه گزارش ه ــت ک ــوریه اس ــف س ــتان های مختل ــگاران در اس خبرن
ــد.  ــه می کنن ــکان تهی ــورت ام ــده را در ص ــش زن ــی و پخ ــای ویدئوی کلیپ ه
عــالوه بــر آن »هماهنــگ کننــدگان« و فعــاالن میدانــی نیــز هســتند کــه خــود 

را مرتبط به شبکه شام اعالم می کنند.

ــر رســانه های  ــا دفات ــوع هســتند و ب ــر شــهرها متن ــن شــبکه در اکث ــع ای مناب
ــد.  ــاط دارن ــوریه ارتب ــال در س ــازمان های فع ــا و س ــای مســلح، ارگان ه گروه ه
ــه در  ــود؛ چرا ک ــوریه نب ــه س ــام محــدود ب ــن، حضــور شــبکه ش ــر ای ــالوه  ب ع
ترکیــه، اردن، امــارات، قطــر، کشــورهای اروپایــی و آمریــکا نیــز حضــور فعــال 
داشــت؛ موضوعــی کــه بــه آن کمــک کــرد اخبــار ســوریه را در خــارج از کشــور 

نیز در مورد نشست ها و گفتگوهای سیاسی پوشش دهد. 

بــه منظــور اطمینــان از صحــت خبــر، شــبکه شــام لیســتی از اشــخاص بســیار 
معتبــر در انتشــار اخبــار را گــردآوری کــرد و اتاق هــای اســکایپ را بــرای هــر 
ــد.  ــود دارن ــری وج ــاالن معتب ــا فع ــه در آن ه ــرد ک ــاد ک ــوریه ایج ــتان س اس
همچنیــن ســاز و کار مشــخصی بــرای انتشــار ایجــاد کــرد. درصورتــی کــه خبــر 
ــد شــده«  ــر درســت و »تایی ــد می شــد، خب ــع تایی ــد منب ــا چن به وســیلۀ دو ی
ــر  ــن خب ــرد، ای ــد می ک ــرف آن را تایی ــک ط ــط ی ــه فق ــی ک ــود و درصورت ب
»تاییــد نشــده« بــه  شــمار می آمــد. عــالوه بــر ایــن، هــر کســی کــه بیــش از 
ســه بــار اخبــار دروغ منتشــر کنــد، از تیــم افــراد مــورد اعتمــاد شــبکه شــام 

اخراج می شد.

در آغــاز انقــالب، دوربین هــای تلفن هــای همــراه نقل کننــده انحصــاری 
ــان  ــی در آن زم ــای ویدئوی ــد برخــی از کلیپ ه ــد. تایی ــع در ســوریه بودن وقای
دشــوار بــود، بنابرایــن شــبکه اغلــب، برخــی از آن هــا را نادیــده گرفــت، فقــط 
ــا   ــا ب ــد آن ه ــند و تولی ــاختگی باش ــت س ــن اس ــه ممک ــبهه اینک ــل ش به دلی

هدف تضعیف اعتبار »رسانه های انقالبی« صورت گرفته باشد.
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ــهروند  ــک ش ــرای ی ــروط ب ــوان ش ــالب نمی ت ــل انق ــد در اوای ــام می گوی اللح
ــیار  ــی او بس ــرای زندگ ــه ب ــرایطی ک ــراه در ش ــن هم ــن تلف ــا دوربی ــادی ب ع
خطرنــاک اســت، گذاشــت و بــه او گفــت: مــا نمی توانیــم ایــن فیلــم را منتشــر 
ــام  ــده تم ــط ش ــم ضب ــه فیل ــا اینک ــت ی ــن اس ــت آن پایی ــرا کیفی ــم؛ زی کنی
ــدی،  ــل بع ــا در مراح ــد؛ ام ــان نمی ده ــاز را نش ــورد نی ــر م ــا و عناص جنبه ه
راهنمایــی و آمــوزش همــراه بــا صبــر و حوصلــه موجــب می شــود کــه شــهروند 
عــادی بــه  ســطح حرفه ای تــری برســد. البتــه دالیــل مختلفــی بــرای کاهــش 
ــت  ــه ســرعت کــم اینترن ــی وجــود داشــت، از جمل کیفیــت کلیپ هــای ویدئوی
بنابرایــن اکثــر فعــاالن مجبــور  یــا قطع شــدن آن به وســیلۀ حکومــت، 
ــون  ــا اکن ــد؛ ام ــال کنن ــری ارس ــت پایین ت ــا کیفی ــا را ب ــدند کلیپ ه می ش
شــبکه شــام پــس از کســب تجــارب و همچنیــن بــا در دســترس بودن اینترنــت 
ــر  ــامل عناص ــه ش ــاال ک ــت ب ــا کیفی ــی ب ــای ویدئوی ــا کلیپ ه ــت، تنه باکیفی

کامل مورد نیاز یک رویداد هستند را می پذیرد.

بــرای شــبکۀ شــام در بعضــی مواقــع فیلم هــای جعلــی کــه در افغانســتان، یمــن 
ــه لطــف  ــوارد ب ــن م ــد ای ــد، ارســال می شــد. تایی ــا مصــر ضبــط شــده بودن ی
تجربــه بــه دســت آمــده به وســیلۀ همــکاران شــبکه، دانــش آن هــا نســبت بــه 
گویش هــای محلــی و توانایــی آن هــا در شناســایی منطقــه ای کــه فیلــم در آن 

به تصویرکشیده شده، امکان پذیر شد. 

محمــد اللحـــام می گویــد: »یــک  بــار ویدئویــی از ســواحل ســوریه بــه  دســت 
مــا رســید کــه عملیــات نظامــی ارتــش آزاد در یــک ســرزمین بیابانــی خشــک 
ــوریه  ــرزمین س ــت س ــه از ماهی ــخصی ک ــت ش ــن اس ــی داد. ممک ــان م را نش
ــع ســواحل ســوریه  ــا در واق ــم درســت اســت؛ ام ــد فیل ــدارد، بگوی ــی ن اطالع
ــای ســبز احاطــه شــده اند.  ــدارد، بلکــه به وســیلۀ جنگل هــا و کوه هــ صحــرا ن
ــش از  ــوریه بی ــرا در س ــد؛ زی ــدق می کن ــا ص ــورد گویش ه ــر در م ــن ام همی
چهــارده گویــش و گــروه قومــی مختلــف بــا گویش هــای مختلــف وجــود دارد. 
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زمانــی کــه مقایســه ای بیــن اولیــن مراحــل آغــاز انقــالب و ســطح پیشــرفته ای 
ــاوت  ــود، تف ــام ش ــیده اند، انج ــه آن رس ــالب ب ــانه های انق ــون رس ــه اکن ک
ــه ای و غیرســازمان یافته  ــۀ اول انقــالب غیرحرف ــت. مرحل ــم یاف بزرگــی خواهی
ــده  ــه بســیار گیج کنن ــر تکــراری از منطق ــی و تصاوی ــود و کلیپ هــای ویدئوی ب
ــری کــه از ســوریه دریافــت  ــا فیلم هــا و تصاوی ــا اکنــون، برخــورد ب ــد؛ ام بودن
می کنیــم، منظــم و حرفه ای تــر شــده اســت. مــا مهارت هــای الزم بــرای 
ــم  ــب کرده ای ــه ای کس ــی را به گون ــوای جعل ــایی محت ــا و شناس ــد ویدئوه تایی
کــه ارائــۀ اخبــار واقعــی را تضمیــن می کنــد.« اللحـــام در پایــان گفــت: »ایــن 
ــردن  ــم: فاش ک ــالش هســتیم، انجــام دهی ــا در ت ــه م ــزی اســت ک همــان چی
واقعیــت در مــورد آنچــه در کشــور مــا اتفــاق می افتــد و مــا بــرای رســیدن بــه 

این هدف چیزی جز شبکه های اجتماعی در دست نداریم.«

پایان

فضــای دشــوار و پیچیــده ای کــه در آن شــبکۀ رصــد در مصــر و شــبکۀ شــام در 
ــه  ــه ب ــا توج ــح را ب ــات صحی ــت آوردن اطالع ــه دس ــدند، ب ــاد ش ــوریه ایج س
شــرایط امنیتــی خطرنــاک، امــری مهــم جلــوه داد. متولیــان شــبکه های رصــد 
و شــام قصــد داشــتند تصویــری از آنچــه در کشورشــان اتفــاق می افتــد را بــه 
جهانیــان منتقــل کننــد و آن هــا در ایــن راه فقــط شــبکه های اجتماعــی را در 
ــد،  ــازه می دهن ــادی اج ــرد ع ــک ف ــه ی ــه ب ــترهایی ک ــتند؛ بس ــت داش دس
خبرنــگار شــود. بــا ایــن حــال، هــر دو شــبکه بــه زودی دریافتنــد کــه 
تدویــن  معنــای ضــرورت  بــه  اجتماعــی  بــه شــبکه های  توسل جســتن 
ــات  ــار اطالع ــری از انتش ــرای جلوگی ــاص ب ــای خ ــتورالعمل ها و روش ه دس
ــای  ــری، کار روی تکنیک ه ــبکه های خب ــن ش ــف چنی ــت. به لط ــت اس نادرس
ــال  ــه و انتق ــعه یافت ــی توس ــورهای عرب ــده در کش ــوای ارسال ش ــد محت تایی

اخبار جاری کشورهای عربی به جهان ممکن شده است.
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چرا یک روزنامه نگار دیگر نمی تواند از برنامه های گفتگو 
)چت( چشم پوشی کند؟

تروشار باروت

ــبکه های  ــران ش ــداد کارب ــوری از تع ــوی ف ــای گفتگ ــران برنامه ه ــداد کارب تع
اجتماعــی بیشــتر اســت. ایــن واقعیــت جدیــد کــه ویژگی هــای آن در دو ســال 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــور ک ــری را مجب ــه، مؤسســات خب گذشــته شــکل گرفت
پیشــرفتها و فناوری هــا را جــدی بگیرنــد؛ بــه ویــژه درمــورد انتشــار مطالــب و 
ــدرت  ــد. به ن ــد کرده ان ــران تولی ــه کارب ــی ک ــع آوری محتوای ــای جم فراینده
ــای مشــهور،  ــه ه ــن برنام ــک از ای ــچ ی ــه از هی ــت ک ــوان شــخصی را یاف می ت
ماننــد واتــس اپ یــا فیســبوک مســنجر، اســتفاده نکــرده باشــد. در واقــع، ایــن 
ــرای  ــی ب ــای متن ــام ه ــال پی ــرای ارس ــا ب ــن ابزاره ــرفته تری ــا پیش برنامه ه
خانــواده و دوســتان هســتند )اخیــراً نیــز تکیــه بــر آن هــا در ارتباطــات صوتــی 
و تصویــری افزایــش یافتــه اســت(. انتقــال پیــام کوتــاه بــه شــبکه هــای ســنتی 
ــه  ــد ب ــوی جدی ــت وگ ــای گف ــه ه ــه برنام ــی ک ــتگی دارد، در حال ــن بس تلف
 Wi-Fi اتصــال اینترنــت از طریــق بســته هــای داده یــا شــبکه هــای بــی ســیم
ــام هــای  ــکان ارســال پی ــر ام ــه تلفن هــای هوشــمند بســتگی دارد. عــالوه ب ب
متنــی ســاده از طریــق ایــن برنامه هــا، امــکان ارســال تصاویــر، فیلم هــا، فایلهــا 
و ســایر عناصــر تعاملــی ماننــد برچســب ها و شــکلک ها )ایموجــی( نیــز وجــود 
ــام  ــز انج ــتری نی ــای بیش ــرفته تر عملکرده ــوی پیش ــای گفتگ دارد. برنامه ه
می دهنــد. آن هــا شــما را قــادر می ســازند محصــوالت، خدمــات و بازی هــــا را 
ــن  ــا تلف ــد و ب ــال کنی ــف را دنب ــای مختل ــای برنده ــد، کانال ه ــداری کنی خری

همراه در صفحات اینترنت بچرخید.

در ایــن بخــش برخــی از محبوب تریــن برنامه هــای گفتگــو را بررســی خواهیــم 
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کــرد و نحــوۀ کار آن هــا و فرصت هــای بهره منــدی از آن هــا را در رونــد 
جمــع آوری اخبــار و بــه دســت آوردن محتوایــی کــه کاربــران تولیــد کرده انــد 

)UGC(، توضیح خواهیم داد.

واتس اپ

واتــس اپ حضــور پررنــگ خــود را بــه جهــان، بــه ویــژه در بازارهــای نوظهــور از 
جملــه هنــد، برزیــل، نیجریــه، مالــزی، مکزیــک و مناطــق دیگــری در جهــان 
ــال دارد.  ــر فع ــارد کارب ــک میلی ــش از ی ــه بی ــبکه ای ک ــد، ش ــل می کن تحمی
شــاید یکــی از دالیلــی کــه مــردم به صورتــی گســترده از ایــن نرم افــزار 
اســتقبال کرده انــد، ایــن باشــد کــه بــه گزینــه ای رایــگان بــرای ارســال پیــام 
ــه  ــور دارای هزین ــای نوظه ــه در بازاره ــت؛ کاری ک ــده اس ــل ش ــاه تبدی کوت
ــه  ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــس اپ ب ــه وات ــد ک ــه نمان ــت. ناگفت اس
ــس و  ــی، عک ــای صوت ــت، پیام ه ــق اینترن ــاس از طری ــراری تم ــر برق ــالوه ب ع

فیلم نیز ارسال کنید. 

ــن  ــت. ای ــادگی آن اس ــه، س ــن برنام ــی ای ــت جهان ــر  محبوبی ــزرگ دیگ راز ب
ــماره های  ــه ش ــودکار ب ــور خ ــه ط ــراه، ب ــن هم ــب در تلف ــس از نص ــه پ برنام
ــس از آن  ــد و پ ــدا می کن ــان دسترســی پی ــره شــده در فهرســت مخاطب ذخی
فرصــت ارتبــاط مســتقیم بــا شــماره هایی کــه از واتــس اپ اســتفاده می کننــد، 

ممکن می شود. 

ــردن آدرس  ــا واردک ــری خــاص ب ــام کارب ــه ایجــاد ن ــازی ب ــه نی ــن برنام در ای
ایمیــل و انتخــاب گــذرواژه نیســت؛ زیــرا ایــن مراحــل توانایــی اســتفاده از هــر 
برنامــه ای را مختــل می کننــد، مخصوصــاً اگــر فــرد قــادر بــه نوشــتن و خوانــدن 

نباشد.
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ــران  ــن کارب ــترش آن بی ــن و گس ــن اپلیکیش ــتفاده از ای ــهولت اس ــل س به دلی
ــاط و  ــراری ارتب ــرای برق ــم ب ــیار مه ــزاری بس ــه اب ــمند، ب ــای هوش تلفن ه
جمــع آوری اخبــار در حــوادث فــوری تبدیــل شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
برنامــۀ واتــس اپ بــه نــوع خاصــی از تلفن هــا بــرای اتصــال نیــاز دارد، شــرکت 
https://web.( ــت ــرده اس ــی ک ــدش را معرف ــۀ جدی ــک برنام ــس اپ لین وات

whatsapp.com ( کــه رونــد دریافــت محتــوای برنامــه را از طریــق لپ تاپ هــا 
تســهیل می کنــد. بخــش »محتوایــی کــه کاربــران تولیــد می کننــد و 
ــر  ــاق خب ــم ات ــای بســیار مه ــی« یکــی از بخش ه ــاط اجتماع شــبکه های ارتب
بی بی ســی در لنــدن اســت. ایــن بخــش حــدود یــک ســال پیــش یــک شــمارۀ 
ــق آن  ــا از طری ــرد ت ــاد ک ــی ایج ــزار جانب ــوان اب ــه عن ــس اپ را ب ــژۀ وات وی
ــای  ــر، فایل ه ــال نظــرات، تصاوی ــا ارس ــد ب ــال بی بی ســی بتوانن ــان کان مخاطب
صوتــی و فیلم هــای خــود بــا ایــن کانــال خبــری تعامــل کننــد. وقتــی رویــدادی 
ــری  ــال خب ــایت و کان ــس اپ در وبس ــمارۀ وات ــن ش ــد، ای ــاق می افت ــم اتف مه
اعــالم می شــود. ایــن موضــوع اثربخشــــی اش را در بــه دســت آوردن محتــوای 

بسیار مهم در برخی از حوادث ثابت کرده است.

ــب  ــۀ نپــال در آوریــل 2015، حــدود 70 درصــد از مطال ــرای مثــال، در زلزل ب
ــد و از  ــران تولی ــه کارب ــد ک ــی بودن ــی مطالب ــالگ بی بی س ــده در وب منتشرش
طریــق شــمارۀ واتــس اپ ارســال کــرده بودنــد. همچنیــن ســرویس زبان هوســه 
کــه از طریــق بی بی ســی نیجریــه فعالیــت می کنــد، توانســت بــا اعــالم شــمارۀ 
واتــس اپ جهــت ارتبــاط و تعامــل بــا توده هــای مــردم در طــول دورۀ انتخابــات 

موفقیتی بینظیر در این زمینه کسب کند.

ــماره هایی را  ــی، ش ــری بی بی س ــای خب ــیاری از برنامه ه ــروزه بس ــن ام همچنی
بــه برقــراری ارتبــاط از طریــق واتــس اپ اختصــاص داده انــد تــا راه هایــی بــرای 

تعامل مستقیم با مخاطبان خود باز کنند.
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بــا دریافــت محتــوا از طریــق واتــس اپ، مراحــل راســتی آزمایی هرگونــه 
ــع دیگــر دنبــال می شــود. ماننــد هــر برنامــۀ چــت  محتــوای دریافتــی از مناب
ــا جــدا  ــدل شــده را از عکس ه ــای فایل هــای رد و ب ــس اپ داده ه دیگــری، وات
ــه  ــالی ب ــب ارس ــۀ مطال ــه کلی ــت ک ــی اس ــال، گفتن ــن ح ــا ای ــد. ب می کن
ــه  ــود.این ب ــه می ش ــده، ضمیم ــال ش ــا ارس ــه از آنج ــی ک ــماره تلفن همراه ش
ــرا  ــد، زی ــادی تســریع می کن ــا حــدود زی ــد راســتی آزمایی را ت ــۀ خــود رون نوب
شــما می توانیــد بــه طــور مســتقیم بــه فرســتنده پاســخ دهیــد تــا بــا پرســیدن 
ســؤاالت بیشــتر یــا تمــاس مســتقیم بــا شــمارۀ فرســتنده، رویدادهــا را ردیابــی 

کنید.

ــا معمــوالً  برخــالف ســایر شــبکه های اجتماعــی ســنتی کــه اســتفاده از آن ه
ــوای  ــش از محت ــگام پرس ــع هن ــخ از منب ــت پاس ــر در دریاف ــه تاخی ــر ب منج
ارســالی می شــود، اســتفاده از واتــس اپ ایــن مشــکل را تــا حــد زیــادی کاهــش 

داده است.

بــرای اطمینــان از موقعیــت جغرافیایــی کاربــران می تــوان بــا اســتفاده از کلیــد 
پیوســت موجــود در گزینه هــای ارســال پیــام، مــکان آن هــا را مشــخص کــرد. 
ایــن روشــی بســیار مفیــد بــرای بررســی قابلیــت مطمئن بــودن منبــع 
ارســالکنندۀ محتواســت. شــماره تلفن همــراه کاربــر نیــز کلیــدی مهــم 
محســوب می شــود؛ زیــرا کــد بین المللــی در صحیح بــودن و ارزیابــی محتــوای 

ارسالی به شما کمک می کند.

چگونه یک کاربر می تواند محتوا، شماره تماس یا موقعیت خود را ارسال 
کند؟

1. گفتگو را با یک فرد یا گروه شروع کنید؛

ــا  ــدوز( ی ــا وین ــد ی ــذ اســت )در اندروی ــرۀ کاغ ــه شــبیه گی ــادی ک 2. روی نم
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نماد فلش )در گوشی های آیفون( کلیک کنید؛

3. نوع محتوایی را که می خواهید ارسال کنید، انتخاب کنید.

برای اطالعات بیشتر می توانید به این لینک مراجعه کنید:
https://www.whatsapp.com/faq/ar/wp/23711096

عــالوه بــر نقــش اثبــات شــده اش در برخــورد بــا محتوایــی کــه کاربــران تولیــد 
ــه  ــزاری ک ــوان اب ــه عن ــس اپ ب ــری، وات ــای خب ــان تیم ه ــد، در می می کنن
روزنامه نــگاران و خبرنــگاران در ســاخت و تقویــت شــبکۀ ارتباطــی خــود از آن 

استفاده می کنند، بسیار کارآمد است. 

ــات و  ــا، اطالع ــه توصیه ه ــه ب ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــا، ای ــه آن ه ــن کار ب ای
درخواســت های جمع ســپاری )crowdsourcing( و همچنیــن روایت هــای 

خبری اختصاصی دست پیدا کنند.

ــه ای  ــور حرف ــر حض ــالوه ب ــد ع ــن می توان ــه همچنی ــن برنام ــتفاده از ای اس
خبرنــگاران و روزنامه نــگاران در توییتــر و فیســبوک، یــک ابــزار اضافــی کیفــی 

برای آن ها باشد.

ــتی در  ــد فهرس ــاص می توان ــۀ خ ــک زمین ــص در ی ــگار متخص ــک روزنامه ن ی
واتــس اپ ایجــاد کنــد )یــک فهرســت می توانــد حداکثــر 256 نــام را در خــود 
و  کارشناســان  اصلــی،  افــراد  شــماره تماس  شــامل  کــه  دهــد(  جــای 

»تاثیرگذاران« در زمینۀ موردنظر باشد. 

ــدۀ  ــار منتشرش ــای اخب ــال لینک ه ــرای ارس ــت ب ــن فهرس ــگار از ای روزنامه ن
خــود اســتفاده می کنــد و همچنیــن می توانــد از طریــق آن درخواســت کمــک 
ــه  ــه اخبــاری را کــه در حــال تهیــۀ آن اســت، ب ــوط ب ــا اطالعــات مرب کنــد ت
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ــث  ــه باع ــد ک ــت یاب ــخ هایی دس ــه پاس ــه ب ــرعت ب ــه س ــاورد و ب ــت بی دس
می شوند بتواند در وقت و انرژیاش صرفه جویی کند.

ــرای  ــی ب ــۀ جایگزین ــس اپ گزین ــروه وات ــه گ ــب ب ــان منتخ ــزودن مخاطب اف
ــه ای  ــت به گون ــترش آن هاس ــا و گس ــع آوری ایده ه ــپاری، جم ــد جمع س فراین
کــه هــر فــرد عضــو گــروه می توانــد نظــرات و پســت های دیگــر اعضــای گــروه 
را ببینــد. الزم اســت مطمئــن شــویم کــه هیــچ یــک از آن هــا بــه اینکــه دیگران 

شماره تلفنشان را ببینند یا افزودن آن به گروه اعتراضی نداشته باشند.

فیسبوک مسنجر

فیســبوک مســنجر از سیســتم عامــل اصلــی فیســبوک جــدا و در ســال 2015 
بــه برنامــه ای مســتقل تبدیــل شــد، بنابرایــن ایجــاد حســاب کاربــری فیســبوک 
ــبوک  ــی فیس ــاب اصل ــک حس ــه ی ــددادن آن ب ــه پیون ــاز ب ــدون نی ــنجر ب مس
امــکان پذیــر شــد و شــما بــرای ایجــاد حســاب کاربــری مســنجر فقــط نیــاز بــه 
واردکــردن شــمارۀ تلفــن خــود داریــد. در صــورت تمایــل بــه ادامــۀ ارســال و 
دریافــت از طریــق فیســبوک، کاربــران فیســبوک بایــد برنامــۀ مســتقل مســنجر 
را نصــب کننــد. در نتیجــۀ ایــن اســتقالل، بــا در نظــر گرفتــن ســازوکار ســادۀ 
ــر  ــاه فرات ــر م ــال در ه ــر فع ــون کارب ــران از 800 میلی ــداد کارب ــام، تع ثبت ن
رفــت. برنامــۀ فیســبوک مســنجر در فهرســت بزرگتریــن برنامه هــای چــت در 
جهــان، پــس از واتــس اپ، در رتبــۀ دوم قــرار دارد. برخــالف واتــس اپ، برنامــۀ 
ــاالت  ــژه ای ــه وی ــان، ب فیســبوک مســنجر بازارهــای کشــورهای پیشــرفتۀ جه

متحده، انگلیس، اروپای غربی و استرالیا را درنوردیده است.

ــدون شــک صفحــه ای خــاص  ــد، ب ــری کار می کنی ــک مؤسســه خب ــر در ی اگ
بــرای آن در فیســبوک وجــود دارد. ایــن صفحــه می توانــد واقعــاً مفیــد باشــد، 
بــه ویــژه در زمینــۀ اســتفاده از فیســبوک مســنجر بــرای تعامــل بــا مخاطبــان، 
ــاط  ــن مؤسســه در ارتب ــا ای ــق صفحــۀ فیســبوک ب ــرا بیشــتر آن هــا از طری زی
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هستند. 

ــام« )Message( در صفحــۀ فیســبوک  ــۀ »پی ــر روی کلم ــه کارب ــی ک هنگام
ــر  ــمند او ظاه ــن هوش ــنجر در تلف ــۀ مس ــره ای در برنام ــد، پنج ــک می کن کلی
می شــود. ایــن موضــوع کاربــر را قــادر می ســازد، عــالوه بــر گرفتــن عکس هــای 
ــای  ــس و فایل ه ــی، عک ــای صوت ــی و پیام ه ــای فیلم ــط فایل ه ــد و ضب جدی

فیلمی نیز ارسال کند.

برخــالف واتــس اپ، محتــوای ارســالی در فیســبوک مســنجر به شــمارۀ شــخص 
ارســال کننــدۀ آن مرتبــط نمی شــود؛ بلکــه در اطالعــات عمومــی ای کــه فقــط 
ــتنده از  ــت فرس ــود. هوی ــاهده می ش ــود دارد، مش ــخصی او وج ــل ش در پروفای
طریــق پروفایلــش ، ماننــد نــام، موقعیــت مکانــی و تاریــخ پســت های قبلــی او 

قابل راستی آزمایی است.

الزم اســت در اینجــا بــه پیشــرفته ای اخیــر در زمینــۀ مدیریــت محتوایــی کــه 
ــت پیام هــای  ــراً مدیری ــم. اخی ــد، اشــاره کنی ــران مســنجر ارســال می کنن کارب
شــخصی از طریــق سیســتمی پیچیده تــر امــکان پذیــر شــده کــه شــامل ایــن 

موارد است:

شناسایی پیام های شخصی مهم؛
شناسایی هرزنامه ها )Spam(؛

مسدود کردن برخی از کاربران از مشاهدۀ صفحه؛
بایگانی پیام ها؛

افزودن کلمات کلیدی برای مدیریت تاریخچۀ گفتگو؛
 افزودن یادداشت به گفتگوها برای ردیابی آن ها )برای مدیران گروه(.
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اسنپ چت

ســازمان های خبــری در پلتفــرم Discover هنــوز از برنامــۀ اســنپ چت 
ــان  ــرای مخاطب ــی را ب ــای دیجیتال ــه بولتن ه ــن برنام ــد. ای ــتفاده می کنن اس

هزارۀ کنونی در نظر گرفته است. 

اســنپ چت یــک وســیلۀ ارتباطــی یک طرفــه اســت کــه در آن کاربــران 
ــد  ــا نمی توانن ــد ام ــه اشــتراک بگذارن ــد و ب ــوا را مشــاهده کنن ــد محت می توانن

مستقیماً پاسخ دهند یا محتوای خود را ارسال کنند.

ــترک  ــنپ چت را مش ــران اس ــد کارب ــعی کردن ــری س ــازمان های خب ــی س وقت
خــود کننــد، ایــن فراینــد از ایجــاد حســاب کاربــری عــادی فراتــر نمی رفــت. در 
ــام  ــا ن ــد ی ــال می کردن ــن حســابها را دنب ــه ای ــران اســنپ چت ک نتیجــه، کارب
ــای  ــش و پیام ه ــه واکن ــدام ب ــتند اق ــتند، می توانس ــا را می دانس ــری آن ه کارب

متنی یا هرگونه محتوای دیگری را دوباره ارسال کنند.

ــودکار  ــور خ ــه ط ــه ب ــود ک ــناخته می ش ــی ش ــی از برنامه های ــنپ چت یک اس
پیام هــا را حــذف می کنــد. از ایــن رو، ذخیــرۀ محتوایــی کــه بــرای شــما ارســال 
می شــود، دشــوار اســت. در هــر صــورت، کاربــر می توانــد بــا گرفتــن عکــس از 

صفحۀ گفتگوها یا عکس ها، آن ها را در تلفن خود ذخیره کند.

ــر  ــکان پذی ــر ام ــای دیگ ــتفاده از برنامه ه ــا اس ــی ب ــای فیلم ــذاری فایل ه بارگ
ــض  ــنپ چت را نق ــتفاده از اس ــت اس ــا سیاس ــن برنامه ه ــب ای ــا اغل ــت ام اس
می کننــد. داســتان های زنــده، یــا آنچــه Live Stories نامیــده می شــود، 
بســیار مــورد توجــه کاربــران قــرار گرفتــه اســت و از جملــه مطالــب به اشــتراک 
گذاشــته شــده ای هســتند کــه در دســتۀ محتــوای تولیــدی کاربران شــبکه های 
ــد. اســنپ چت  ــرار می گیرن ــا در رویدادهــای خــاص ق اجتماعــی در مکان هــا ی
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بــه ســازمان های خبــری اجــازۀ اســتفادۀ مجــدد از ایــن مطالــب را بــه روشــی 
انحصاری داده است. 

درمــورد ســازمان های خبــری کــه از طریــق ویژگــی Discover بــا اســنپ چت 
ــان  ــا آس ــرای آن ه ــتوری ها ب ــو اس ــتفاده از الی ــته اند، اس ــمی بس ــرارداد رس ق

است به شرط اینکه منبع آن اسنپ چت ذکر شود.

تلگرام 

ــرعت و  ــرای س ــژه ب ــی وی ــه اهمیت ــت ک ــان اس ــۀ پیام رس ــک برنام ــرام ی تلگ
ــه بنیانگــذاران شــبکۀ  ــرادران دوروف ک ــه را ب ــن برنام ــل اســت. ای ــت قائ امنی

اجتماعی روسی »وی کی« نیز هستند، ایجاد کرده اند.

ایــن شــرکت بــه عرضــۀ آنچــه آن را برنامــه ای کامــاًل امــن توصیــف می کنــد، 
ــه توســعه  ــه ب ــاز ک ــاًل ب ــع کام ــا منب ــا کــد API ب ــن اپلیکیشــن ب ــد. ای می بال
ــاد  ــه را ایج ــود از برنام ــاص خ ــخۀ خ ــد نس ــکان را می ده ــن ام ــدگان ای دهن

کنند، عرضه می شود.

ــد کــه بســیار  ــر فعــال جــذب می کن ــه 60 میلیــون کارب ــاً ماهان تلگــرام تقریب
کمتــر از کاربــران واتــس اپ و فیســبوک مســنجر اســت. بــا ایــن حــال، پایــگاه 
ــای  ــا نگرانی ه ــه ب ــز اســت ک ــان متمرک ــری آن در نقاطــی از جه ــی کارب اصل
امنیتــی، ماننــد ســرویس های امنیتــی و نظــارت حکومتــی، روبه روســت. 
بنابرایــن جــای تعجــب نــدارد کــه تلگــرام پرکاربردتریــن پیام رســانه در 

کشوری مثل ایران است.

ــتم  ــدد سیس ــد، تع ــز می کن ــه متمای ــش از هم ــان را بی ــن پیام رس ــه ای آنچ
عامل هــای آن اســت. از تلگــرام عمدتــاً در قالــب اپلیکیشــن موبایلــی اســتفاده 



150

می شــود، امــا دارای نســخۀ ویــژۀ دســکتاپ و وب نیــز هســت و همیــن موضــوع 
آن را بــه برنامــه ای مناســب بــرای انــواع مختلــف دســتگاه ها تبدیــل می کنــد. 
ــاًل  ــد. مث ــف بیابن ــای مختل ــرام را از راه ه ــر تلگ ــک کارب ــد ی ــراد می توانن اف
ــراه خــود  ــن هم ــرادی از فهرســت شــماره های تلف ــا اف ــد مســتقیماً ب می توانی
ــک  ــد ی ــن می توانی ــد. همچنی ــرار کنی ــاط برق ــرام هســتند ارتب ــه دارای تلگ ک
اســم بــرای حســاب کاربــری خــود در تلگــرام انتخــاب کنیــد کــه از طریــق ایــن 
ــام  ــما پی ــرای ش ــتجو و ب ــرام جس ــما را در تلگ ــد ش ــران می توانن ــم دیگ اس
ــن  ــند. همی ــته باش ــما را نداش ــن ش ــمارۀ تلف ــر ش ــی اگ ــد، حت ــال کنن ارس
موضــوع امکانــی خــاص بــرای ســازمان های خبــری فراهــم کــرده اســت تــا بــه 
ــاه در تلگــرام  ــام کوت ــی فقــط از ن جــای اســتفاده از یــک شــماره تماس طوالن

استفاده کنند.

ــران در  ــان کارب ــا می ــذاری گفتگوه ــت رمزگ ــن دارای خاصی ــرام همچنی تلگ
ــه Secret Chats اســت. گفتنــی  زمــان اســتفاده از حالــت گفتگــوی محرمان
ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــش نمی ت ــای پخ ــی در کانال ه ــن ویژگ ــه از ای ــت ک اس

تلگرام این ویژگی را به شرح زیر توضیح می دهد:

ویژگــی گفتگــوی محرمانــه بــه افــرادی کــه بــه دنبــال ســطح باالتــری از حریــم 
پیام هــای  تمــام  می شــود.  عرضــه  هســتند،  محرمانه بــودن  و  خصوصــی 
ارســالی در ایــن گفتگــو بــا رمزگــذاری کامــل بیــن طرفیــن محافظــت 
می شــوند، بــه ایــن معنــی کــه فقــط فرســتنده و گیرنــده می تواننــد پیام هــای 
ردوبدلشــده میــان خــود را بخواننــد و هیچکــس دیگــری نمی توانــد گفتگــو را 
ــل ارســال  ــن قاب ــا همچنی ــم کاری تلگــرام. پیام ه ــی تی ــد، حت رمزگشــایی کن
نیســتند و هنگامــی کــه پیامــی را کــه در گفتگــو ارســال شــده حــذف می کنیــد 
یــک دســتور بــه طــرف دیگــر گفتگــو ارســال می شــود تــا ایــن پیــام را حــذف 
کنــد. همچنیــن می توانیــد مــدت زمانــی مشــخص را تعییــن کنیــد کــه پــس 
ــه  ــس از اینک ــودکار پ ــور خ ــه ط ــما ب ــای ش ــا و فیلم ه ــا، عکس ه از آن پیام ه
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دریافــت کننــده آن هــا را بــاز کــرد و خوانــد حــذف شــوند و بدیــن ترتیــب پیــام 
از دســتگاه شــما و دســتگاه دریافــت کننــده حــذف می شــود. گفتنــی اســت 
کــه تمــام گفتگوهــای محرمانــۀ تلگــرام مربــوط بــه دســتگاه هایی اســت کــه از 
طریــق آن هــا پیــام ردوبــدل می شــود و بخشــی از ســرور ابــری تلگــرام 
ــی اســت کــه دیگــران جــز از  ــدان معن ــن ب )Telegram cloud( نیســت و ای
ــا  ــن گفتگوه ــه ای ــد ب ــو نمی توانن ــرای گفتگ ــده ب ــتگاه استفادهش ــق دس طری

دسترسی پیدا کنند.

ــا  ــری ی ــازمان های خب ــرای س ــد ب ــزاری مفی ــرام اب ــۀ تلگ ــوی محرمان گفتگ
ــه  ــا هرگون ــام ی ــت پی ــا دریاف ــال ی ــه ارس ــل ب ــه مای ــت ک ــی اس روزنامه نگاران
محتــوای دیجیتــال در مناطــق پرخطــر دنیــا از کاربرانــی هســتند کــه 

نمیخواهند نامشان فاش شود.

وی چت

ایــن برنامــه در ســال 2011 بــا نــام Weixin در چیــن راه انــدازی شــد و متعلــق 
بــه یــک شــرکت چینــی بــه نــام Tencent اســت و دامنــۀ خــود را از طریــق 
یــک نســخۀ جهانــی گســترش و مناطــق دیگــر در سراســر جهــان را پوشــش 
داده اســت. ایــن برنامــه ماهانــه 600 میلیــون کاربــر فعــال جــذب می کنــد کــه 
بیشــتر آن هــا از داخــل چیــن هســتند. ایجــاد یــک حســاب رســمی در وی چــت 
ــر  ــن ه ــی خــاص دارد. همچنی ــردن فرم ــر ک ــه پ ــاز ب ــک ســازمان نی ــرای ی ب

شخص می تواند یک حساب کاربری عادی در آن ایجاد کند.

ــف عرضــه می شــود، نســخۀ  ــه وی چــت در دو نســخۀ مختل ــی اســت ک گفتن
اول بــرای کاربــران داخــل چیــن اســت ) Weixin ( و نســخۀ دوم بــرای افــرادی 

که خارج از چین هستند.
اگرچــه ســازمان های خبــری توانایــی ایجــاد حســاب کاربــری در برنامــۀ 



152

پیشــنهادی بــرای کشــورهای خــارج از مرزهــای چیــن را دارنــد، ایجــاد حســاب 
ــری  ــن، مراحــل کار پیچیده ت ــرای خــود چی ــۀ پیشــنهادی ب ــری در برنام کارب
دارد. در ایــن حالــت، مراحــل ثبت نــام دیگــری بایــد طــی شــود کــه نیــاز بــه 
عرضــۀ نــام یــک شــخص مقیــم در چیــن و آدرس و مشــخصات محــل اقامــت 

او دارد. 

ــررات  ــررات چیــن اســت کــه به دلیــل مق ــع قوانیــن و مق ــۀ وی چــت تاب برنام
مربــوط بــه سانســور امــکان حضــور فعــال ایــن برنامــه در داخــل چیــن بــرای 

سازمان های خبری خارجی دشوار است.

ــارج از  ــت در خ ــر وی چ ــون کارب ــدود 100 میلی ــا، ح ــاس تخمین هـ ــر اس ب
مرزهــای چیــن وجــود دارنــد و بیشــتر آن هــا مهاجــران چینــی هســتند. ایــن 
کاربــران می تواننــد از طریــق حســاب های وی چــت مخصــوص کاربــران داخــل 
ــوادۀ خــود ارتبــاط برقــرار کننــد. بنابرایــن وی چــت  ــا دوســتان و خان چیــن ب

می تواند ابزار ارتباطی خوبی برای سازمان های خبری نیز فراهم کند. 

ــود را در  ــترش خ ــه گس ــم گرفت ــرکت تصمی ــن ش ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
کشــورهای غربــی بــا همیــن نــام محــدود کنــد. همانطــور کــه ســهام برنامــۀ 
ــده و  ــاالت متح ــردم ای ــان م ــه در می ــرده ک ــداری ک ــک را خری ــوی کی گفتگ
کانــادا بســیار محبــوب اســت و همچنیــن بــر امــکان بازاریابــی در کشــورهای 

افریقایی نیز متمرکز شده است.

ایــن برنامــه بــه عنــوان بســتری بــرای دنبال کــردن اخبــار، موردتوجــه 
ســازمان های خبریــای اســت کــه میخواهنــد دامنــۀ خــود را در آنجــا گســترش 
دهنــد. عــالوه بــر ایــن، وی چــت ممکــن اســت در جــذب محتوایــی کــه کاربران 
تولیــد می کننــد، هماننــد ایســتگاه رادیویــی دیجیتــال کلیـــف ســـنترال، کــه 

این کار را در آفریقای جنوبی آغاز کرده، نقش داشته باشد.
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کلیـــف ســـنترال در ســال 2014 برای راه اندازی اولین ایســتگاه رادیویی رســمی 
ــا ایــن نرم افــزار همــکاری کــرد. ایــن ایســتگاه  جهــان در بســتر برنامــۀ چــت ب
رادیویــی مبتنــی بــر وی چــت کاربــران را قــادر می ســازد، عــالوه بــر برنامه هــای 
درخواســتی، بــه برنامه هــای رادیویــی زنــده گــوش دهنــد. ایــن ایســتگاه رادیویی 
همچنیــن کانــال را به صــورت روزانــه از طریــق پخــش مطالــب جدیــد، بــه روز 
ــم  ــدگان و تنظی ــا گوین ــتقیم ب ــاط مس ــکان ارتب ــر آن، ام ــالوه ب ــد. ع می کن

کنندگان موسیقی را برای مخاطبان فراهم می کند. 

در داخــل اســتودیوی پخــش زنــده یــک اتــاق کنتــرل خــاص وی چــت وجــود 
دارد کــه در آن می تــوان پیام هــا را مســتقیماً به صــورت زنــده خوانــد و پاســخ 
داد. در حالــی کــه، هزینــۀ ارســال پیــام کوتــاه در برخــی از کشــورهای در حــال 
توســعه نســبتاً زیــاد اســت، ایــن روش یــک روش جایگزیــن ارزان تــر را عرضــه 
می کنــد کــه بــه مخاطبــان امــکان می دهــد بــه موضوعــات مختلــف واکنــش 
نشــان دهنــد و پیام هــا و عکس هــای خــود را ارســال کننــد. ایــن کانــال بیــش 
ــای  ــی از کانال ه ــه یک ــوع آن را ب ــن موض ــه ای ــترک دارد ک از 140،000 مش
ــه  ــی از نمون ــن یک ــد. ای ــل می کن ــی تبدی ــتۀ دیجیتال ــیار برجس ــی بس تعامل
می تواننــد  رســانه ای  ســازمان های  آن  طریــق  از  کــه  اســت  ابزارهایــی 
ــی  ــه روش ــود را ب ــا خ ــان ب ــل مخاطب ــد و تعام ــش دهن ــان را افزای اعتبارش
ــد.  ــتر کنن ــتودیو بیش ــا اس ــر ی ــاق خب ــد کار در ات ــت رون ــا ماهی ــب ب متناس
می دهــد  اجــازه  وی چــت  دیگــر،  گفتگــوی  برنامه هــای  ســایر  هماننــد 
پیام هــای متنــی و همچنیــن چندرســانه ای ارســال شــود. ایــن برنامــه 
ــم  ــمی )API ( فراه ــن های رس ــی اپلیکیش ــط برنامه نویس ــک راب ــن ی همچنی
می کنــد کــه توســعه دهنــدگان را قــادر می ســازد پنل هــای کنتــرل و 
ــاص،  ــای خ ــام نیازه ــا تم ــب ب ــه، متناس ــن برنام ــه ای ــتری را ب ــات بیش خدم

اضافه کنند.
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وایرچت و برنامه های گفتگوی گمنام

در طــی اعتراضاتــی کــه در ســال 2014 در هنــگ کنــگ آغــاز شــد، وایرچــت 
به شــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت و عناویــن روزنامه هــا را بــه عنــوان 
ــن  ــت آورد. ای ــه دس ــان ب ــیاری از معترض ــان بس ــه در می ــن برنام محبوب تری
برنامــه کــه شــرکت »اپــن گاردن« آن را ایجــاد کــرده اســت، بــا ســایر 
برنامه هــای گفتگویــی کــه بــه اتصــال اینترنــت وابســته هســتند، تفــاوت دارد. 
ایــن برنامــه بــه ایــن دلیــل برنامــه ای متفــاوت و متمایــز اســت کــه بر ســرویس 
ــه  ــه دارد ب ــراه تکی ــای هم ــی تلفن ه ــای رادیوی ــوث و آنتن ه ــی بلوت ارتباط
نحــوی کــه شــبکهای بــه هــم پیوســته از افــراد در یــک منطقــه ایجــاد می کنــد 
ــاط  ــتنده ها ارتب ــراه و فرس ــای هم ــن تلفن ه ــازد بی ــادر می س ــراد را ق ــه اف ک
برقــرار کننــد. بنابرایــن جــای تعجــب نــدارد کــه ده هــا هــزار کاربــر در جریــان 

اعتراضات هنگ  کنگ این برنامه را نصب کردند. 

ــت  ــران تح ــداد کارب ــش تع ــا افزای ــه ب ــراه ک ــن هم ــبکه های تلف ــالف ش برخ
ــا افزایــش  فشــار قــرار می گیرنــد، قــدرت و انعطاف پذیــری شــبکۀ و ایرچــت ب
تعــداد کاربــران افزایــش می یابــد. شــبکۀ وایرچــت تخمیــن می زنــد کــه فقــط 
پنــج درصــد از جمعیــت یــک شــهر قــادر بــه ایجــاد یــک شــبکۀ کامل هســتند 
ــاًل از همــۀ شــرکت های تلفــن  ــاط شــهر را پوشــش دهــد و کام کــه تمــام نق

همراه و شبکه های دادۀ موجود مستقل باشد.

بــا وجــود ایــن، اســتفاده از برنامــۀ وایرچــت در رونــد جمــع آوری محتوایــی کــه 
کاربــران تولیــد می کننــد، خالــی از چالــش نیســت و شــاید از مهم تریــن ایــن 
چالش هــا امــکان انتخــاب بیــن ایجــاد نــام کاربــری یــا اســتفاده از برنامــه بــه 
عنــوان یــک شــخص ناشــناس باشــد. ایــن بــدان معناســت کــه ردیابــی منبــع 
ــه او ماننــد آدرس  ــوط ب ــوا به دلیــل نبــود مشــخصات مرب ارســال کننــدۀ محت

ایمیل یا شماره تلفن دشوار است. 
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اخیــراً برنامــۀ وایرچــت ، همچــون توییتــر، امــکان گفتگــوی مســتقیم را فراهــم 
ــه  ــرد را در برنام ــن دو ف ــای خصوصــی بی ــه گفتگوه ــه ای ک ــرده اســت، به گون ک
امــکان پذیــر می کنــد کــه بــرای اســتفاده از آن فاصلــۀ دو فــرد نبایــد از 200 فــوت 
)تقریبــاً 60 متــر( بیشــتر باشــد و ایــن مســافت بــا بزرگتــر شــدن منطقــۀ تحــت 
ــد. قبــل از فراهــم  ــج افزایــش می یاب ــه تدری ــه هــم پیوســته ب پوشــش شــبکۀ ب

شدن این سرویس، وایرچت فقط امکان گفتگوهای عمومی را دارا بود.

ــه شــرح  ــن برنامــه را اینگون ــران خــود در اســتفاده از ای ــۀ کارب وایرچــت تجرب
ــد. شــما  ــو کار می کن ــاق گفتگ ــای ات ــر اســاس مبن ــزار ب ــن نرماف ــد: ای می ده
ــازمان  ــر س ــا ه ــه ی ــه، مؤسس ــام مدرس ــه ن ــو ب ــاق گفتگ ــک ات ــد ی می توانی
ــاق  ــای ات ــداد اعض ــد. تع ــاد کنی ــود ایج ــس خ ــا کنفران ــداد ی ــی، روی غیردولت
ــد: شــما می توانیــد  ــی ســریع افزایــش یاب ــد خیل چــت )chatrooms( می توان
همزمــان بــه ده هــا هــزار نفــر بپیوندیــد. هنگامــی کــه تلفــن شــما بــه اینترنــت 
ــه از  ــوند ک ــل می ش ــی تبدی ــه مکان های ــو ب ــای گفتگ ــت اتاق ه ــل اس متص
ــو  ــان گفتگ ــر جه ــران در سراس ــا کارب ــتقیماً ب ــد مس ــا می توانی ــق آن ه طری
کنیــد. هــر شــخصی می توانــد بــرای هرکســی کــه بخواهــد، مســتقیماً پیــام و 
عکــس ارســال و مبادلــه کنــد. آنچــه در واقــع ایــن برنامــه را متمایــز می کنــد 
ایــن اســت کــه بــدون نیــاز بــه اتصــال بــه اینترنــت یــا پوشــش شــبکۀ تلفــن 
همــراه، حتــی در هواپیمــا یــا کشــتی، کار کنــد. خیلــی زود مشــخص شــد کــه 
از ایــن برنامــه می تــوان بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر در جمــع آوری اخبــار در زمــان 
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ــزرگ ک ــای ب ــی و بحران ه ــای طبیع ــوع بالی وق

آسیب جزئی یا گسترده به زیرساخت های ارتباطی شود، استفاده کرد. 

ــت در  ــای وایرچ ــد از مزای ــعی کرده ان ــز س ــی نی ــدادی بین الملل ــای ام آژانس ه
شــرایط اضطــراری اســتفاده کننــد. ایــن نرمافــزار یــک وســیلۀ ارتباطــی مؤثــر 
بــرای تیم هــای خبــری اســت کــه در منطقــه ای واحــد امــا در نقاطــی مختلــف 
مســتقر می شــوند، بــه طــوری کــه اعضــای آن در تمــاس بــا یکدیگــر باشــند و 
بتواننــد فعالیتهــا را بــا یکدیگــر هماهنــگ کنند. عــالوه بر ایــن، امکان دسترســی 
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همــۀ افــراد در یــک شــبکه بــه اینترنــت در صــورت اتصــال فقــط یکــی از آن هــا 
بــه اینترنــت، از دیگــر مزایــای ایــن برنامــه اســت، بــه ایــن معنــی کــه هــر پیامی 
کــه در اتــاق گفتگــو ارســال می شــود، در سراســر جهــان قابــل مشــاهده اســت. 
مزایــای برنامــۀ وایرچــت اخیــراً ارتقــا داده شــده بــه طــوری کــه امــکان انتشــار 
تصاویــر را نیــز فراهــم کــرده اســت، بنابرایــن امکان بیشــتری بــرای ســازمان های 
ــزاری  ــه عنــوان اب خبــری ای فراهــم کــرده کــه ممکــن اســت بخواهنــد از آن ب

برای جمع آوری محتوای تولیدی کاربران استفاده کنند.

حفــظ حریــم خصوصــی و ناشــناس مانــدن فقــط موردتوجــه افــرادی نیســت 
ــتند،  ــور هس ــال سانس ــار اعم ــه دچ ــد ک ــی می کنن ــورهایی زندگ ــه در کش ک
بلکــه موضوعــی جــذاب بــرای کاربــران جــوان در کشــورهای غربــی هم هســت. 
ــاوری  ــت از فن ــون وایرچ ــه همچ ــز ک ــۀ Yik Yak نی ــال برنام ــور مث ــه ط ب
ــا  ــخص ب ــی مش ــازۀ زمان ــک ب ــد، در ی ــتفاده می کن ــناس اس ــای ناش پیام ه

محبوبیتی گسترده در داخل و اطراف دانشگاه ها روبه رو شد. 

ویژگــی یــا فنــاوری پیام هــای ناشــناس ممکــن اســت از نظــر روزنامه نــگاری دارای 
ارزش باشــد زیــرا بخــش خبــری بــا همــکاری Yik Yak از کاربــران ایــن برنامــه در 
انگلســتان، کــه بیشــتر آن هــا از نســل هــزاره هســتند، بــه مناســبت هفتۀ ســالمت 
روانــی درخواســت کــرد تجربه هــای خــود پیرامــون مســائل ســالمت روانــی را بــا 
دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد و از آنجــا کــه تمــام آنچــه منتشــر می شــود از طرف 
شــخص ناشــناس می مانــد تمایــل کاربــران بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن ماجراهای 

خصوصیشان بیشتر از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های دیگر بود. 

ویژگــی رای دهــــی مثبتــی ) up-votingFeature ( کــه ایــن برنامــه داشــت، 
امــکان مشــاهدۀ نظــرات بــا بیشــترین رای بــود. بی بی ســی ایــن نظــرات را بعــداً 
روی آنتــن گذاشــت و بــه عمــق گزارش هــا و خبرهــای خــود افــزود و در نتیجــه 

توانست از این ویژگی برای ارتباط بهتر خود با مخاطبان استفاده کند. 
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نتیجه گیری

ــای  ــه ای از ویژگی ه ــه مجموع ــد ک ــود دارن ــادی وج ــوی زی ــای گفتگ برنامه ه
ــۀ  ــه هم ــل ب ــن فص ــد. ای ــد می آین ــی پدی ــتند و هر از گاه ــف را دارا هس مختل
برنامه هــای معــروف گفتگــو، بــرای مثــال وایبــر و الیــن نپرداخــت، امــا 
برنامه هایــی بــا ویژگی هــا و امکانــات مشــابه ایــن دو را تــا حــد زیــادی معرفــی 
کــرد. بــرای اطمینــان از موفقیــت در جمــع آوری اخبــار و راســتی آزمایی منابــع 
محتــوای ارســالی الزم اســت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت مطلبــی کــه روزنامه نگار 

درباره آن تحقیق می کند، از مناسب ترین بستر استفاده شود.

آنچــه بیشــتر برنامه هــای گفتگــو را از هــم متمایــز می کنــد، ســیطرۀ 
ــد وی چــت کــه در چیــن و  ــی آن هــا در برخــی مناطــق اســت، مانن جغرافیای
ــه در  ــد و فیســبوک مســنجر ک ــه در هن ــس اپ ک ــران و وات ــه در ای ــرام ک تلگ
ــه ماهیــت و  ــه خــود جلــب می کننــد. بســته ب ــران بیشــتری را ب ــکا کارب آمری
ــۀ  ــتر و برنام ــاب بس ــد، انتخ ــوع می پیوندن ــه وق ــه ب ــی ک ــاختار رویدادهای س
ــان و  ــرژی می شــود. درجــۀ قابلیــت اطمین ــت و ان ــالف وق نامناســب باعــث ات
توانایــی راســتی آزمایی داده هــا و اطالعــات از منابــع آن هــا از یــک برنامــه بــه 
برنامــۀ دیگــر متفــاوت اســت. بــه عنــوان مثــال، واتــس اپ یکــی از برنامه هــای 
ــا  ــی کــه Yik Yak ب ــر تلفــن هوشــمند اســت در حال ــرای هــر کارب موجــود ب
ــر  ــر دیگ ــه کارب ــتقیم ب ــام مس ــال پی ــرای ارس ــر ب ــت کارب ــردن هوی پنهان ک
متفــاوت بــا واتــس اپ عمــل می کنــد، بــا ایــن حــال راهــی مطمئــن بــرای بــه 
دســت آوردن اخبــار یــا رویدادهــای »واقعــی« فراهــم می کنــد. در اینجــا الزم 
ــار اســتفاده از  ــگار در کن ــه نقــش مهــم هشــیاری روزنامه ن ــار دیگــر ب اســت ب
ابزارهــای راســتی آزمایی محتــوای ارســالی کاربــران اشــاره کنیــم. بــا توســعه و 
ــا در  ــن برنامه ه ــک ای ــدون ش ــو، ب ــترهای گفتگ ــا و بس ــداوم برنامه ه ــد م رش
ــان  ــل مخاطب ــش تعام ــار و افزای ــال اخب ــرای انتق ــم ب ــزاری مه ــه اب ــده ب آین

تبدیل خواهند شد.
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جستجوی روایت:
با کدام شبکۀ اجتماعی و در کدام کشور؟

احمد الشیخ

جســتجوی مناســب ترین شــبکۀ اجتماعــی بــرای یافتــن اطالعــات مربــوط بــه 
روایــت خبــری، مهم تریــن تصمیمــی اســت کــه هــر روزنامه نــگار در شــبکه های 
اجتماعــی بایــد اتخــاذ کنــد. آیــا بــه توییتــر مراجعــه کنــم؟ یــا بهتــر اســت بیــن 
صفحــات فیســبوک بچرخــم؟ یــا شــاید اینســتاگرام برایــم بهتــر باشــد؟ 
ــی  ــژه هنگام ــه وی ــند، ب ــود می پرس ــم را از خ ــؤاالت مه ــن س ــگاران ای روزنامه ن
کــه وقــت زیــادی ندارنــد. دلیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه یــک انتخــاب اشــتباه 
صــرف هزینــه و زمــان زیــادی بــرای شــما در پــی خواهــد داشــت. در ایــن فصــل، 
مــا تحقیقــات انجــام شــده را بررســی خواهیــم کــرد تــا بفهمیــم کدام شــبکه های 

اجتماعی در هر کشور بیشترین استفاده را دارند. 

ــه ســرعت  ــا ب ــد ت ــگار کمــک می کن ــک روزنامه ن ــه ی ــن مســئله ب دانســتن ای
بــه روایتــی کــه در جســتجوی آن اســت برســد و ایــن ســبب می شــود ســرعت 
وی در بــه دســت آوردن محتــوای معتبــر ســریع تر از رقیبانــش باشــد. درســت 
اســت کــه بســته بــه اولویت هــــای کاربــران مختلــف، مطالــب جدیــد در همــۀ 
ــه  ــن گزین ــن و کارآمدتری ــا عاقالنه تری ــد، ام ــی وجــود دارن شــبکه های اجتماع

مراجعه به محبوب ترین شبکۀ اجتماعی در یک کشور است. 

عــادل محمــد، قبــل از اینکــه بــه عنــوان مدیــر روابط عمومــی ایــن ســایت 
ــی در  ــرد و وبالگ نویس ــس کار می ک ــال ویسـ ــایت گلوبـ ــد، در س کار کن

مصر بود.
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در مصاحبــه ای، بــا محمــد درمــورد مهم تریــن موضوعــات و چالش هــای 
ــتفاده  ــه اس ــی در منطق ــف اجتماع ــبکه های مختل ــه از ش ــی ک روزنامه نگاران
ــی  ــا معرف ــه م ــکالت را ب ــن مش ــی از ای ــم. وی برخ ــت کردی ــد، صحب می کنن
ــه  ــارۀ چ ــد درب ــگاران بای ــه روزنامه ن ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م ــد و ب می کن
ــبکه های  ــال 2015 ش ــزارش س ــرحی از گ ــد از آن ش ــد. بع ــر کنن ــزی فک چی
اجتماعــی در جهــان عــرب می آوریــم کــه بــر مشــکالت و توصیه هــای 

مورداشارۀ محمد تاکید دارد.

ــه در  ــال 2011، هم ــه در س ــی در منطق ــار عرب ــوادث به ــوع ح ــس از وق پ
ــه  ــرای هم ــد. ب ــی کردن ــبکه های اجتماع ــه ش ــتری ب ــه بیش ــه توج خاورمیان
نفــوذ زیــادی کــه ایــن شــبکه ها دارنــد مشــخص شــد، مخصوصــاً اینکــه ایــن 

شبکه ها به بسیج مردم و سازماندهی اعتراضات کمک کردند.

پیــش از آن مشــهورترین بســتر انتشــار مطالــب، وبالگهــا بودنــد. وبالگ نویســان 
بــر ایــن حــوزه تســلط داشــتند و افــراد کمــی )بــه گفتــۀ برخــی از آن هــا( در 
ایــن شــبکه ها یکدیگــر را می شــناختند و بــرای مالقــات بــا همدیگــر از توییتــر 

استفاده می کردند.

ــۀ  ــکان اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی در زمین ــدۀ کمــی از ام ــن ع همچنی
پدیدهای که بعداً با عنوان »شهروندخبرنگاری« شناخته شد، آگاه بودند. 

26 درصد5363 درصد242128 خاورمیانه

جمعیت
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مــن معتقــدم کــه درک و شــناخت مــا و روزنامه نــگاران از پلتفرم هــای مختلــف 
ــال  ــه دنب ــی ب ــم و وقت ــز کنی ــا تالشــمان را متمرک ــد ت ــا کمــک می کن ــه م ب
ــر اســاس آنچــه مــردم درمــورد  اخبــار مهــم می گردیــم، یــا گزارش هایــی را ب
وقتمــان  در  می کنیــم،  تهیــه  می گوینــد،  اینترنــت  در  موضــوع  یــک 

صرفه جویی شود.

آمــار ذکرشــده در گــزارش وي آر سوشـــال ) We Are Social ( کــه در ســال 
2016 منتشــر شــده اســت بــه برخــی از داده هایــی کــه ایــن موضــوع را تاییــد 

می کنند، اشاره می کند. 29

ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه نیمــی از جمعیــت خاورمیانــه )53 درصــد( 
ــد(،  ــت )26 درص ــارم جمعی ــه یک چه ــک ب ــت و نزدی ــال اینترن ــران فع کارب

کاربران فعال شبکه های اجتماعی هستند.

ــه منبــع اصلــی  ــت و شــبکه های اجتماعــی ب ــدان معناســت کــه اینترن ــن ب ای
ــگار در منطقــه تبدیــل شــده اند. از ایــن رو، مهارت هــای  اطالعــات هــر روزنامه ن

اینترنتی برای هر روزنامه نگار به نیازی اساسی تبدیل شده است.

ــابه را  ــی مش ــال 2015 30 نتایج ــی در س ــی عرب ــبکه های اجتماع ــزارش ش گ
نشــان می دهــد. طبــق ایــن گــزارش، تقریبــاً یک چهــارم کاربــران اینترنــت در 
جهــان عــرب در شــبکه های اجتماعــی فعــال هســتند. در اینجــا الزم بــه ذکــر 
ــداد کل در  ــه، تع ــن دو کشــور در منطق ــاد بی ــل اختــالف زی ــه به دلی اســت ک
ایــن گــزارش تــا حــدودی گمــراه کننــده اســت. بــه عنــوان مثــال، 75 درصــد از 
ــن  ــا ای ــت در قطــر در شــبکه های اجتماعــی فعــال هســتند ام ــران اینترن کارب

29. گزارش وی آر سوشال به تاریخ 26 ژانویه 2016 که در کتاب ساالنه دیجیتال منتشر شده است:

 (http://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook 

 .30

http://dmc.ae/img/pdf/white-papers/rabSocialMediaReport-2015.pdf
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درصد در سومالی به پنج درصد می رسد. 

بایــد یــادآور شــد کــه ایــن آمــار، متغیرهــای جنســیت، ســن و همچنیــن محــل 
ــی  ــرد، همچنیــن ســایر متغیرهای زندگــی )شــهر و روســتا( را در نظــر نمی گی
ــن  ــه ای ــد ب ــراد عالقه من ــناختی اف ــات جمعیت ش ــد اطالع ــه می توانن ــم ک ه
همچنیــن  آمــار  ایــن  نمی دهــد.  نشــان  کننــد،  مشــخص  را  شــبکه ها 

عالقه مندی های رسانه های کاربران را نیز نشان نمی دهد.

 Internet World ایــن اعــداد تاییدکننــدۀ نتایــج آمــاری منتشرشــده در ســایت
Stats در ســال 2016 هســتند کــه نشــان می دهــد 26 درصــد کاربــران 
اینترنــت در شــبکه های اجتماعــی حســاب فعــال دارنــد. طبــق ایــن گــزارش، 
زبــان عربــی چهارمیــن زبــان پرکاربــرد در اینترنــت اســت31 و میــزان دسترســی 
بــه اینترنــت در پایــان ســال 2015 در خاورمیانــه بــه 52.2 درصــد رســیده کــه 

بیش از میانگین جهانی یعنی 46.4 درصد است.32

برداشت های مربوط به استفاده و شهرت شبکه های اجتماعی:
شرح گزارش شبکه های اجتماعی در کشورهای عربی

 2015 ســال  در  عربــی  کشــورهای  در  اجتماعــی  شــبکه های  گــزارش 
ــبکه های  ــه ش ــران ب ــرد کارب ــه رویک ــت ک ــع اس ــترده و جام ــه ای گس مطالع
ــر 18  ــا ب ــر آن ه ــن تاثی ــبکه ها و همچنی ــن ش ــتفاده از ای ــی و اس اجتماع
ــای  ــن یافته ه ــرح مهم تری ــه ش ــد. در ادام ــان می ده ــی 33 را نش ــور عرب کش

این مطالعه که موردتوجه روزنامه نگاران اســت بیان می شود.

.31

 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm

.32

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm#links

.33

امارات، قطر، عمان، یمن، عراق، فلسطین، اردن، مصر، سودان، لیبی، تونس و مراکش- منبع: قبلی
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برداشتها

ــر  ــه و شــمال افریقــا ب برداشــت عمومــی از شــبکه های اجتماعــی در خاورمیان
تاثیــرات مثبــت شــبکه های اجتماعــی بــر کیفیــت زندگــی افــراد و ســودآوری 

مشاغل و تعامل دولت با مردم تاکید دارد.

ــی«  ــبکه های اجتماع ــه ش ــان ب ــدم اطمین ــراز »ع ــی اب ــال، برخ ــن ح ــا ای ب
کردنــد و بــه »تاثیــرات منفــی آن بــر فرهنــگ و ســــنت های محلــی« اشــاره 
کردنــد. 44 درصــد پاســخ دهندگان نظرســنجی اظهــار داشــتند کــه بــه 

شبکه های اجتماعی اعتماد دارند.

کاربرد

67 درصــد کاربــران اعــالم کردنــد کــه از شــبکه های اجتماعــی بــرای پیگیــری 
اخبار و رویدادهای روز استفاده می کنند.

55 درصــد از شــرکتکنندگان گفتنــد کــه از شــبکه های اجتماعــی بــرای 
برقــراری ارتبــاط بــا آشــنایان خــود اســتفاده می کننــد و 12 درصــد بــرای بــه 
دســت آوردن اطالعــات، تماشــای فیلــم، گــوش دادن به موســیقی و به اشـــتراک 
ــرای گــذران  ــد ب ــد. 8 درصــد گفتن ــا اســتفاده می کنن گــذاری عکــس از آن ه

وقت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

52 درصد کاربران در شب فعال هستند.

ــبکۀ  ــک ش ــورت مســتمر در ی ــه را به ص ــا 30 دقیق ــران 16 ت 25 درصــد کارب
اجتماعی می گذرانند و 23 درصد 5 تا 15 دقیقه وقت صرف می کنند.
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رایج ترین شبکة اجتماعی

مــا نظــر عــادل محمــد را درمــورد اهمیــت اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 
مختلف در زمینۀ روزنامه نگاری جویا شدیم.

ســؤال: آیــا می تــوان بــه اهمیــت آشــنایی بــا پلتفرم هــای مختلــف شــبکه های 
اجتماعــی بــرای روزنامه نــگاران اشــاره کــرد؟ چگونــه شــخص تصمیــم 
ــم از  ــن تصمی ــا ای ــد؟ آی ــتفاده کن ــبوک اس ــا فیس ــر ی ــه از توییت ــرد ک می گی

منطقه ای به منطقۀ دیگر تغییر می کند؟

ــان  ــت مخاطب ــرم و ماهی ــر پلتف ــت ه ــه ماهی ــح دادم ک ــاال توضی پاســخ: در ب
ــاًل  ــد. مث ــز می کن ــه متمای ــا را از بقی ــک از آن ه ــرم، هری ــر در آن پلتف حاض
ــری و  ــوری، پیگی ــار ف ــار اخب ــرای انتش ــه ب ــه اینک ــت ب ــروف اس ــر مع توییت
جســتجوی آنچــه مــردم درمــورد موضوعــات مختلــف از طریــق »هشــتگ« یــا 
فهرســت های کاربــران منتشــر می کننــد، آســانتر اســت )بــه فصــل اول 
مراجعــه کنیــد(. بــه عنــوان مثــال، می تــوان گفــت کــه نــوع طراحــی ســایت 
ــگاران  ــه روزنامه ن ــوم و البت ــرای عم ــدن آن ب ــث بازترش ــود باع ــر، خ توییت
می شــود. توییتــر اولیــن مقصــد بــرای گرفتــن اخبــار فــوری اســت. فیســبوک 
بــرای دوســتان و گروه هــای خصوصــی ای کــه شــما عضــو آن هســتید، طراحــی 
شــده اســت؛ امــری کــه جســتجو در فیســبوک را دشــوارتر می کنــد. حتــی اگــر 
در حــال جســتجو بــرای یافتــن پســت های عمومــی در ایــن پلتفــرم هســتید، 
ــه  ــد و ن ــد ش ــت خواهی ــاص هدای ــرکت هایی خ ــات و ش ــه صفح ــوالً ب معم
صفحــات عمومــی افــراد. همچنیــن تعــداد کاربــران ایــن پلتفرم هــا از کشــوری 

به کشور دیگر متفاوت است و آگاهی از این امر بسیار مهم است.

درمــورد فیســبوک، ایــن شــبکه محبوب تریــن شــبکه در منطقــه اســت و بــه 
ایــن معنــی اســت کــه همــۀ روزنامه نــگاران بایــد بــا ایــن شــبکۀ اجتماعــی و 

نحوۀ استفاده از آن آشنا باشند. 
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ــد  ــال، می گوی ــر دیجیت ــق و تحلیل گ ــگار، محق ــف، روزنامه ن ــان رادکلی دامی
ــی در  ــانه های اجتماع ــان رس ــتفاده را در می ــترین اس ــوز بیش ــبوک هن فیس
ــه 80  ــال 2015 ب ــا س ــه ت ــران آن در خاورمیان ــداد کارب ــه دارد و تع خاورمیان
میلیــون نفــر رســیده اســت. ایــن تعــداد کاربــر در مصــر 27 میلیــون نفــر، در 

عربستان سعودی 12 میلیون نفر و در عراق 11 میلیون نفر است. 34

ــی  ــبکه های اجتماع ــزارش ش ــای گ ــه نتیجه گیری ه ــد ک ــان می ده ــن نش ای
در کشــورهای عربــی مربــوط بــه ســال 2014 از ایــن لحــاظ بــا نتایجــی کــه در 

ابتدای سال 2015 گزارش شده مشابه اند.

ــد از  ــه 84 درص ــت ک ــس اپ اس ــبوک وات ــس از فیس ــه پ ــن برنام محبوب تری
کاربران از آن استفاده می کنند.

میــزان محبوبیــت هــر پلتفــرم یــا شــبکۀ اجتماعــی در بیــن کاربــران فعلــی در 
جهان عرب چقدر است؟

فیسبوک

ــران آن 87  ــداد کارب ــت و تع ــی اس ــبکۀ اجتماع ــا ش ــرم ی ــن پلتف محبوب تری
درصد از کل کاربران شبکه های اجتماعی را در بر می گیرد.

ــق تلفن هــای  ــه و 87 درصــد از طری ــران به صــورت روزان 89 درصــد ایــن کارب
هوشمند خود به این پلتفرم دسترسی پیدا می کنند.

در اردن میــزان محبوبیــت فیســبوک 63 درصــد )کــه باالتریــن میــزان اســت(، 
در لیبــی و فلســطین 50 درصــد، در ســوریه 47 درصــد، در تونــس 46 درصــد، 
ــر 41 درصــد و در یمــن  در عــراق 44 درصــد، در مصــر 42 درصــد، در الجزای

.34
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40 درصد بوده است.
کمتریــن میــزان محبوبیــت ایــن پلتفــرم در عربســتان ســعودی و لبنــان بــا 24 

درصد است که بعد از بحرین با 26 درصد قرار می گیرند.

ــی  ــد اصل ــد مقص ــرم بای ــن پلتف ــبوک، ای ــران فیس ــداد کارب ــه تع ــه ب ــا توج ب
ــا  روزنامه نــگار بــرای جمــع آوری اخبــار و همچنیــن بــه اشتراک گذاشــتن آن ب
کاربــران باشــد. بــر همیــن اســاس می تــوان از ســرویس پخــش زنــدۀ فیســبوک 
کــه قابلیــت پخــش زنــدۀ یــک رویــداد بــرای کاربــران در مناطــق خــاص را دارد 
ــرای جمــع آوری اخبــار اســتفاده کــرد )فرامــوش  ــد ب ــه عنــوان روشــی جدی ب
نکنیــد کــه بــه عنــوان یــک روزنامه نــگار بایــد بــه مالحظــات اخالقــی ای کــه 
ــی توجــه  ــوارد امنیت ــت و م ــن کپی رای ــر شــده اســت و همچنی ــاب ذک در کت

داشته باشید(.

ــار،  ــال اخب ــرای انتق ــبوک ب ــدۀ فیس ــش زن ــرویس پخ ــتفاده از س ــورد اس درم
نکتــۀ مثبتــی کــه وجــود دارد، توانایــی تعامــل فــوری بــا مخاطبــان در زمــان 
وقــوع رویــداد همــراه بــا پاســخ دادن بــه ســؤاالت آن هــا و مشــارکت دادنشــان 

در مصاحبه های خبری است.

واتس اپ

ــتند و 96  ــس اپ هس ــی دارای وات ــبکه های اجتماع ــران ش ــد از کارب 84 درص
درصــد آن هــا روزانــه از آن اســتفاده می کننــد. کشــورهایی کــه ایــن پلتفــرم را 
ــد از آن  ــر و بع ــد کارب ــا 58 درص ــان ب ــدا لبن ــد ابت ــح می دهن ــتر ترجی بیش
ســودان بــا 50 درصــد کاربــر و ســپس ســوریه بــا 49 درصــد هســتند. مصــر و 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــران را ب ــداد کارب ــد از تع ــدام 46 درص ــز هرک ــر نی الجزای

داده اند.

ــت را  ــزان محبوبی ــن می ــر، کمتری ــد کارب ــا 18 درص ــرم در اردن، ب ــن پلتف ای
داشته است.
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اپلیکیشــن واتــس اپ در کنــار فیســبوک از محبوب تریــن پلتفرم هــای منطقــۀ 
ــر  ــن ام ــه ای ــم ک ــاره کردی ــی .  .0 اش ــای قبل ــت. در فصل ه ــه اس خاورمیان
روزنامه نــگاران را ملــزم بــه درک نحــوۀ کار ایــن پلتفرم هــا و چگونگــی 
ــور  ــد )همانط ــاص می کن ــای خ ــه گروه ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــتفاده از آن ه اس
کــه در مطالعــۀ مــوردی در فصــل اول ذکــر کردیــم(. همچنیــن نحــوۀ اســتفاده 
از آن هــا در بــه اشــتراک گــذاری مطالــب بــا کاربــران را در فصــل ششــم بیــان 

کردیم.

توییتر

32 درصــد از کاربــران شــبکه های اجتماعــی در توییتــر حســاب کاربــری دارنــد 
ــد. عربســتان ســعودی  ــر اســتفاده می کنن ــه از توییت ــا روزان و 39 درصــد آن ه
ــر  ــتفاده را از توییت ــی اســت و بیشــترین اس در راس فهرســت کشــورهای عرب
دارد. در بررســی ها تعــداد کاربــران ایــن کشــور بــه 53 درصــد رســید. امــارات 
ــا 41  ــا 47 درصــد، مراکــش و کویــت ب ــا 51 درصــد و پــس از آن بحریــن ب ب

درصد و پس از آن لبنان با 39 درصد قرار دارند.

اردن بــا 63 درصــد، بیشــترین میــزان اســتفادۀ روزانــه از توییتــر را دارد. لیبــی و 
فلســطین بــا 50 درصــد بعــد از اردن قــرار می گیرنــد. ایــن میــزان اســتفادۀ روزانــه 
از توییتــر در حالــی اســت کــه تعــداد کاربــران توییتــر در لیبــی فقــط 12 درصــد 

کل کاربران شبکه های اجتماعی در این کشور هستند.

علیرغــم ایــن واقعیــت کــه اســتفاده از توییتــر کمتــر از واتــس اپ و فیســبوک 
اســت، میــزان ورود روزانــۀ کاربــران بــه آن باعــث می شــود روزنامه نــگار، توییتــر 
را بــر ســایر پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی ترجیــح دهــد. الزم بــه یــادآوری 
اســت کــه توییتــر آســانترین پلتفــرم بــرای جســتجوی مطالــب اســت، بــه ویــژه 
هنــگام انتشــار اخبــار. بنابرایــن بــا وجــود محبوبیــت کــم ایــن پلتفرم در مقایســه 

با دیگر پلتفرم ها، یک روزنامه نگار نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
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اینستاگرام

34 درصــد از کاربــران شــبکه های اجتماعــی دارای حســاب کاربــری در 
ــتفاده  ــه اس ــن برنام ــه از ای ــا روزان ــد آن ه ــه 82 درص ــتند ک ــتاگرام هس اینس
می کننــد. امــارات متحــدۀ عربــی بــا 56 درصــد در صــدر فهرســت کشــورهای 
ــد،  ــن 51 درص ــد، بحری ــا 52 درص ــش ب ــس از آن مراک ــرار دارد و پ ــی ق عرب
ــرار  ــد ق ــا 43 درص ــعودی ب ــتان س ــت و عربس ــد کوی ــد و بع ــان 49 درص لبن

دارند.

لیبــی و ســوریه کمتریــن اســتفاده را از ایــن پلتفــرم در بیــن کشــورهای عربــی 
دارند، و تعداد مشترکین آن ها به ترتیب 15 و 9 درصد است

کاربــران ایــن پلتفــرم را کــه زیرمجموعــۀ فیســبوک اســت، بــرای بــه 
اشتراک گذاشــتن عکــس و فیلــم ترجیــح می دهنــد. ایــن روزنامه نــگار در 
رســانه های اجتماعــی اســت کــه بایــد بدانــد چگونــه بیشــترین بهــره را از ایــن 
پلتفــرم ببــرد. اینســتاگرام ابــزار خوبــی بــرای جســتجوی محتــوای مربــوط بــه 
اخبــار ســبک )اخبــار متفرقــه( اســت کــه از طریــق هشــتگ های مناســب بــه 
جمــع آوری اخبــار کمــک می کنــد. یــک مثــال خــوب در ایــن مــورد، 
رویدادهــای ملــی یــا ورزشــی اســت کــه یــک روزنامه نــگار باهــوش در 
شــبکه های اجتماعــی از دنبــال کننــدگان و طرفــداران خــود می خواهــد 

مطالبی را که دارند با استفاده از هشتگ به اشتراک بگذارند.

شــاید پــروژۀ Guardian Witness کــه روزنامــۀ انگلیســی گاردیــن راه انــدازی 
کرده نمونۀ خوبی از این مورد باشد.

یوتیوب

ــه  ــی ک ــرم فیلم ــن پلتف ــی در ای ــبکه های اجتماع ــران ش ــد از کارب 39 درص
متعلق به شرکت گوگل است حساب کاربری دارند. 
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66 درصد از این افراد به طور روزانه به یوتیوب دسترسی دارند.

لبنــان بــا 75 درصــد باالتریــن میــزان اســتفاده از یوتیــوب را دارد و مراکــش بــا 
68 درصــد، اردن بــا 66 درصــد، قطــر بــا 55 درصــد، و تونــس بــا 53 درصــد 

پس از لبنان قرار دارند.

ــد در  ــا 12 درص ــوریه ب ــد و س ــا 15 درص ــطین ب ــد، فلس ــا 16 درص ــر ب مص
انتهای فهرست قرار دارند.

یکــی از راه هایــی کــه در اســتفاده از یوتیــوب بــرای روزنامه نــگاران رایــج شــده 
ــوب  ــای یوتی ــا کانال ه ــمی ی ــری رس ــاب های کارب ــت هایی از حس ــاد لیس ایج
ــد.  ــال کن ــا را دنب ــد آن ه ــار بای ــع آوری اخب ــگار در جم ــه روزنامه ن ــت ک اس
ــه طــور مــداوم مطالــب را  ــاره حســاب هایی کــه ب متاســفانه هیــچ آمــاری درب
یــک  اگــر  امــا  نیســت؛  بارگــذاری می کننــد در دســترس  یوتیــوب  در 
ــتی از  ــۀ فهرس ــد، تهی ــد باش ــگاری عالقه من ــت روزنامه ن ــه فعالی ــگار ب روزنامه ن
کشــورهایی کــه حســاب های یوتیــوب بایــد در آن هــا پیگیــری شــوند، بســیار 

برایش واجب است.

شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن گــزارش اطالعاتــی درمــورد کاربــرد 
اســنپ چت نیامــده اســت؛ اگرچــه اســتفاده از آن نــه فقــط در جهــان عــرب، 
بلکــه در ســایر نقــاط جهــان نیــز در بیــن کاربــران رایــج اســت. شــاید بــرای 
روزنامه نــگاران مهــم باشــد کــه بداننــد عربســتان ســعودی و امــارات از نظــر 
تعــداد کاربــران ایــن برنامــه بــه ترتیــب مقامهــای دوم و ششــم را بــه خــود 

اختصاص داده اند. 35

.35
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آینده

ــرا  ــر اســت؛ زی ــال تغیی ــداوم در ح ــور م ــه ط ــی ب ــبکه های اجتماع فضــای ش
همــواره پلتفرم هــای جدیــدی به وجــود می آینــد و کاربــران پلتفرم هــای 
ــه ســقوط ســایت یاهــو و ظهــور  ــال، ب ــرای مث ــد. ب ــار می گذارن قدیمــی را کن
ــد  ــته باش ــی داش ــون پلتفرم ــگار اکن ــر روزنامه ن ــد. اگ ــه کنی ــنپ چت توج اس
کــه نمی توانــد تصــور کنــد بــدون آن کار کنــد، ممکــن اســت ظــرف پنــج ســال 
آینــده ایــن موضــوع تغییــر کنــد و پلتفــرم دیگــری جایگزیــن پلتفــرم کنونــی 
شــود. ایــن امــر بــه معنــای آن اســت کــه امــروزه روزنامه نــگار در شــبکه های 
ــذرد و  ــه می گ ــش چ ــه در اطراف ــد ک ــد و بدان ــیار باش ــد هش ــی بای اجتماع
ــک از  ــه از هری ــد چگون ــا بدان ــد ت ــان کن ــد را امتح ــای جدی ــه پدیده ه همیش
پلتفرم هــای جدیــد کــه بــه طــور فزایندهــای بیــن کاربــران محبــوب 

می شوند، استفاده کند.

نظر عادل محمد را درمورد این موضوع نقل می کنیم:

پرســش: یــک روزنامه نــگار بایــد درمــورد آینــدۀ شــبکه های اجتماعــی از چــه 
ــد  ــه خواه ــزی مواج ــه چی ــا چ ــده ب ــگار در آین ــد؟ روزنامه ن ــزی آگاه باش چی

شد؟

پاســخ: الزم اســت روزنامه نــگار از آخریــن برنامه هایــی کــه او را قــادر بــه انجــام 
وظایــف و انتشــار اخبــار می کنــد، آگاه باشــد. برخــی می گوینــد ســال آینــده 
شــاهد افزایــش عالقــۀ همــگان بــه فیلــم خواهیــم بــود و شــاید ایــن مســئله بــا 
ــبوک،  ــاًل در فیس ــتقیم، مث ــش مس ــم و پخ ــش فیل ــه پخ ــۀ ب ــه عالق ــه ب توج
ــی رود،  ــده انتظــار م ــال های آین ــن، آنچــه در سـ ــا وجــود ای درســت باشــد. ب
حضــور فزاینــدۀ فناوری هــای واقعیــت افــزوده )Augmented Reality( و 
واقعیــت مجــازی )Virtual Reality( اســت کــه نقشــی عمــده در پلتفرم هــای 
اجتماعــی خواهنــد داشــت. در حالــی کــه گــوگل در حــال آزمایــش عینک هــای 
گــوگل کاردبـــورداست، فیســبوک شــرکت اکیولـــوس را چندیــن ســال پیش به 



170

ــدی از  ــی بهره من ــف چگونگ ــرای کش ــود ب ــای خ ــی از تالش ه ــوان بخش عن
ــن  ــه ای ــدم ک ــن معتق ــت. م ــرده اس ــداری ک ــازی خری ــت مج ــاوری واقعی فن
تحــوالت خیلــی ســریع اتفــاق می افتنــد، بــه ویــژه پــس از آنکــه بــه بخشــی 

اصلی از دنیای بازی هــای رایانه های تبدیل شده اند.

سخن پایانی

ــون  ــتند و اکن ــته داش ــی برجس ــی نقش ــار عرب ــی در به ــبکه های اجتماع ش
بخشــی اساســی از زندگــی دســت کــم نیمــی از جمعیــت منطقــۀ خاورمیانــه و 
شــمال افریقــا هســتند. در صــورت تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان و 
تعامــل بــا آن هــا، عــدم حضــور روزنامه نــگار در ایــن پلتفرم هــا بــه هیــچ وجــه 

قابل درک و توجیه نیست. 

ــر کشــور بررســی  ــا را در ه ــن پلتفرم ه ــم مهم تری ــن فصــل ســعی کردی در ای
کنیــم تــا بــه روزنامه نــگاران کمــک کنیــم هنــگام جســتجوی محتــوا و منابــع 

برای یک ماجرا بدانند ابتدا کدامیک از پلتفرم ها را مشاهده کنند. 
داشــتن دانــش درمــورد ایــن پلتفرم هــا، نــه فقــط در جمــع آوری اخبــار مهــم 
ــد  ــد بدان ــگار بای ــت دارد. روزنامه ن ــز اهمی ــا نی ــار آن ه ــه در انتش ــت، بلک اس
کــدام پلتفرم هــا بیشــترین کاربــرد را در هــر کشــور دارنــد و بــه مناســب ترین 
راه بــرای اســتفاده از ایــن پلتفــرم بــرای انتقــال روایــت خبــری خــود بیندیشــد. 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه باعــث می شــود روزنامه نــگار شــبکه های 

اجتماعی بتواند از دیگران متمایز شود.
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سردبیر باید چه چیزی بداند؟

تام تروینارد

در فصل هــای قبــل، ایــن کتــاب بــه اهمیــت تعامــل روزنامه نــگاران بــا 
و  آن هــا  در  خبــری  روایــت  یافتــن  چگونگــی  و  اجتماعــی  شــبکه های 
ــش روی  ــای پی ــن برخــی از چالش ه ــوا پرداخــت. همچنی راســتی آزمایی محت
ــا  ــرد. ام ــی ک ــا را بررس ــا آن ه ــورد ب ــوۀ برخ ــان و نح ــگاران در جه روزنامه ن
جنبــه ای کــه هنــوز بررســی نشــده ایــن اســت کــه چگونــه همــۀ اینهــا را در 

روند کار در اتاق خبر ادغام کنیم. 

معمــوالً برخــی نگرانی هــا درمــورد بودجــه و مهــارت کارمنــدان در اتــاق خبــر 
وجــود دارد. در ایــن فصــل روشــن خواهیــم کــرد کــه غلبــه بــر ایــن چالش هــا 
امــکان پذیــر اســت. همچنیــن نشــان می دهیــم کــه ایــن کارهــا بــه آن انــدازه 

که برخی تصور می کنند هزینه بر نیستند. 

گنجانــدن شــبکه های اجتماعــی در اتــاق خبــر، بــه منظــور جمــع آوری 
ــه  ــتگی دارد، ب ــما بس ــازمان ش ــی س ــان اصل ــارکت ذی نفع ــه مش ــات، ب اطالع

ویژه سردبیرانی که در این زمینه نقشی اساسی دارند. 

هــدف ایــن فصــل بحــث درمــورد فرصت هــای اصلــی، چالش هــا و مالحظــات 
ــه  ــد ک ــخ ده ــؤال پاس ــن س ــه ای ــد ب ــت و می خواه ــردبیر اس ــدگاه س از دی
جنبه هــای شــناختی ای کــه ســردبیر مســئول جمــع آوری شــبکه های خبــری 
بایــد از آن هــا آگاه باشــد چیســت؟ قبــل از اینکــه بــه عمــق ایــن موضــوع برویم 
و جنبه هــای مختلــف آن را بررســی کنیــم، بایــد بــا طــرح یــک ســؤال اساســی 
دیگــر شــروع کنیــم: چــرا وقتــی صحبــت از بحــث درمــورد جمــع آوری اخبــار 
از طریــق شــبکه های اجتماعــی می شــود نقــش ســردبیر کلیــدی تلقــی 
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ــر  ــدی کارب ــوای تولی ــری از نظــر محت ــن ســازمان های خب می شــود؟ موفق تری
و رســانه های مبتنــی بــر شــاهدان عینــی، آن هایــی هســتند کــه ســردبیران در 
ــت هایی  ــر و سیاس ــاق خب ــای ات ــۀ فراینده ــرف تهی ــود را ص ــرژی خ ــا ان آن ه
ــق  ــار از طری ــرای جمــع آوری و گــزارش اخب ــه طــور خــاص ب می کننــد کــه ب

شبکه های جمع آوری خبر طراحی شده اند. 

در شــرایط گیــج کننــده ا  ی کــه خبرهــای فــوری در صــدر اخبــار محبــوب قــرار 
ــت هســتند از یافتــن  ــد فعالیت هــای ثاب ــری کــه فاق ــد، اتاق هــای خب گرفته ان
ــاز خواهنــد مانــد. نــه فقــط ایــن، بلکــه احتمــال اشــتباه در  مطالــب جالــب ب
ــار  ــر اعتب ــی ب ــری دائم ــه تاثی ــد، ک ــش می یاب ــر افزای ــدی کارب ــوای تولی محت

محتوای منتشرشده می گذارد.

ــرای انتشــار اخبــار  جهــت برنامه ریــزی فرایندهــای جمــع آوری اخبــار- چــه ب
ــود در  ــای موج ــن فرصت ه ــه بهتری ــری - ک ــوای دیگ ــر محت ــرای ه ــه ب و چ
ــه خــود جلــب  ــر را ب شــبکه های اجتماعــی و بهتریــن محتــوای تولیــدی کارب
می کننــد، ســردبیران بایــد درکــی عمیــق درمــورد جمــع آوری اخبــار از طریــق 
ــد و  ــث ش ــان بح ــل درموردش ــای قب ــه در فصل ه ــی، ک ــبکه های اجتماع ش
ــا  ــاط ب ــوا، راســتی آزمایی آن، مجــوز اســتفاده از آن و ارتب شــامل کشــف محت

منبع بود، داشته باشند. 

ــا و  ــیم نقش ه ــه تقس ــدود ب ــا مح ــا و فناوری ه ــل از درک ابزاره ــع حاص مناف
تعییــن تکالیــف آن هــا نیســت؛ بلکــه بــر درک مرزهــای گســترده تری از ابزارهــا 
ــل  ــای قب ــاس فصل ه ــر اس ــل ب ــن فص ــت. ای ــز اس ــز متمرک ــا نی و فناوری ه

نوشته شده و شامل موارد زیر است:

1. تشکیل تیم جمع آوری اخبار از طریق شبکه های اجتماعی؛
2. سرمایه گذاری روی جمع آوری اخبار از طریق شبکه های اجتماعی؛
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3. مالحظات منابع انسانی برای سردبیران.

اگرچــه ایــن حــوزه تــا ایــن لحظــه هنــوز در مرحلــۀ ظهــور اســت و بــه نظــرات 
ســردبیران توجــه زیــادی می شــود، مــا آن هــا را تشــویق می کنیــم کــه 
ــق شــبکه های  ــی متمرکــز کننــد کــه از طری ــر تیم های جهت گیــری خــود را ب
اجتماعــی اخبــار را جمــع آوری می کننــد. امیدواریــم ایــن فصــل نقطــۀ 
آغازینــی باشــد کــه درهــای بســیاری از جلســات آموزنــده و مهــم آینــده را نــه 
ــا، بلکــه در کل جهــان  ــه و شــمال افریق ــر در خاورمیان فقــط در اتاق هــای خب

باز کند.

پیشرفت حرفه ای مداوم

ــر  ــاق خب ــر ات ــکاران در ه ــۀ هم ــما و بقی ــرای ش ــداوم ب ــه ای م ــوزش حرف آم
ــل اســتفادۀ چشــمگیر طیــف وســیعی از  ــن اهمیــت به دلی ضــروری اســت. ای
ــار را از  ــه اخب ــت ک ــی اس ــان تیم های ــا در می ــا و پلتفرم ه ــا، فناوری ه ابزاره
ــن  ــه ای ــاز ب ــن نی ــد. بنابرای ــع آوری می کنن ــی جم ــبکه های اجتماع ــق ش طری
ــا گذشــت  ــد ب ــای جدی ــه ابزاره ــرم می شــود؛ همانطــور ک ــا بســیار مب دوره ه
ــد  ــد، ناپدی زمــان ظاهــر می شــوند و ســایر ابزارهایــی کــه قبــل از آن هــا بودن
می شــوند. پلتفرم هــا گاه بــه گاه ویژگی هــا و مزایــای جدیــدی را معرفــی 
می کننــد کــه ممکــن اســت بــه رونــد جمــع آوری اخبــار از طریــق شــبکه های 
اجتماعــی کمــک کننــد یــا حتــی مانــع آن شــوند. بــه نظــر می رســد ســرعت 

تغییر در این زمینه نیز در حال افزایش است. 

تکیــۀ بیشــتر بــه گوشــی های هوشــمند، و توانایــی دسترســی بــه یــک شــبکۀ 
ــای  ــمند از مکان ه ــوای ارزش ــتردۀ محت ــر گس ــتخراج مقادی ــه اس ــریع، ب س
فــراوان کمــک کــرده اســت. ایــن پویایــی در جهــت حرکــت چــرخ نوآوری هــا و 
ــازی تمــام  ــرای درک و شفاف ســ ــی ب به وجودآمــدن روش هــا و ابزارهــای کاف
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مطالب مفید است. به عنوان مثال، به موارد زیر توجه کنید:
در طــی پنــج ســال پــس از آغــاز انقالب هــای عربــی، تعــداد ســاعت فیلم هــای 
آپلودشــده در یوتیــوب در هــر دقیقــه 10 برابــر افزایــش یافتــه اســت کــه بــه 
شــرح زیــر اســت: از 35 ســاعت در دقیقــه در نوامبــر 2010 بــه 400 ســاعت 
در دقیقــه در جــوالی 2015 36 افزایــش یافــت و طــی آوریــل 2013 تــا فوریــۀ 
ــر در ســال  ــران فعــال« در واتــس اپ از 200 میلیــون کارب 2016 تعــداد »کارب

2013 به یک میلیارد کاربر در سال 2016 رسید. 37

ــار از طریــق  ــن حــال، اصــول و اولویت هــــای جمــع آوری مســؤالنۀ اخب ــا ای ب
شــبکه های اجتماعــی ثابت انــــد و تغییــری نمی کننــد و مــا در حــال تطبیــق 
محتــوا،  کشــف  فرایندهــای  در  مورداســتفاده  تکنیک هــای  و  ابزارهــا 
ــت  ــن واقعی ــدف درک ای ــا ه ــتیم، ب ــع هس ــی منب ــتی آزمایی آن و بررس راس

جدید و نیز آمادگی برای هرگونه تحول جدید.

بنابرایــن، همگام شــدن بــا جدیدتریــن ابزارهــا و تحقیقــات لزومــاً بــه مراحلــی 
ــه  ــی ک ــای آموزش ــادۀ کارگاه ه ــم ارزش فوق الع ــدارد. علیرغ ــاز ن ــه نی پرهزین
متخصصــان خبــره در زمینــۀ جمــع آوری اخبــار از طریــق شــبکه های اجتماعــی 
ــا  ــود، و ب ــدود خ ــۀ مح ــود بودج ــا وج ــر ب ــای خب ــد، اتاق ه ــزار می کنن برگ
ــدن برخــی از وبالگهــا،  ــرای خوان ــه ب ــی مشــخص در هــر هفت اختصــاص زمان
ــن  ــا ای ــتند. ام ــی هس ــیار خوب ــای بس ــتن ظرفیت ه ــه داش ــادر ب ــان ق همچن
به تنهایــی کافــی نیســت، بلکــه حضــور در رویدادهــا کــه بــه طــور فزایندهــای 
ــادن  ــاق افت ــال اتف ــا در ح ــمال افریق ــه و ش ــۀ خاورمیان ــژه در منطق ــه وی ب
ــرای دنبــال کــردن آخریــن تحوالتــی اســت  هســتند، روشــی بســیار خــوب ب

که به ابزارها و تکنیک ها محدود نیستند.

.36

/https://www.statista.com/statistics/259477/hours-of-video-uploaded-to-youtube-every-minute
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/https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users
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منابــع آموزشــی و مطالــب مربــوط بــه جمــع آوری اخبــار در شــبکه های 
اجتماعی را می توان از طریق لینک های زیر پیدا کرد:

- First Draft News )موجود فقط به زبان عربی(؛ 38

- Verification Handbook )موجود به زبان عربی(؛

- Poynter؛

- The Checklist )برخی از بخش های آن به زبان عربی موجود است(؛

.REVEAL و InVIDپروژه های -

ــع انســانی درمــورد شــوک های  ــا مناب محافظــت از تیــم: مالحظــات مرتبــط ب
ــق  ــار از طری ــع آوری اخب ــۀ جم ــوالت در زمین ــن تح ــتقیم از بارزتری غیرمس
شــبکه های اجتماعــی طــی پنــج ســال گذشــته، جســتجوی پیامدهــای 
آســیبهای روحــی و تاثیــر آن هــا بــر ســالمت روانــی روزنامه نــگاران اســت کــه 
ــه  ــد. اصطالحــی ک ــاً محتواهــای خشــن و پربرخــورد را مشــاهده می کنن دائم
ــس از  ــراب پ ــالل و اضط ــرد از اخت ــه ف ــر ب ــوِع منحص ــن ن ــف ای ــرای توصی ب

سانحه از آن استفاده می شود، برخورد غیرمستقیم یا ثانویه است. 

ــه  ــتند ک ــی هس ــط کاری امن ــن محی ــئول تامی ــردبیران مس ــه س ــا ک از آنج
محــرک تولیــد باشــد، آگاهــی از خطــرات شــوک های غیرمســتقیم اولیــن قــدم 
ــی  ــاختارهای مدیریت ــی و س ــۀ سیاســت های عمل ــه تهی ــه ب اساســی اســت ک

.38

ــن از  ــت. همچنی ــرح first draft اس ــای ط ــذاران و اعض ــد و از بنیانگ ــی کن ــروژه »cheke« کار م ــل در پ ــن فص ــنده ای ــارد، نویس ــام تروین - )ت
ــه  ــت ک ــدان اس ــایت های می ــرح س ــی از ط ــروژه »cheke« یک ــت. پ ــتی آزمایی )Verification Handbook( اس ــای راس ــندگان راهنم نویس

ــرده اســت(؛  ــه ک ــی ترجم ــان عرب ــه زب ــای راســتی آزمایی را ب راهنم
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برای کم کردن اثر آن ها منجر می شود.

نظرســنجی مرکــز Eyewitness Media Hub در ســال 2015 نشــان می دهــد 
کــه 90 درصــد از روزنامه نــگاران شــــرکت کننده در ایــن مطالعــه دســت کــم 
ــا  ــد آن ه ــتند و 52 درص ــا هس ــن صحنه هــ ــاهد ای ــه ش ــار در هفت ــک ب ی
ــای  ــای تکان دهنده ــامل صحنه هــ ــه ش ــد ک ــا می کنن ــی را تماش محتواهای

است که شاهدان عینی چندین بار در هفته عرضه می کنند. 39

40 درصــد از پاســخ دهندگان گفته انــد کــه تماشــای محتــوای رســآن های 
ــر زندگــی شــخصی آن هــا  تکان دهنــده از یــک شــاهد عینــی تاثیــری منفــی ب
دارد زیــرا آن هــا عــالوه بــر اضطــراب از چندیــن مــورد دیگــر، همچــون یــادآوری 
صحنه هــــای آســیب زای قبلــی و دیــدن کابــوس رنــج می برنــد. از ایــن لحــاظ، 
ــه و  ایــن موضــوع موردتوجــه ویــژۀ ســردبیرانی اســت کــه در منطقــۀ خاورمیان
شــمال افریقــا کار می کننــد و ایــن امــر نتیجــۀ گســترش ابزارهــای جمــع آوری 
ــای  ــا انقالب ه ــان ب ــه همزم ــت ک ــی اس ــبکه های اجتماع ــق ش ــار از طری اخب

عربی و سرکوب وحشیانۀ مردم منطقه رشد کردند. 

ــه از  ــده، چ ــت آم ــه دس ــونت آمیِز ب ــوای خش ــم محت ــه حج ــت ک ــی اس گفتن
جنگ هــای ســوریه، عــراق، یمــن، لیبــی و غــزه، و چــه جنبش هــای اعتراضــی در 
مصــر، عربســتان ســعودی، لبنــان، بحریــن، تونــس و مراکــش، ماننــد هیــچ جــای 
ــگاری  ــۀ »روزنامه ن ــه ای در مجل ــان نیســت. در ســال 2015 مقال دیگــری از جه
کلمبیــا« چــاپ شــد کــه نویســنده در آن عنــوان کــرده بــود شــوک غیرمســتقیم 
ــب ایجــاد  ــگاران و مطال ــن روزنامه ن ــه ارتباطــی بی ــی ک ــاد زمان ــه احتمــال زی ب
از  ایــن مســئله ای اســت کــه بســیاری  شــود زیان آورتــر خواهــد بــود. 
روزنامه نــگاران کــه در زمینــۀ جمــع آوری اخبــار از طریــق شــبکه های اجتماعــی 

.39
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در خاورمیانه فعالیت می کنند، نمی توانند مانع آن شوند. 40

بــا توجــه بــه خطراتــی کــه ممکــن اســت وضعیــت روانــی همکارانمــان را تحــت 
ــه  ــن اســت ک ــد، ای ــه ذهــن خطــور می کن ــه ب ــد، ســؤالی ک ــرار دهن ــر ق تاثی
چگونــه می توانیــم بــه عنــوان یــک ســردبیِر مســئول، رفتارهایــی را در پیــش 
بگیریــم کــه محافظــت از تیــم خــود را تــا باالتریــن حــد ممکــن تضمیــن کنــد؟ 
منابــع بســیار خوبــی وجــود دارنــد کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیرنــد )کــه در 
زیــر فهرســت شــده اند(. ایــن منابــع موضوعاتــی از جملــه آســیب های 
ــر  ــی آن هــا و راهکارهــای کاهــش آن هــا را در ب غیرمســتقیم، تاثیــرات احتمال

می گیرند و به سه دسته تقسیم می شوند:

بــاور مشــکل و ایجــاد فضــای حمایتــی: اولیــن قــدم بــرای مقابلــه با آســیب های 
ــوای  ــاهدۀ محت ــی مش ــی در پ ــا روان ــی ی ــکل عاطف ــاور مش ــتقیم، ب غیرمس
ــگار  ــرای روزنامه ن ــی ب ــی حمایت ــاد فضای ــپس ایج ــانه ای و س ــدۀ رس تکان دهن
اســت. هــدف از ایــن کار اطمینــان از آشــنایی و آگاهــی اعضــای تیــم از خطرات 
ناشــی از ضربــۀ غیرمســتقیم و اســتفاده از فرصت هــای مناســب بــرای بحــث و 

تبادل تجربیات مانند سازماندهی جلسات دوره ای است. 

ــگاری  ــروس شــاپیرو، مدیرعامــل مرکــز دارت، متخصــص در زمینــۀ روزنامه ن ب
ــاس  ــر اس ــه، ب ــر مطالع ــای ه ــن یافته ه ــه مهم تری ــت ک ــد اس ــا، معتق و تروم
روش هــا و برنامه هــای درمانیــای اســت کــه از طریــق حمایت هــا و کمک هــای 
ــد. وی همچنیــن معتقــد اســت کــه  ــه دســت می آین ــگار ب همــکاران روزنامه ن
ارتبــاط اجتماعــی بــا افــرادی کــه بــا شــوک روانــی روبــه رو شــده اند، بهتریــن 

.40

ttp://www.cjr.org/first_person/social_media_reporters_and_vicarious_trauma.php



178

ــزوای  ــا ان ــت؛ ام ــرایط اس ــا ش ــازگاری ب ــرای س ــا ب ــردن آن ه ــل تواناک عام
اجتماعی مهم ترین عامل بروز سختی ها و ناتوانی ها برای آن هاست. 41

افــزون بــر پشــتیبانی مناســب اخالقــی و معنــوی، عوامــل دیگــری نیــز وجــود 
ــود  ــان از وج ــا اطمین ــا ب ــد ت ــک می کنن ــگاران کم ــه روزنامه ن ــه ب ــد ک دارن
ــا محتــوای تکان دهنــده تعامــل  ــا حــد ممکــن ب محیــط کار امــن و راحــت، ت
ــتراحت  ــای اس ــی و دادن زمان ه ــور طبیع ــردن ن ــامل فراهم ک ــه ش ــد، ک کنن

منظم در طول روز برای دور شدن از محل کار و فضای آن است. 

تهیــۀ برنامه هــای عملیاتــی بــا در نظــر گرفتــن عامــل شــوک یــا ضربــۀ روانــی: 
ــاده را  ــۀ س ــد مرحل ــد چن ــود بای ــکاران خ ــت از هم ــرای محافظ ــردبیران ب س
ــبکه های  ــق ش ــار از طری ــع آوری اخب ــرۀ جم ــف روزم ــازماندهی وظای ــرای س ب

اجتماعی دنبال کنند.

ــه ویــژه اگــر  کنتــرل آنچــه دیگــران میبیننــد: صــدای فیلــم را کــم کنیــد )ب
کــه  کنیــد  حاصــل  اطمینــان  اســت(.  تکان دهنــده  محتــوای  حــاوی 
پخــش  یــا  نمی کنیــد  اســتفاده  آن  از  کــه  را  محتوایــی  روزنامه نــگاران 
ــد. همچنیــن  ــای الزم را ببینن ــاهده نکننــد و فقــط فیلم ه نمی شــوند، مش
ســعی کنیــد کاری کنیــد کــه آن هــا محتــوای تکان دهنــده را در نمایشــگرهای 
کوچــک کامپیوتــر مشــاهده کننــد. آگاه باشــید کــه معرفــی بســترهای جدیــد 
ــت  ــن اس ــی ممک ــبکه های اجتماع ــق ش ــار از طری ــع آوری اخب ــۀ جم در زمین

منجر به خطراتی جدید در زمینۀ محتوای تکان دهنده شود.

.41
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از نمایــش ناگهانــی مطالــب خــودداری کنیــد: مواجهــۀ غیرمنتظــره بــا محتوای 
تکان دهنــده منجــر بــه شــوکی بیشــتر می شــود. مطمئــن شــوید کــه 
سیســتم های مدیریــت محتــوای اتــاق خبــر گزینــۀ صــدور اخطارهــا و 
ــد و  ــا محتــوای تکان دهنــده و ناراحــت کننــده را دارن هشــدارهای متناســب ب
هنــگام اشــتراک آن بــا همــکاران خــود، ماهیــت آن را توضیــح دهیــد. 
سیاســت ها و روندهایــی را در نظــر بگیریــد کــه مانــع پخــش یک بــارۀ اینگونــه 

محتواها باشند.

ــر  ــی در نظ ــیفت بندی چرخش ــۀ ش ــک برنام ــکاران: ی ــن هم ــع کار بی توزی
بگیریــد تــا مطمئــن شــوید کــه هیــچ روزنامه نــگاری مدتــی طوالنــی و همــواره 
به تنهایــی در زمینــۀ محتــوای بــه دســت آمــده از شــاهدان عینــی کار نکنــد. 
ــده از  ــه دســت آم ــار ب ــه دور از اخب ــاً ب ــگار حتم ــه روزنامه ن ــن شــوید ک مطمئ

شبکه های اجتماعی زمانی را به استراحت بگذراند.

کــه  کنیــد  حاصــل  اطمینــان  کافــی:  بهداشــتی  مراقبت هــای  عرضــۀ 
روزنامه نــگار مشــاورۀ الزم را بــه دســت آورده و ابــزار ارتباطــی بــا متخصصــان 
ــی را  ــراب روان ــف اضط ــکال مختل ــا اش ــورد ب ــۀ برخ ــه تجرب ــت روان ک بهداش
ــر را  ــای دیگ ــایر بیمه نامه ه ــی و س ــای درمان ــت. بیمه نامه ه ــم اس ــد فراه دارن
ــی را  ــا مطمئــن شــوید کــه آســیب های روحــی روزنامه نگاران بررســی کنیــد ت

که با مطالب شاهدان عینی کار می کنند پوشش می دهند.

سخن پایانی

ســردبیر ســربازی پنهــان در پشــت صحنــه اســت؛ زیــرا بــه نــدرت شناســایی 
ــد مراقــب  ــن، از این پــس بای می شــود و توجــه کافــی دریافــت می کنــد. بنابرای
ــار از  ــع آوری اخب ــد جم ــظ رون ــه و حف ــه ســردبیر در تهی باشــیم نقشــی را ک
ــم  ــت ک ــد، دس ــازی می کن ــر ب ــاق خب ــی در ات ــبکه های اجتماع ــق ش طری
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ــبکه های  ــق ش ــار از طری ــع آوری اخب ــای جم ــر، تیم ه ــن منظ ــم. از ای نگیری
ــی جهــت  ــی کاف ــا فضای ــد ت ــالش کنن ــد بیشــتر ت اجتماعــی و ســردبیران بای
ــن  ــوص و همچنی ــن خص ــه و اداری در ای ــای تحریری ــورد چالش ه ــث درم بح
عرضــۀ منابــع آمــوزش و پشــتیبانی فراهــم کننــد. امیدواریــم نــگارش مطالــب 
ــب ارزشــمند  ــک مطال ــای نزدی ــد و در آینده ــدا کن ــه پی ــه ادام ــن زمین در ای

دیگری را در این خصوص مشاهده کنیم.
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محتوایی که کاربران تولید می کنند...
روایت رسانه ای جنگها و اخالق روزنامه نگاری

در عصر دیجیتال
دکتر دیما صابر

مقدمه

ــد و  ــود دارن ــران وج ــدی کارب ــوای تولی ــۀ محت ــادی در زمین ــای زی چالش ه
بســیاری از ایــن چالش هــا ماهیتــی فنــی دارنــد، مــواردی در خصــوص نحــوۀ 

مستندسازی مطالب و موارد دیگری درمورد نحوۀ استفاده از ابزارها.

ــه گاه ظاهــر می شــوند، پایــان  ــه در نظــر گرفتــن چالش هایــی کــه گاه ب نیــاز ب
ــر  ــوان از آن صرف نظ ــه نمی ت ــه به هیچ وج ــت ک ــزی اس ــن چی ــد و ای نمی یاب
ــل ســطح  ــدون داشــتن حداق ــد ب ــگاری نمی توان ــچ روزنامه ن ــروزه هی ــرد. ام ک
آگاهــی درمــورد ایــن ابزارهــای فنــی و حداقــل توانایــی طــرح ســؤاالت درســت 
درمــورد راســتی آزمایی محتــوا، بــه کارش ادامــه دهــد. با این حــال، ایــن 
ابزارهــا بــه مجموعــۀ دیگــری از چالش هــای جدیــد، یعنــی مالحظــات اخالقــی، 

مرتبط هستند که باید با آن ها کنار بیایید.

در فصل هــای قبــل بهروشــنی بیــان شــد کــه مــا روزانــه بــا محتــوای تولیــدی 
کاربــران ســروکار داریــم و آن ها اشــخاصی هســتند کــه در زمینــۀ روزنامه نگاری 
آمــوزش ندیده انــد. ایــن افــراد ممکــن اســت فعــال یــا سیاســتمدار باشــند، یــا 
ــت  ــن اس ــن ممک ــی. همچنی ــازمان های غیردولت ــای س ــت اعض ــن اس ممک
ــه  ــد ک ــی ببینن ــود را در مکان ــی خ ــه طوراتفاق ــه ب ــند ک ــادی باش ــرادی ع اف
ــرون  ــود را بی ــمند خ ــی هوش ــن گوش ــت، بنابرای ــری در آن رخ داده اس خب

می آورند و از دوربین آن استفاده و شروع می کنند به فیلم برداری. 
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هــم اکنــون هیــچ جایــی مثــل ســوریه وجــود نــدارد کــه ایــن موضــوع در آن به 
ایــن انــدازه رایــج باشــد. روایــت خبــری در ســوریه روایتــی اســت کــه از طریــق 
ــادر، هیــچ  ــه جــز در مــوارد ن ــه مــا منتقــل می شــود. ب ــران ب محتواهــای کارب
خبرنــگار مســتقلی در آنجــا حضــور نــدارد. ســازمان های خبــری همچنیــن بــه 
کاربــران قابــل اعتمــاد بــرای گــزارش رویدادهــای جــاری در محــل سکونتشــان 
ــت  ــه روای ــه اینگون ــت ک ــاه اس ــاً 70 م ــوادث تقریب ــن ح ــتند. ای ــی هس متک

می شوند. 

ایــن موضــوع بــه مـــرور زمــان تکامــل یافــت. در ســال 2011، مــا شــاهد پخش 
ــه روی پشــت بام  ــرادی ک ــم؛ اف ــی در »حمــص« بودی ــالت هوای مســتقیم حم
خانه هــا ایســتاده بودنــد از ایــن حمــالت فیلم بــرداری کــرده بودنــد، خانه هـــایی 
ــن  ــون ای ــم اکن ــا ه ــد؛ ام ــده بودن ــب ش ــد و تخری ــاران بودن ــدف بمب ــه ه ک
ــا  ــری، آن ه ــد و ســازمان های خب ــه خــود گرفته ان ــا شــکلی رســمی تر ب فیلم ه

را پخش می کنند. 

در میانــۀ ایــن تحــوالت، واقعیتــی ثابــت وجــود داشــته و آن هــم ایــن اســت کــه 
ــا  ــانه ب ــگاران و پژوهشــگران رس ــری، روزنامه ن ــازمان های خب ــوان س ــه عن ــا ب م
ــه رو نیســتیم و آن هــا  ــگاری روب ــگاران آموزش د یــده در زمینــۀ روزنامه ن روزنامه ن
دوره هایـــی را کــه مــا می گذرانیــم، نمی گذراننــد. بســیار مهــم اســت کــه هنــگام 
ــرای مــا ارســال می کننــد، مــدام ایــن  ــا ایــن افــراد و محتوایــی کــه ب تعامــل ب
نکتــه را در ذهــن داشــته باشــیم. در ایــن فصــل، مــا بــه ایــن موضــوع می پردازیم 
ــه  ــه چگون ــم ک ــن کنی ــا روش ــم ت ــرار می دهی ــب ق ــتری مناس و آن را در بس
بررســی آرشــیو محتــوای تولیــدی کاربــران از زمــان آغــاز درگیری هــا در ســوریه 

سؤاالت زیادی مانند سؤاالت فوق را مطرح کرده است. 

ــت  ــورد امنی ــؤاالتی درم ــیو، س ــن آرش ــتفاده از ای ــوۀ اس ــه نح ــی ب ــا نگاه ب
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همچنیــن  و  می کنــد  بارگــذاری  اینترنــت  در  را  مطالــب  کــه  شــخصی 
تکان دهنــده،  تصاویــر  نیــز  و  می کنیــم  مطــرح  دیگــران  ناشــناس بودن 

تبلیغات و فنون روایت خبری از جنگها را بررسی خواهیم کرد.

ــگاری  ــر روزنامه ن ــه ه ــی هســتند ک ــات اخالق ــارۀ مالحظ ــؤاالتی درب ــا س اینه
کــه بــا شــبکه های اجتماعــی و محتــوای تولیــدی کاربــران ســروکار دارد بایــد 
آن هــا را در نظــر بگیــرد؛ زیــرا اهمیــت آن هــا کمتــر از مــوارد فنــی موردبحــث 
ایــن کتــاب نیســت و اگــر چنیــن مــواردی را در نظــر نگیریــم ممکــن اســت 

محتوای مهم برای روایت های خود را از دست بدهیم.

شمارش مرگ در سوریه

15 مــارس 2016 مصــادف بــا پنجمیــن ســالگرد انقــالب ســوریه بــود، جنبشــی 
کــه انقالب هــای تونــس و مصــر بــه مثابــۀ جرقهــای بــرای آن بودنــد. در ابتــدا 
ــی از  ــه یک ــرعت ب ــه س ــا ب ــتند؛ ام ــالمت آمیز داش ــی مس ــات ماهیت اعتراض
بحران هــای بســیار عمیــق بشــری در زمانــۀ مــا تبدیــل شــدند. تعــداد کشــته ها 
بــه بیــش از 220000 نفــر رســید کــه نیمــی از آن هــا غیرنظامــی بودنــد. ایــن 
بحــران همچنیــن منجــر بــه آوارگــی میلیون هــا انســان و پناهندگــی آن هــا در 
داخــل و خــارج از مرزهــای ســوریه در مناطــق مختلــف جهــان شــد. ســؤالی 
کــه پــس از گذشــت بیــش از پنــج ســال از اولیــن اعتراضــات در ســوریه مطــرح 
ــت از آن هاســت. تعــداد  ــا دیگــران و حمای ــه همبســتگی ب ــوط ب می شــود مرب
ــد؟  ــی می کن ــن فرق ــا ای ــا آی ــدگان مشــخص اســت؛ ام کشتهشــدگان و پناهن
ــوق  ــازمان های حق ــه س ــده، ک ــراد کشته شـ ــداد اف ــق تع ــمارش دقی ــا ش آی
بشــری و دیگــران انجــام می دهنــد، بــه مــا کمــک می کنــد تــا معادلــۀ موجــود 
ــا  ــویم ی ــل ش ــان قائ ــی قربانی ــرای زندگ ــتری ب ــم و ارزش بیش ــر دهی را تغیی

همبستگی یا همدردیمان را با آن ها افزایش دهیم؟ 
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بــر همیــن اســاس، بــا نــگارش ایــن فصــل ســعی داریــم تالشــی بــرای حفــظ 
انســانیت انقــالب ســوریه و روایــت آن انجــام دهیــم. به گونــه ای کــه از روش های 
ــم و  ــر رفتی ــی فرات ــورهای عرب ــات در کش ــیدن اعتراض ــج در به تصویر کش رای
اعــالم تعــداد کشــته ها را متوقــف کردیــم. ایــن فصــل نمایانگــر تالشــی اســت 
بــرای نمایــش زندگــی مــردم ســوریه بــه عنــوان موضوعــی درخــور و شایســتۀ 

حمایت و هم دردی.

جــدا از مســئولیت اخالقــی ای کــه در برابــر قربانیــان جنــگ ســوریه احســاس 
ــد و انتشــار  ــازی تولی ــاً پیامدهــای دموکراتیزه ســ ــن فصــل عمدت ــم، ای می کن
ــورد  ــا درم ــرش م ــر نگ ــاد تغیی ــث ایج ــه باع ــد ک ــح می ده ــر را توضی تصوی

رسانه ها و اصول اخالقی می شود. 

ــرای  ــکان ب ــن ام ــی، ای ــی و ارتباط ــن اطالعات ــای نوی ــترش فناوری ه ــا گس ب
هرکســی کــه دوربینــی عــادی یــا تلفــن همراهــی ســاده دارد فراهــم شــد کــه 
ــد و  ــر بکش ــه تصوی ــن را ب ــای خونی ــر و جنگ ه ــوق بش ــض حق ــه نق هرگون
گــزارش کنــد. ایــن »انقالب رســانه ای«، فضاهــای جدیــدی بــه وجــود آورد تــا 
بتوانیــم از طریــق آن هــا زندگــی روزانــه را به گونــه ای دیگــر مشــاهده و ضبــط 
کنیــم. در ایــن فضاهــای جدیــد، روابــط و مرزهــای بیــن تصاویــر و محتوایــی 
ــه  ــد ب ــد بای ــد می کنن ــه ای« تولی ــگاران حرف ــدان« و »روزنامه ن ــه »عالقه من ک

طور مداوم بازتعریف و ارائه شود.

ــوان  ــه عن ــد ب ــه می توان ــس از 2011، ک ــۀ پ ــور از مرحل ــرای عب ــالش ب در ت
ــه  ــل با توجه ب ــن فص ــود، در ای ــف ش ــد« توصی ــش از ح ــان بی ــۀ »هیج مرحل
ــی و  ــرات اجتماع ــای تغیی ــانه ای در ارتق ــد رس ــای جدی ــه ابزاره ــی ک نقش
ــدی  ــوای تولی ــی محت ــد، ارزش اخالق ــازی می کنن سیاســی در جهــان عــرب ب
ــادی  ــراد ع ــه اف ــه ب ــی ک ــت: هنگام ــد گرف ــرار خواه شــهروندان موردبحــث ق
دسترســی بــه سیســتم های رســانه ای اصلــی داده شــود چــه اتفاقــی می افتــد؟ 
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ارزش محتــوای کاربــران رســانه های جدیــد و فعــاالن آنالیــن، بــه ویــژه 
هنگامــی کــه در شــرایط درگیــری و ناآرامی هــای اجتماعــی تولیــد می شــود، 
ــر ماهیــت ابزارهــای رســانه ای در تغییــر شــکل مفاهیــم  چقــدر اســت و تغیی
ــی کــه حــول  ــۀ آن و ســایر مالحظات ــوای رســانه ای، نحــوۀ تهی مالکیــت محت
ــه و  ــن حرف ــرات ای ــا خط ــه ب ــت، مقابل ــه امنی ــی از جمل ــات مختلف موضوع

ابزارهای مقابله با خطرات آن است، چه تاثیری داشته است؟

 در ایــن فصــل بــه پــروژۀ آرشــیوی کــه مــن از اواخــر ســال 2012 بــا همــکاری 
کارگــردان ســوری »رامــی فــرح« و کارگــردان فلســطینی »لیانــا صالــح« ســاکن 
پاریــس انجــام دادم، اســتناد می شــود. از طریــق پــروژۀ »ســوریه خــارج از قــاب 
ــدای انقــالب ســوریه  ــاه ابت ــه در طــول 18 م ــم را ک ــزاران فیل ــا ه رســانه« م

گروهی از فعاالن در »درعا« ضبط کرده بودند سازماندهی کردیم. 

تصمیــم گرفتــم در ابتــدای ایــن مطلــب دلیــل ایــن بــاورم را توضیــح دهــم کــه 
ــان عــرب، محققــان، نویســندگان و فعــاالن بایــد در  چــرا مــا بــه عنــوان جوان
کشــورهایمان  در  رایــج  درگیری هــای  از  رســانه ای  روایت هــای  ســاخت 
ــه  ــوط ب ــش های مرب ــی پرس ــرده ام برخ ــالش ک ــپس ت ــم. س ــارکت کنی مش
چالش هــای اخالقــی پیــش روی روزنامه نــگاران، فیلم ســازان، ســازندگان 
ــب  ــا از مطال ــتفادۀ آن ه ــان اس ــد در زم ــانه های جدی ــاالن رس ــیو و فع آرش
آرشــیوی تهیــه شــده از محتــوای تولیــدی کاربــران عــادی و فعــاالن مدنــی را 

مطرح کنم.

روایت فرد از جنگ در کشورش

ــه عنــوان یــک محقــق در زمینــۀ رســانه و  همیشــه در تعییــن نقــش خــود ب
ــه  ــکل مواج ــا مش ــی ب ــای عرب ــانه های جنگ ه ــش رس ــورد پوش ــاوری درم فن
شــده ام. به دلیــل عــرب بودنــم، اگــر هنــگام صحبــت دربــارۀ هــر نــوع تعصــب، 
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اغلــب بــا عذرخواهــی صحبتــم را شــروع می کنــم، ایــن بــار می خواهــم 
ــارۀ جنــگ  ــن فصــل درب ــرای نوشــتن ای ــم و ب ــاوت شــروع کن ــه ای متف به گون
ســوریه و جانبــداری از مــردم ســوریه در خصــوص تعییــن سرنوشــت خــود، بــا 

وجود جنگ و ویرانی گسترده، عذرخواهی نکنم. 42 

ــا  ــای آکادمیــک« از م ــه »نهاده ــی را ک ــن کار چهارچوب های ــا ای می خواهــم ب
انتظــار دارنــد بیــن افــراد محقــق و خــود رعایــت کنیــم، بــه هــم بزنــم. بنابراین 
ابتــدا بــا گفتــن دلیلــی کــه باعــث می شــود بــاور کنــم زمــان آن فــرا رســیده 
اســت کــه نویســندگان، فعــاالن و محققــان عــرب زمــان خــود را بــرای ســاختن 
ــانه ای  ــای رس ــۀ گفتمان ه ــرکت در تهی ــگ و ش ــان از جن ــای خودش روایت ه

که داستان درگیری های آن ها را روایت می کند، شروع می کنم.

هــدف اول ایــن کار، ایجــاد درکــی دقیق تــر و مفصل تــر از زمینه هــای 
نوظهور و پیامدهای فرهنگی درگیری های منطقۀ خاورمیانه است. 

ــان  ــر در »جه ــت اخی ــد وق ــان در چن ــای جه ــتر درگیری ه ــه بیش در حالی ک
ــب  ــر مطال ــتند، اکث ــی هس ــای داخل ــب، جنگ ه ــد و اغل ــوب« رخ می ده جن
ــی از  ــد، محققان ــر جنــگ و درگیــری تمرکــز دارن مهــم و دانشــگاهی را کــه ب
اروپــا و ایــاالت متحــده و »جهــان شــمال« تولیــد می کننــد. در نتیجــه، 
دیدگاههــای فرهنگــی درمــورد جنــگ و درگیــری تقریبــاً در تولیــدات 
منتشرشــده در حــوزۀ ادبیــات و علــوم انســانی وجــود نــدارد،43 بنابرایــن امــروز 
نویســندگان و محققــان عــرب مســئولیت به چالش کشــیدن ایــن برداشــت های 
ــرای  ــی ب ــای گزینه ای ــد ج ــمال« و تولی ــان ش ــکل گرفته در »جه ــی ش غرب

.42

بســیاری از اوقــات ایــن برداشــت از کتــاب »استشــراق« ادوارد ســعید )1978( بــه ذهنــم متبــادر می شــود: »استشــراق، امــر مســتبدانه ای اســت. چــرا 
کــه از نظــر مــن، کســی توانایــی نوشــتن یــا اندیشــیدن یــا رفتــار بــر اســاس استشــراق نــدارد؛ مگــر اینکــه اندیشــه ها و مطالبــی کــه استشــراق بــه 
نوبــۀ خــود تحمیــل می کنــد را در نظــر بگیــرد. چــرا کــه به دلیــل استشــراق، مشــرق نمی توانــد موضــوع اندیشــه ها و مطالبــی باشــد کــه از آزادی 

برخــوردار هســتند.

.43

مکورستن، 2014
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ــه  ــد ک ــده دارن ــر عه ــی را ب ــی غرب ــی شرق شناس ــی سیاس ــتم نمایندگ سیس
ــود را  ــد خ ــا نمی توانن ــود: »آن ه ــه ش ــروف خالص ــۀ مع ــد در آن جمل می توان

نمایندگی کنند و به کسی نیاز دارند که آن ها را نمایندگی کند.« 44
هــدف دوم نیــز بــه چالــش کشــیدن فرضیه هـــای مربــوط بــه »محدودیت هــای 
ــرا »وحشــت« جنگ هــا، درگیری هــا و کشــتارها در مــوارد  روایــت« اســت؛ زی
ــراث  ــادی می ــدود زی ــا ح ــه ت ــردی ک ــت، رویک ــه اس ــت نهفت ــل روای غیرقاب

مطالعات هولوکاست پس از جنگ جهانی دوم است. 

هــدف ســوم، تاکیــد بــر ایــن نکتــه اســت کــه اصــول اخالقــی مفاهیمــی آشــکار 
ــف شــده اند و  ــف فرهنگــی تعری ــای مختل ــق چهارچوب ه ــه از طری هســتند ک
بنابرایــن تــالش بــرای ایجــاد یــک چهارچــوب انتقــادی مناســب می توانــد بــه 

مشخص کردن موضوعات بحث کمک کند. 

ــا  ایــن کار را می تــوان روش هــای مصورکــردن اخالقــی نامگــذاری کــرد کــه ب
ــود و  ــروع می ش ــرکتکنندگان ش ــت ش ــت و موافق ــاره برداش ــش هایی درب پرس

با روندهای محافظه کارانه در روایت جنگ سوریه پایان می یابد.

ســوریه خــارج از چهارچــوب رســانه ها، پیــش بــه ســوی یــک کاربــرد عملــی 
- اخالقی در فیلمسازی سیاسی

ــف  ــاه را تعری ــن داســتان کوت ــف، ای ــوارد مختل ــرای روشــن کردن م ــدا ب در ابت
می کنــم. در ســپتامبر 2012 »یـــدن دراجـــی«، یــک فعــال جوان اهل ســوریه، 
بــا پــای پیــاده از مــرز اردن عبــور کــرد در حالی کــه یــک لــوح فشــرده حــاوی 
فیلــم بــه همــراه داشــت کــه او و چهــار نفــر از همکارانــش در شــهر درعــا در 

سال 2011 تهیه کرده بودند. 

.44

سعید، 1978
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ایــن جــوان تــازه کار 18 مــاه اول انقــالب ســوریه را مســتند کــرده بــود، از زمانی 
ــری  ــک درگی ــه ی ــه ب ــی ک ــا وقت ــود ت ــالمت آمیز ب ــش مس ــک جنب ــه ی ک
مســلحانه و ایدئولوژیــک و ســپس جنگــی تمــام عیــار تبدیــل شــد. ایــن آرشــیو 
شــامل فیلم برداری هــای مســتقیمی از اعتراضــات، گروه هــای فعــال، انفجارهــا 
ــرات  ــتون فق ــوان س ــه عن ــم آن را ب ــا می توانی ــت و م ــییع جنازه هاس و تش
پــروژۀ تحقیقاتــی ای در نظــر بگیریــم کــه در حال حاضــر در جهــت تکمیــل آن 
کار می کنــم. ایــن پــروژه محتوایــی را بررســی می کنــد کــه رســانه های 

سنتی و رسانه های جایگزین، هریک به نوبۀ خود، به نمایش می گذارند.

هــم اکنــون، دو نفــر از گروهــی کــه ایــن تصاویــر را گرفتــه بودنــد بــه دســت 
تک تیرانــــداز در درعــا کشــته شــده اند، نفــر ســوم بــه ترکیــه پناهنــده شــده و 
ــاط دارد.  ــی ارتب ــالمگرای افراط ــای اس ــی از گروه ه ــا برخ ــز ب ــارم نی ــر چه نف
هــدف از بیــان ایــن اطالعــات البتــه اغــراق در امــور و دادن ویژگــی نمایشــی به 
آن هــا نیســت؛ هنگامــی کــه شــرح چالش هــای اخالقــی ای را کــه در حیــن کار 
ــم  ــم، نمی توان ــال می کن ــتیم دنب ــه رو هس ــا آن روب ــیو ب ــروژۀ آرش ــن پ در ای
ــن  ــه ای ــای را ک ــر و نمایندگی ــت، خط ــئلۀ امنی ــا مس ــه ب ــا در رابط چالش ه
ــروژه  ــن پ ــه رو هســتند بیــان نکنــم. کســانی کــه طــی ای ــا آن روب اشــخاص ب
جــان خــود را از دســت دادنــد و برخــی کــه هنــوز زنــده هســتند؛ امــا در خــط 
ــاک درگیــری مبــارزه می کننــد. در  مقــدم هســتند و در صحنــۀ بســیار خطرن
ابتــدا، ماههــای زیــادی را صــرف تماشــای عکس هــا و فیلم هــای بســیار 
ــادۀ ســاختن  ــس از آن آم ــم. پ ــی کردی ــده در ســاعات بســیار طوالن تکان دهن
آرشــیوها، ســازماندهی فیلم هــا و جمــع آوری داده هایــی شــدیم کــه بــه مــا در 
روایــت دوبــارۀ وقایــع کمــک می کردنــد. خیلــی زود بــه امــکان تشــکیل یــک 
تیــم چندتخصصــی کــه شــامل فیلمســازان، متخصصــان رســانه، تهیه کننــدگان 
و کارشناســان آرشــیو ایــن مطالــب بودنــد، پــی بردیــم. هــدف مــا ایــن بــود کــه 
ــا از  ــد ت ــا کمــک کنن ــه م ــد ب ــه می توانن ــه چگون ــای فناوران ــم راه حله بفهمی
ایــن آرشــیو پراکنــده کــه مجموعــه ای از مهارت هــای متنــوع و شــامل تعــداد 
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زیــادی عکــس واضــح و جزئیاتــی از جنــِگ در حــال روی دادن اســت، بهره منــد 
شویم. 45

در ایــن زمینــه مــا بــر ایــن مــوارد تاکیــد کردیــم: داشــتن ظرفیــت و توانایــی 
ــرای تجزیــه و تحلیــل ارتبــاط مــوارد و تصاویــری کــه شــهروندان در  کافــی ب
طــول دوره هــای جنــگ ارســال می کردنــد، و ارزش آن هــا در عصــر دیجیتــال 
ــدان و فعــاالن و  ــم کاری کــه دانشــگاهیان، هنرمن ــک تی ــق تشــکیل ی از طری

متخصصان فنی را گرد هم می آورد. 

ــت و در آن  ــی اس ــبکه های اجتماع ــت ش ــت حاکمی ــه تح ــی ک در دورۀ کنون
ــوق  ــوارد نقــض حق ــت م ــل در نحــوۀ ثب ــری کام ــه تغیی ــال ب ــاوری دیجیت فن
ــرده  ــک ک ــان کم ــار و روایت هایش ــۀ اخب ــهروندان و تهی ــت ش ــه دس ــر ب بش

است، در اخالق فیلمسازی مستند نیز تغییری مشابه اتفاق افتاده است.

ــات  ــم در مناقش ــی عالقه مندی ــم چندتخصص ــک تی ــوان ی ــه عن ــا ب ــۀ م هم
ــال  ــبکه های دیجیت ــر ش ــی در عص ــازی سیاس ــالق فیلم س ــارۀ اخ ــداوم درب م
ــق  ــه از طری ــم ک ــی افتادی ــای مختلف ــر روش ه ــه فک ــا ب ــیم. باره ــهیم باش س
آن هــا می توانیــم ایــن آرشــیو عظیــم و تصادفــی را ســازماندهی کنیــم و آن را 
ــدی  ــای تولی ــپ از فیلم ه ــدود 2000 کلی ــه ح ــاز ک ــگاه دادۀ ب ــک پای در ی
ــوارد  ــا انجــام همــۀ م ــم. ب ــرار دهی ــا را شــامل می شــود، ق شــهروندان در درع
ذکرشــده، شــروع کردیــم بــه تامــل درمــورد همــۀ چالش هــای اخالقــی پیــش 
ــرای  ــالش ب ــگام ت ــژه هن ــه وی ــازها، ب ــان و آرشیوس ــازان، محقق روی فیلمس
روایــت وقایــع تاریخــی جــاری، امــا ســؤالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت 
کــه چگونــه می تــوان مــوارد »صحیــح« و »حقیقــت عینــی« و مــوارد نیازمنــد 
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دکتــر »میشــل ارون« از دانشــگاه بیرمنــگام یکــی از اعضــای اصلــی ایــن تیــم اســت و ســهم وی در پیشــبرد پیشــرفت ایــن پــروژه و بــه طور کلــی 
در کارمــان بــر روی آرشــیو منطقــه درعــا بســیار تاثیــر داشــته اســت. شــهرت او مربــوط بــه تحقیقــی در حــال انجــام اســت دربــارۀ تاثیــر امــکان 
ــی در  ــۀ اخالق ــه نظری ــن ارائ ــازمانی و همچنی ــردی و سیاســی و س ــای ف ــرات، در ســطح رفتاره ــر ایجــاد تغیی ــال ب ــای دیجیت ــذاری فیلم ه تاثیرگ

ــم توســط وی. ــد فیل ــا تولی جنبه هــای علمــی و ژئوپلیتیــک ی
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ــه تاییــد و اثبــات درســتی )صحــت( را از هــم تشــخیص داد؟ منابــع معتبــر  ب
ــات  ــرای اثب ــی ب ــا راه ــد؟ آی ــاری کدام ان ــگ ج ــرج جن ــرج و م ــه ه با توجه ب
ــه قشــر  ــه ب ــرای ارائ ــایی ب ــا وجــود دارد؟ چــه صحنه هــ ــودن آن ه درســت ب
وســیعی از مخاطبــان تکان دهنــده و پرخشــونت هســتند؟ در رونــد انتقــال خبــر 
ــر از  ــرای تقدی ــت؟ ب ــر گرف ــد در نظ ــواردی را بای ــه م ــتی آزمایی آن چ و راس
ــه  ــده اند، چ ــته ش ــگ کش ــع جن ــازی وقای ــه در راه مستندس ــرادی ک ــۀ اف هم

اقداماتی باید انجام داد؟

ــم  ــداف را تنظی ــتی از اه ــا فهرس ــع م ــؤاالت، در واق ــن س ــه ای ــخ ب ــا پاس ب
ــانه«  ــوب رس ــارج از چهارچ ــوریه خ ــروژۀ »س ــه پ ــود ک ــه ب ــم. اینگون می کنی
پدیــد آمــد. مــا از طریــق ایــن پــروژه کــه انتظــار مــی رود دســت کــم تــا ســال 

2018 ادامه یابد، تالش می کنیم مفاهیم زیر را مطرح کنیم:

ــه منظــور  ــان جنــگ، ب ــر در زم ــدی کارب ــوای تولی 1. بازنگــری در ارزش محت
درک رابطــۀ بیــن رســانه ها و درک کلــی از جنــگ جــاری در ســوریه و برداشــت 

آن ها از آن؛

2. ایجــاد منابــع آنالیــن در قالــب یــک پایــگاه داده کــه شــامل مجموعــه ای از 
فیلم هــای آرشــیوی منطقــۀ درعاســت. هــدف ایــن اســت کــه در توانمندســازی 
عمــوم مــردم بــرای اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات جدیــد و نحــوۀ 

روایت داستان های دیجیتال در زمان درگیری مشارکت داشته باشیم؛

3. تعییــن مباحــث اصلــی موضــوع در چهارچــوب کاربــردی و اخالقــی 
ــری  ــگ و درگی ــه جن ــوط ب ــتان های مرب ــت داس ــی و روای ــازی سیاس فیلمس

همراه با ابزارهای جدید فناوری اطالعات و ارتباطات؛

ــی  ــی و قصه گوی ــازی سیاس ــای فیلمس ــر تواناییه ــه درک بهت ــتیابی ب 4. دس
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ــه  ــی، و در  نتیج ــی اخالق ــه روش ــداوم ب ــای م ــم نزاع ه ــرای تجس ــال ب دیجیت
کمــک بــه بحث هــای عمومــی مربــوط بــه جنــگ ســوریه در متــون دانشــگاهی 

و غیردانشگاهی.

گام آغازیــن، در نظر گرفتــن ایــن مــواد بصــری بــه عنــوان ابــزاری اخالقــی اســت 
و ایــن بســتگی بــه ایجــاد تقابــل اخالقــی بیــن افــراد مختلــف دارد کــه در رونــد 
ــا  ــن مــواد، م ــن مــواد دخیــل هســتند. هنــگام ایجــاد و مشــاهدۀ ای تولیــد ای
ــود،  ــامل می ش ــه را ش ــن تجرب ــات ای ــام جزئی ــه تم ــیم ک ــدی باش ــد پیون بای
ازجملــه اقدامــات دیگــران، نیازهــای آن هــا، تجربیــات آن هــا، رنج هــا و شــرایط 
ــه  ــا ضــروری اســت ک ــرای م ــد. ب ــه آن را ســپری می کنن ســخت و آســانی ک
احساســات خودمــان را بــا آن هــا در میــان بگذاریــم، پیونــدی بیــن خــود ایجــاد 
کنیــم و عالقــۀ خــود را بــه آنچــه بــرای آن هــا یــا دســت کــم برخــی از آن هــا 

اتفاق می افتد نشان دهیم. 46
در اینجــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه مــا در ایــن پــروژه بــا افــرادی 
ــرا  ــد؛ زی ــرار دارن ــر ق ــرض خط ــداوم در مع ــور م ــه ط ــه ب ــتیم ک ــه رو هس روب
برخــی از آن هــا یــا آواره شــده یــا بــه پناهنــده در منطقــۀ خاورمیانــه و اروپــا 
ــان خــود را از دســت  ــفانه ج ــر متاس ــن برخــی دیگ ــل شــده اند. همچنی تبدی

داده اند و بعضی ها نیز همچنان در منطقۀ درگیری حضور دارند.

1. ایمنــی بارگــذار محتــوا: در صــورت تمــاس بــا شــخصی کــه ایــن محتــوا 
ــت  ــه وضعی ــاهد هرگون ــه ش ــخصی ک ــا ش ــرده، ی ــذاری ک ــت بارگ را در اینترن
خطرناکــی بــوده، خــواه هنــگام درگیــری و حملــه خــواه بالیــای طبیعــی، ابتــدا 
بایــد بــه فکــر امنیــت آن شــخص باشــید؛ زیــرا او یــک روزنامه نــگار آموزش دیده 
نیســت کــه بــرای شــما کار کنــد، بنابراین شــما بایــد در برابــر او مســئولیت پذیر 
ــایر  ــان س ــاط همزم ــکان ارتب ــه ام ــید ک ــته باش ــر داش ــه  خاط ــید و ب باش
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)مراجعه کنید به کتاب: سونتاگ، اس )2006(
»Regarding the pain of others«، نیویورک، شرکت انتشاراتی فارار، اشتراوس و جیرو(.
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روزنامه نــگاران بــا همــان شــخص بســیار زیــاد اســت. همچنیــن بایــد بــه لحــن 
ــد توجــه داشــته  ــا او اســتفاده می کنی ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــه ب ــی ک و زبان
ــورد  ــپس درم ــد و س ــل کنی ــان حاص ــودن او اطمین ــن ب ــدا از ایم ــید. ابت باش

محتوایی که تهیه کرده است با او گفتگو کنید.

بنابرایــن، جنبــۀ اخالقــی یکــی از جنبه هــای اساســی اســت کــه بایــد در کار 
خــود در زمینــۀ آرشــیوه ای جنــگ ســوریه در نظــر بگیریــم. نمی توانیــم 
افــرادی را کــه در تهیــه و فیلم بــرداری ایــن آرشــیو از داخــل ســوریه مشــارکت 
ــراد  ــت اف ــا و هوی ــت آن ه ــرا الزم اســت از هوی ــم زی ــوش کنی ــتهاند فرام داش
دیگــری کــه در فیلم هــا ظاهــر می شــوند، محافظــت کنیــم. مســئولیت 

حفاظت از هویت همۀ این افراد در طول پروژه بر عهدۀ ماست.

2. محافظــت از هویــت افــراد: اگــر می خواهیــد از عکســی کــه در 
ــتفاده  ــه اس ــک واقع ــزارش ی ــرای گ ــده ب ــذاری ش ــی بارگ ــبکه های اجتماع ش
ــه فکــر افــراد موجــود در ایــن عکــس و شــاهدان عینــی  ــد ب کنیــد، ابتــدا بای
باشــید و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آن هــا از نمایــش تصویرشــان در رســانه ها 
رضایــت دارنــد یــا خیــر. آیــا ممکــن اســت کــه نشــان دادن چهــرۀ آن هــا بتوانــد 
ــا را در معــرض خطــر  تشــخیص هویتشــان را ممکــن ســازد و در نتیجــه آن ه
قــرار دهــد؟ شــما بایــد مســئولیت خــود را در قبــال افــرادی کــه قصــد داریــد 
ــن  ــد و الزم اســت قبــل از ای از طریــق رســانه ها نشــان دهیــد، در نظــر بگیری

کار درمورد امنیت آن ها فکر کنید.
همچنیــن الزم اســت اشــاره شــود کــه ایــن آرشــیو دارای صحنه هــــای بســیار 
تکان دهنــده اســت، از جملــه مناطــق بمبارانشــده و خانه هـــای تخریــب 
شــده ای کــه ســاکنان آن هــا زیــر آوار دفــن شــده اند و خانه هـــای دیگــری کــه 
بــه مــکان جمــع آوری جنازههــا تبدیــل شــده اند. در نتیجــه ایــن آرشــیو، مــا 
را بــر آن داشــت تــا درمــورد چگونگــی در نظر گرفتــن اخــالق در روایــت ســمعی 
و بصــری و نقــش آن در کمــک بــه بازنمایــی جنــگ بــه روشــی انســانی، عینــی 
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و نیــز افزایــش درک مــا از نقشــی کــه ابزارهــای رســانه های جدیــد در تغییــر 
ــد،  ــازی می کنن ــوریه ب ــگ س ــئلۀ جن ــه مس ــوط ب ــای مرب ــرش و ایده ه نگ

بازنگری کنیم.
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه ســاندروک و اتیلــی در ســال 2010 انجــام داد، بــه 
 Digital Ethnography as Planning دیجیتــال«  »مردمشناســی  اســم 
ــر  ــه ماهیــت متغی ــا با توجه ب ــر آن داشــت ت ــا را ب ــن آرشــیو م Practice 47 ای

ــم، در مفاهیــم مالکیــت  ــار داری ــی ای کــه در اختی و تصادفــی آرشــیو دیجیتال
ــت و مشــروعیت تجدیدنظــر  ــه عــدم افشــای هوی ــوط ب رســانه و مباحــث مرب

کنیم. 

ــم، از  ــرار گرفتی ــددی ق ــش های متع ــا پرس ــتقیم ب ــۀ مس ــن، در مواجه بنابرای
جمله:

ــم  ــود، مه ــت می ش ــان روای ــه داستانش ــرادی ک ــرای اف ــدر ب ــروژه چق ــن پ ای
اســت؟ آن هــا امیدوارنــد کــه پــس از نمایــش ایــن مــوارد چــه اتفاقــی بیفتــد؟ 
ــرآورده شــدن  ــه ب ــه منجــر ب ــد شــد ک ــه ای طراحــی خواه ــروژه به گون ــا پ آی
نیازهــای آن هــا شــود؟ ضوابطــی کــه در طــول مصاحبه هــا رعایــت می شــوند 
کدام انــد؟ چگونــه در تمــام مراحــل فراینــد تولیــد و مرحلــۀ پــس از تولیــد بــا 
ــا تالیــف و تهیــه مشــترک خواهــد  ــا هم فکــری می شــود؟ آی آن هــا مشــاوره ی
ــی،  ــودهای احتمال ــه س ــانه ای، از جمل ــوالت چندرس ــت محص ــا مالکی ــود؟ آی ب
مشــترک خواهــد بــود؟ ایــن پــروژه چــه فایدهــای بــرای محققان/تولیدکنندگان 
دارد؟ آیــا پــس از پایــان رونــد تولیــد، رابطــه یــا تمــاس مــداوم وجــود خواهــد 
داشــت؟ مراحــل کار پــروژه چیســت؟ آیــا محقــق حاضــر اســت مزایــای ایــن 

داستان را و اینکه در ازای آن چه چیزی می تواند ارائه دهد شرح دهد؟

.47

Digital Ethnography as Planning Practice’ in2010 ,Sandercock, L and G. Attili 47 Planning Theory and Practice صفحه 23 – 45(



194

چگونه می توان از این داستان های پراکنده بهره برد؟

ایــن فصــل مجموعــۀ وســیعی از پرسشــها را مطــرح می کنــد کــه هنــوز پاســخ 
روشــنی بــرای آن هــا نداریــم؛ امــا آنچــه می توانیــم روشــن کنیــم - صرف نظــر 
از تعــداد کشــته ها و ویرانیهــای گســترده در ســوریه - اهمیــت چنیــن پروژهــای 

در این زمان است.

وقتــی آرشــیو تکــه تکــۀ درعــا را بــه پلتفرمــی ســازمان یافتــه تبدیــل می کنیــم 
ــازی  ــه برجسته س ــدام ب ــع، اق ــرد، در واق ــرار می گی ــوم ق ــترس عم ــه در دس ک
ــه  ــر ب ــوق بش ــض حق ــت نق ــان را در راه ثب ــه زندگی ش ــم ک ــانی می کنی کس

خطر میاندازند و گاهی آن را از دست می دهند.

ــگاران،  ــترس روزنامه ن ــی در دس ــی دائم ــع دیجیتال ــک منب ــم ی ــا می خواهی م
فعــاالن و گروه هــای حمایتــی قــرار دهیــم تــا بتوانــد همزمــان هم مورداســتفاده 
قــرار گیــرد و هــم مطالبــی بــه آن اضافــه شــود، و در  نهایــت بــه افزایــش درک 
ــیر  ــتی درک و تفس ــه درس ــاً ب ــه عمدت ــگ ک ــن جن ــی از ای ــی و بین الملل مل

نمی شود، کمک کنیم.

ــه 2000 فیلمــی کــه شــهروندان  ــا نوشــتن و ترجمــۀ روایت هــای نزدیــک ب ب
ــان در  ــرای غیرعــرب زبان ــرد ب ــه ف ــد، فرصتــی منحصــر ب ــد کرده ان ــا تولی درع
اســتفاده از ایــن مطالــب و کمــک بــه توســعۀ آن و در نتیجــه گســترش دامنــۀ 
ــتر  ــوارد، بیش ــیاری از م ــم. در بس ــم کردی ــرات آن فراه ــیو و تاثی ــن آرش ای
ــاوی  ــتند و ح ــم« هس ــد »بی نظ ــوریه می آین ــه از س ــی ک ــوای فیلم های محت
ــای  ــال فایل ه ــه د رعین ح ــادی ک ــتآور زی ــده و وحش ــای تکان دهن صحنه هــ

تاییدنشده ای هم نیستند.
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ــل  ــر در مح ــی حاض ــاهدان عین ــاک: ش ــده و هولن ــر تکان دهن 3. تصاوی
حادثــه تمایــل دارنــد اخبــار را به صــورت مســتقیم و ســریع منتقــل کننــد و از 
ــار  ــع آوری اخب ــنتی جم ــای س ــق روش ه ــده از طری ــار منتقل شـ ــرعت اخب س
فراتــر برونــد. هــم اکنــون امــکان پخــش مســتقیم تصاویــر انفجارهــا، حمــالت 
ــه آن هســت؟  ــازی ب ــا نی ــا آی ــی وجــود دارد؛ ام ــات رانندگ ــا تصادف ــی ی هوای
ــرای مخاطــب وحشــتناک و تکان دهنــده اســت، چــه  پخــش تصاویــری کــه ب
ــد  ــری می توانن ــن تصاوی ــه چنی ــد ک ــان می دهن ــات نش ــری دارد؟ تحقیق تاثی
بــرای مــردم و روزنامه نــگاران شـــوک آور باشــند. بنابرایــن الزم اســت در ابتــدا و 
قبــل از انتشــار چنیــن تصاویــری بــا دقــت فکــر و از اهمیــت آن هــا در انتقــال 
خبــری کــه می خواهیــد منتشــر کنیــد مطمئــن شــوید و اگــر هــم مجبــور بــه 
اســتفاده از اینگونــه تصاویــر شــدید ســعی کنیــد بخش هایــی را انتخــاب کنیــد 

که خشونت کمتری دارند.

ــرای  ــاد ب ــل اعتم ــع ارزشــمند و قاب ــک منب ــد ی ــروژه می توان ــن پ ــن، ای بنابرای
ــد.  ــوریه باش ــگ س ــای جن ــه درک جنبه ه ــد ب ــای عالقه من ــراد و گروه ه اف
هــدف پــروژۀ مــا در شناســایی، کشــف و آزمایــش موضوعــات مربــوط بــه کاربرد 
ــدگاه رســانه های ســنتی و  ــا از دی ــی اخــالق در پوشــش رســانه ای جنگه عمل
ســازمانیافته و از دیــدگاه رســانه های غیرنظامــی جایگزیــن و رســانه های 
شــهروندان جایگزیــن خالصــه می شــود. چــه روشــی وجــود دارد کــه از طریــق 
ــداوم در  ــر و م ــی مؤث ــه روش ــهروندان را ب ــدی ش ــوای تولی ــوان محت آن می ت
ــه  ــرد؟ چگون ــتفاده ک ــه و اس ــال تهی ــار دیجیت ــتان پردازی اخب ــای داس دنی
ــوان  ــه می ت ــی« انجــام داد؟ چگون ــه روشــی اخالق ــا را »ب ــۀ اینه ــوان هم می ت
ــی« و  ــای معاصــر را »عین ــز تاریخــی و رویداده ــل هیجان انگی ــای قاب رویداده
ــِگ در حــال  ــار جن ــورد اخب ــردم درم ــه م ــرای آگاهیبخشــی ب ــه« ب »صمیمان

وقوع، بدون تکرار آن در چهارچوب های سنتی نقل و روایت کرد؟

عــالوه  بــر  ایــن، بــا تمرکــز بــر اشــکال بازنمایــی جنــگ ســوریه کــه در اینترنــت 
ــا  ــون م ــه، اکن ــرار گرفت ــترس ق ــا آن در دس ــط ب ــای مرتب ــایر فناوری ه و س
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موظــف هســتیم کــه دربــارۀ رابطــۀ تصویــر منتقل شـــده از طریــق رســانه های 
ــور  ــس از ظه ــم. پ ــری کنی ــی بازنگ ــر ارتباط ــانه ها و تصاوی ــا رس ــال ب دیجیت
ابزارهــای جدیــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بــا نبــود اتفــاق نظر مشــخص 
دربــارۀ آنچــه امــروز در ســوریه اتفــاق می افتــد گروهــی از روایت هــای متعــدد 

از طریق افراد غیرحرفه ای و تازه کار ظاهر می شوند. 

ــرش و  ــه پذی ــت منجــر ب ــار: ممکــن اســت فوری ــزارش اخب ــدا و گ 4. پروپاگان
اســتفاده از مطالــب شــاهد عینــی بــدون تاییــد آن هــا در روایــت خبــری شــود. 
آیــا قبــل از آن بــه شــخصی کــه محتــوا را تهیــه و آن را در شــبکه های 
اجتماعــی منتشــر کــرده و نیــز فــردی کــه از ایــن محتــوا اســتفاده می کنــد، 
ــای از  ــور فزاینده ــه ط ــر ب ــای درگی ــۀ طرف ه ــروزه هم ــد؟ ام ــر کرده ای فک
محتــوای ارسال شــده در شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کننــد تــا از 
ــه  ــت ک ــن جاس ــد. همی ــات کنن ــد، اثب ــه را می بینن ــت آنچ ــق آن صح طری
اهمیــت نقــش روزنامه نــگار در رونــد تاییــد محتــوای منتشرشــده بــروز می کنــد 
کــه فقــط بــه تاییــد ماهیــت و محتــوای مطالــب منتشرشــده محدود نمی شــود؛ 
ــن  ــد. ای ــل می کن ــر را منتق ــه خب ــت ک ــخصی اس ــت ش ــد هوی ــه تایی بلک
ــد و  ــازی می کنن ــاهد را ب ــک ش ــش ی ــه نق ــئولیت پذیر« ک ــای »مس روایت ه
بــه دنبــال حمایــت از یــک مســئله هســتند، می تواننــد مســئولیت بزرگــی را از 
ــد  ــه می خواهن ــای ک ــی و تاریخی ــای اجتماع ــورد واقعیت ه ــق درم ــر تحقی نظ
منتشــر یــا بــا آن مخالفــت کننــد، بــه دوش بکشــند. ایــن روایت هــا 
نمایش هــای سیاســی رایــج دربــارۀ درگیری هــا در ســوریه و در واقــع مفاهیــم 
ــه  ــواهد« را ب ــۀ ش ــتند« و »ارائ ــدارک مس ــت«، »م ــت«، »عینی ــی »حقیق فعل
چالــش میکشــند؛ امــا مهم تریــن چیــز ایــن اســت کــه ایــن روایتهــا مرکزیــت 
فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات جدیــد در انتشــار تصــورات و بازنمودهــای 

درگیری را نشان می دهند. 

ــر  ــا تغیی ــط ب ــرات مرتب ــه تاثی ــۀ اول ب ــروژه در درج ــن پ ــاس، ای ــن  اس ــر  ای ب
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ماهیــت رســانه های دیجیتــال و فناوری هــای مرتبــط بــا آن هــا درمــورد 
ــا  ــردم از آن ه ــوم م ــه و درک عم ــات روی صفح ــش تعارض ــیوههای نمای ش
ــان  ــر در زم ــدی کارب ــوای تولی ــه ارزش محت ــی ب ــا نگاه ــود. ب ــوط می ش مرب
جنــگ، بــا ســؤاالتی در خصــوص توانایــی فیلم هــای ضبــط شــده و موضوعاتــی 
کــه رســانه ها نمایــش می دهنــد و مربــوط بــه درگیــری هســتند بــرای 
تاثیرگــذاری اجتماعــی و فرهنگــی بــر افکارعمومــی و سیاســت مســتقیم روبه رو 
هســتیم. مــا امیدواریــم کــه ایــن موضــوع دســت کــم بــه دســتیابی بــه درک 
ــکل گیری  ــانه ها و ش ــق رس ــائل از طری ــی مس ــش دیجیتال ــن نمای ــۀ بی رابط
افکارعمومــی درمــورد مســئلۀ ســوریه کمــک کنــد. همچنیــن امیدواریــم کــه 
ــه  ــروعیتی ک ــمتی از مش ــدن قس ــی در بازگردان ــر طریق ــه ه ــروژه ب ــن پ ای
محتــوای تولیــدی کاربــران طــی ســـال های گذشــته به دلیــل گســترش 
ــت داده  ــی از دس ــبکه های اجتماع ــق ش ــط از طری ــات غل ــایعات و اطالع ش

است، کمک کند.

پایان

ــم  ــور بودی ــا مجب ــت م ــه اس ــل اولی ــوز در مراح ــروژه هن ــن پ ــه ای ــا ک از آنج
ــد  ــه پیشــرفت رون ــرای کمــک ب ــی را ب ــی کل برخــی دســتورالعمل های اخالق
ــوریه  ــالب س ــیو انق ــۀ آرش ــازماندهی اولی ــرای س ــا و اج ــودار داده ه ــۀ نم تهی
ــول  ــی اص ــا معرف ــل را ب ــن فص ــه ای ــم ک ــح می دهی ــم و ترجی ــف کنی تعری
اســتاندارد اخالقــی رســانه های اجتماعــی در موضوعــات حقــوق بشــر کــه ســام 
ــان  ــه پای ــت ب ــرده اس ــه ک ــاد WITNESS تهی ــۀ بنی ــر برنام ــوری، مدی گریگ

برسانیم. 48
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طبــق آنچــه گریگــوری بــه آن اشــاره کــرده، بارگــذاری و بــه اشــتراک گــذاری 
تصاویــر در اینترنــت اعطــای مجــوز بــرای اســتفادۀ انتشــار و اصــالح آن هاســت 
ــتفادۀ آزاد  ــی اس ــن حالت ــد. در چنی ــده باش ــالم ش ــه خــالف آن اع ــر اینک مگ
ــه  ــرام ب ــه احت ــت ک ــه داش ــد توج ــال بای ــت. با این ح ــی اس ــرض« اخالق »ف
کرامــت انســانی یکــی از موضوعــات اصلــی اســت کــه بایــد در هــر بحثــی در 
خصــوص اخــالق و رســانه های دیجیتــال موردتوجــه قــرار گیــرد. طبــق گفتــۀ 
گریگــوری، مــوارد رضایــت اســتفاده از مطالــب منتشرشــده بایــد بــا توجــه بــه 
ــن  ــاز و چندی ــوز ب ــه مج ــود ک ــف ش ــی بازتعری ــد و متنوع ــای جدی قابلیت ه
سیســتم عامــل ماننــد ســایت یوتیــوب عرضــه می کننــد. در زمانی کــه 
ایجــاد  بــه  نیــاز  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  جدیــد  قابلیت هــای 
چهارچوب هــای جدیــد بــرای جمــع آوری اطالعــات از طریــق اینترنــت را 
ــف مــی کنــد:  نشــان داده، ســام گریگــوری حفاظــت از منبــع را چنیــن تعری
ــر  ــده آن/ کارب ــر و ویرایش کنن ــی خب ــدۀ اصل ــه  کنن ــن تهی ــادل بی ــی تع »نوع

دوم آن، که به زمینه هایی با ظواهر خارجی و داخلی تکیه می کند.
ــک  ــه اخــالق ی ــن اســت ک ــری اســت ای ــل نتیجه گی ــا قاب آنچــه از همــۀ اینه
مفهــوم بــاز و انعطاف پذیــر اســت و هیــچ روش »درســت« یــا »غلطــی« بــرای 
ــا مســائل مربــوط بــه منبــع، مســئلۀ امنیــت و اخــذ رضایــت وجــود  مقابلــه ب
نــدارد، بــه شــرطی کــه بــا احتــرام کامــل بــرای انســان ها همــراه باشــد. ایــن 
قولــی اســت کــه از ابتــدای پــروژه بــه عنــوان اعضــای تیــم بــه هــم داده ایــم. 
مــا عالقه منــد بــه حفــظ زندگــی شــهروندان ســوری هســتیم و اگــر ایــن امــر 
به دلیــل حجــم خشــونت و تخریــب در جنــگ ســوریه غیرممکــن شــود بایــد 
ــم  ــدر ه ــم، هرق ــرام بگذاری ــگ احت ــانه ای از جن ــت رس ــودن روای ــه اخالقی ب ب

که تعداد کشته ها زیاد باشد.
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نقش استفادۀ مستمر از شبکه های اجتماعی
در بهبود روند گردآوری اخبار 

سام دابرلی 

تمــام روزنامه نگارانــی کــه در فضــای قبــل از شــبکه های اجتماعــی کار 
میکردنــد، ایــن لحظــه را پشــت ســر گذاشــتهاند، لحظــه ای کــه فکــر اولیــه در 
ذهــن شــما جرقــه می زنــد و قــدرت و ســودمندی شــبکه های اجتماعــی بــرای 
ــل  ــن عام ــه ای ــوید ک ــوع می ش ــن موض ــه ای ــود و متوج ــهود می ش ــما مش ش

موجب تغییر رویۀ روزنامه نگاری شما خواهد شد. 

ــا  ــر ی ــی در مص ــار عرب ــات به ــاز اعتراض ــان آغ ــه را در زم ــن لحظ ــی ای برخ
ــا  ــا ب ــت ی ــران گســترش یاف ــل از آن در ســال 2009 در ای ــه قب ــی ک تظاهرات
شــروع جنبــش مردمــی در ســوریه مشــاهده کردنــد؛ امــا مــن کمــی در ورود 
بــه ایــن فضــا تاخیــر داشــتم. ایــن لحظــه را مــن در زمــان اعتراضــات پــارک 
ــع گــزی  ــه کــردم. آنچــه درمــورد وقای گــزی اســتانبول در ســال 2013 تجرب
ــا و  ــای آن ه ــی، کاربرده ــانه های اجتماع ــت، ارزش رس ــز اس ــل هیجان انگی قاب

فرصت هایی است که فراهم می کنند. 

همچنیــن تصویــری از خطــرات و چالش هــای اخالقــی ایجــاد می کنیــم، 
آنچــه از طریــق محتوایــی کــه از شــبکه های اجتماعــی بــه دســت می آوریــم، 

بدون اینکه متوجه شویم چه کسی آن مطالب را بارگذاری می کند.

مــن بــه ایــن بــاور رســیده ام کــه در صــورت عــدم احتیــاط، نحــوۀ ردیابــی منابــع 
ــه  ــرد و ب ــن می ب ــا را از بی ــۀ م ــی، هم ــبکه های اجتماع ــا در ش ــد آن ه و تایی
وضعیتــی منجــر می شــود کــه مهم تریــن فرصــت بــرای انتقــال اخبــار بــه ایــن 
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نسل را از دست می دهیم؛ اما چرا وقایع گزی نقطۀ عطف من بودند؟ 

در ســال 2013 مــن بــه کار روزنامه نــگاری در یــک اتــاق خبــر در ژنــو ســوئیس 
مشــغول بــودم. در دفتــری وســط باغــی زیبــا و ســبز کــه حوصلــه  ســــر بــر و 
ــه یــک  ــوع باغ هــا کــه هرگــز تصــور نمی کنیــد ب ــود. از آن ن خســــته کننده ب

مرکز خرید تبدیل شود. 

در آن زمــان ماموریــت مــا پخــش تصاویــر تظاهراتی بــود کــه در پرجمعیت ترین 
ــه  ــن را برانگیخت ــکاوی م ــع کنج ــود. آن وقای ــده ب ــاز ش ــا آغ ــهرهای اروپ ش

بودند؛ اما اکنون داستانی از نوع دیگر داشتم.

از ســال 2002 و از زمانــی کــه بــه یــک اتــاق خبــر جهانــی پــا گذاشــتم و از 
ــاالت متحــده در ســال  ــور ای ــر کشــورم و رئیس جمه ــه نخســت وزی ــی ک زمان
ــر  ــد، ه ــراق بودن ــا ع ــگ ب ــه جن ــوط ب ــات مرب ــادل اتهام ــال تب 2002 در ح
رویــداد خبــری بزرگــی را پوشــش داده ام؛ وقایــع مادریــد و انفجارهایــی را کــه 
ــالن در  ــۀ بس ــرۀ مدرس ــن محاص ــد و همچنی ــا را لرزان ــار آتوچ ــتگاه قط ایس
داغســتان و زلزلــه و فاجعــۀ ســونامی در ژاپــن را پوشــش دادم. ایــن ماجراهــا 
ــگاران از محــل  ــه خبرن ــی هســتند ک ــا ماجراهای ــذار هســتند؛ ام همــه تاثیرگ
داغســتان  در  بســالن  مدرســۀ  حــوادث  در  کرده انــد.  روایــت  حادثــه 
آسوشــیتدپرس دوربینــی را بــرای پخــش مســتقیم نصــب کــرد و عملیــات رفــع 
حصــر از مدرســه را پوشــش داد. گزارشــگران اندکــی پــس از بمب گــذاری در 
ــمی در  ــی رس ــتگاه تلویزیون ــورد ایس ــد. درم ــور یافتن ــل حض ــد در مح مادری
ــه در  ــار فاجع ــرداری آث ــرای فیلم ب ــرد ب ــه از 14 بالگ ــد ک ــخص ش ــن، مش ژاپ

استان سندای استفاده کردند.

ــا همــۀ اینهــا متفــاوت بــود. شــبکه های  ــا  ایــن  حــال، وقایــع پــارک گــزی ب ب
نمایــش  پنگوئن هــا  درمــورد  مســتندی  فیلم هــای  ترکیــه  تلویزیونــی 
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ــن  ــد، ای ــزار می ش ــا برگ ــه در خیابان ه ــی ک ــورد تظاهرات ــا درم ــد؛ ام می دادن
گوشــی های هوشــمند بودنــد کــه حــوادث را نقــل می کردنــد. توییتــر 
ــردم از  ــن م ــد، همچنی ــتفاده می ش ــه از آن اس ــود ک ــی ب ــن پلتفرم مهم تری
پلتفرم هــای دیگــری هــم اســتفاده می کردنــد کــه در تظاهرات هــای بعــدی در 
ــان  اســتانبول نیــز مفیــد واقــع شــدند، ماننــد برنامــۀ پیرســکوپ کــه در جری
تظاهــرات در ترکیــه متولــد شــد. بــا  ایــن  حــال، مــا درمــورد تظاهــرات پــارک 
ــه  ــم ک ــاهده کردی ــی را مش ــدیم، فیلم های ــع ش ــر مطل ــق توییت ــزی از طری گ
ــه  ــد و هنگامی ک ــان می دادن ــی را نش ــای امنیت ــونت آمیز نیروه ــت خش دخال
ــب  ــح طل ــدگان صل ــرات کنن ــه تظاه ــک آور علی ــاش و گاز اش ــس از آبپ پلی

استفاده کرد، می توانستیم آن ها را ببینیم.

تحقیقــی کــه در بخــش رســانه های اجتماعــی دانشــگاه نیویــورک انجــام شــد 
نشــان داد کــه تعــداد توییت هــای مربــوط بــه تظاهــرات گــزی بــه دو میلیــون 
ــه ای از  ــن نمون ــد. 49 ای ــه بودن ــل ترکی ــا از داخ ــد آن ه ــه 90 درص ــید ک رس
ــن  ــند و ای ــته باش ــد داش ــی می توانن ــبکه های اجتماع ــه ش ــت ک ــری اس تاثی
همــان چیــزی اســت کــه نخســت وزیــر وقــت ترکیــه را بــر آن داشــت تــا ایــن 
ــال،  ــن  ح ــا  ای ــد. ب ــف کن ــه توصی ــرای جامع ــد ب ــن تهدی ــا را بزرگتری ابزاره
رســانه های ســنتی یــک طــرف ایــن صحنــه را نشــان می دادنــد و مــا 

نمی توانستیم طرف دیگر را ببینیم مگر از طریق شبکه های اجتماعی.

ــبکه های  ــت. ش ــرار اس ــال تک ــان در ح ــف جه ــق مختل ــد در مناط ــن رون ای
ــز  ــه چی ــه ب ــد ک ــی را می دهن ــن توانای ــگاران ای ــا روزنامه ن ــه م ــی ب اجتماع
دیگــری برســیم کــه قبــاًل در میــان انعــکاس اخبــار فــوری قــادر بــه دســتیابی 

به آن نبودیم. 

.49
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ــان  ــوب در جری ــل از یوتی ــوریه در دوره ای قب ــای س ــد درگیری ه ــور کنی تص
ــای  ــد نهاده ــط از دی ــتان را فق ــتیم داس ــا می توانس ــود م ــن ب ــر چنی ــود. اگ ب

رسمی رسانه ای وابسته به حکومت ببینیم.
ــا  ــوری ی ــراون در میس ــکل ب ــدن مای ــت کشته ش ــتیم از حقیق ــا می توانس  آی
ــا  ــویم؟ آی ــع ش ــی مطل ــبکه های اجتماع ــدون ش ــورک ب ــر در نیوی ــک گارن اری
ــت ها  ــی سیاه پوس ــش »زندگ ــد جنب ــی مانن ــای اعتراض ــود کمپینه ــن ب ممک
مهــم اســت« )Black Lives Matter( بــدون فیلم هــای ایــن دو حادثــه ظهــور 
ــین ها در  ــای زاغه نشـ ــه خانه هـ ــع شــویم ک ــه می توانســتیم مطل ــد؟ چگون کن
ــک  ــای المپی ــرای بازی هــ ــن شــهر ب ــازی ای ــن آماده س ــرو در حی ــو دوژانی ری
ــن  ــزی از ای ــاً چی ــا قطع ــی، م ــبکه های اجتماع ــدون ش ــده اند؟ ب ــب ش تخری

حوادث نمیدانستیم.

ایــن پدیــده کــه جهــان را درگیــر خــود کــرده، ماهیــت جمــع آوری اخبــار و 
گــزارش اخبــار طــی یــک دهــۀ گذشــته را تغییــر داده اســت. اخبــاری وجــود 
دارنــد کــه بــدون اتــکا بــه مطالــب موجــود در شــبکه های اجتماعــی نمی تــوان 

آن ها را گزارش داد. 

بنابرایــن، ایــن بــدان معناســت کــه روزنامه نــگار امــروزه مجبــور اســت بــدون 
ــرای  ــش الزم ب ــارت و دان ــد و مه ــال کن ــی را دنب ــبکه های اجتماع ــه ش وقف
 )UGC( شناســایی منابــع در آن و اطمینــان از صحــت محتــوای تولیــدی کاربــر
در شــبکه های اجتماعــی را در خــود بپرورانــد. همانطــور کــه »مجــد خلیفــه« 
ــار  ــح داد، کاوش در اخب ــا توضی ــرای م ــاب ب ــن کت ــی ای ــای قبل در فصل ه
می توانــد بــه شــما در قیــاس بــا رقبــا برتــری دهــد؛ امــا بررســی و تاییــد خبــر، 
همانطــور کــه »روز یونــس«، »الیــزا مکینتــاش« و »محمــود غزایــل« گفتنــد، 

برای جلوگیری از انتشار یک داستان نادرست، ضروری است. 

ــی کــه ممکــن  ــاب، شــما نظــرات تخصصــی را درمــورد چالش های ــن کت در ای
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ــدف  ــا ه ــی ب ــتفاده از شــبکه های اجتماع ــگام اس ــگار هن ــک روزنامه ن اســت ی
ــر  ــد. عالوه ب ــود یافتی ــه رو ش ــا آن روب ــتین بار ب ــرای نخس ــار ب ــع آوری اخب جم
فرایندهــای اکتشــاف، راســتی آزمایی و بــه اشــتراک گــذاری، برخــی از 
کارشناســان مــوارد مربــوط بــه نحــوۀ دســتکاری تصویــر و دالیــل آن را بیــان 
کردنــد. مــا همچنیــن درمــورد برخــی ســازمان های رســانه ای جدیــدی 
صحبــت کردیــم کــه بــه لطــف ایــن روش هــا و تمرکــز آن هــا بــر انتقــال روایتی 
ــور  ــد، ظه ــرار داده ان ــر ق ــت تاثی ــان را تح ــه جه ــم ک ــوادث مه ــر از ح دیگ

کرده اند. 

ــی  ــا از محتوای ــع م ــه در واق ــم ک ــوش کنی ــت را فرام ــن واقعی ــد ای ــز نبای هرگ
ــه خــود مــا نیســت؛ بلکــه شــخص دیگــری  اســتفاده می کنیــم کــه متعلــق ب
ــگار  ــۀ اول روزنامه ن ــرد در وهل ــن ف ــرده و ممکــن اســت ای ــد و منتشــر ک تولی
ــاهد  ــت از ش ــه محافظ ــه ب ــد ک ــور می کن ــا را مجب ــت م ــن واقعی ــد. ای نباش
ــه در  ــم ک ــان حاصــل کنی ــی اطمین ــی توجــه الزم را داشــته باشــیم، یعن عین
ــزان و  ــم. می ــه خطــر نمی اندازی ــی را ب ــار، شــاهد عین ــن اخب ــال ای ــن انتق حی
شــکل ایــن خطــر ممکــن اســت مــورد بــه مــورد متفــاوت باشــد. پــس از وقایــع 
به دلیــل  اجتماعــی  شــبکه های  کاربــران  از  برخــی  ترکیــه،  در  گــزی 
ــه اشـــتراک گذاشتن آنچــه دیگــران  ــا حتــی ب نوشته هایشــان در آن پلتفــرم ی

منتشر کردند، دچار پیگرد قانونی شدند. 

ایــن موضــوع دلیــل ایجــاد پلتفرمــی جدیــد بــه نــام 140journos@ در ترکیه 
ــب و  ــش از 300 داوطل ــار بی ــرات و اخب ــع آوری نظ ــدف آن جم ــه ه ــد ک ش

محافظت از آن ها بود، گویی که از یک منبع واحد هستند.

از محتــوای  روزنامه نــگاران  اســتفادۀ  درمــورد  مهم تریــن چالــش  شــاید 
شــبکه های اجتماعــی، قوانیــن درخواســت اجــازۀ اســتفاده از محتــوا باشــد. مــا 
دریافتیــم کــه ایــن درخواســت کــه معمــوالً به صــورت »آیــا می توانــم از ایــن 
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تصویــر اســتفاده کنــم؟« اســت بــا هیــچ ســؤالی درمــورد امنیــت خــود شــخص 
همــراه نیســت، مثــل اینکــه مثــاًل بــه او بگوییــم »حــال شــما خــوب اســت؟« 
یــا »آیــا بــه شــما آســیبی رســیده اســت؟« یــا حتــی می توانیــم از او بپرســیم 

که آیا واقعاً آن عکس را گرفته است؟ 

ــر  ــادی اث ــوق م ــه حق ــوط ب ــائل مرب ــورد مس ــن شــخص درم ــدرت از ای ــه ن ب
ــگار  ــراد، کــه مــن آن هــا را »روزنامه ن اجــازه گرفتــه می شــود. معمــوالً ایــن اف

تصادفی« می خوانم، برای گزارش تحت فشار شدید قرار می گیرند.

در ژانویــۀ 2015، شــخصی بــه نــام جــوردی میــر در آپارتمــان خــود در طبقــۀ 
آخــر یــک ســاختمان در ریچــارد لنــوا در پاریــس مشــغول کار بــود. صبــح آن 
ــرقتی  ــرد س ــر می ک ــه فک ــرد ک ــاهده ک ــه ای را مش ــر صحن ــوردی می روز، ج
ــی روی  ــس زخم ــک پلی ــت. ی ــان روبه روس ــک در خیاب ــک بان ــلحانه از ی مس
زمیــن افتــاده بــود و از آنجــا کــه ایــن مــرد لحظــات زیــادی از زندگــی خــود را 
ــه اشــتراک می گــذارد، تلفــن هوشــمند خــود را از  در شــبکه های اجتماعــی ب
ــد. آنچــه او انجــام  ــرداری می کن ــه فیلم ب ــی آورد و شــروع ب ــرون م جیبــش بی
ــن  ــا ای ــود. ب ــش می گذشــت ب ــه آنچــه در مقابل ــاً خــودکار ب داد پاســخ تقریب
حــال، آنچــه او مشــاهده کــرد یــک ســرقت مســلحانه نبــود و دو مــردی کــه بــه 
ــتند  ــه می خواس ــد ک ــکار نبودن ــد، دو هم ــن می رفتن ــس روی زمی ــمت پلی س
کمــک کننــد، بلکــه دو بــرادر بودنــد کــه لحظاتــی قبــل یــازده نفــر را در داخــل 

دفتر روزنامۀ شارلی ابدو کشته بودند. 

ــن،  ــخِص روی زمی ــر، آن ش ــوردی می ــرداری ج ــس از فیلم ب ــه پ ــج ثانی پن
ــۀ  ــر از هم ــوردی می ــود. ج ــی آن روز ب ــن قربان ــط«، دوازدهمی ــد مراب »احم
ــا  ــدند و ب ــک ش ــد نزدی ــه احم ــرد مســلح ب ــرد. دو م ــرداری ک ــات فیلم ب اتفاق
ســالحهای خودکارشــان بــه ســمت او شــلیک کردنــد و ســپس بــا ماشــین فــرار 
ــم در فیســبوک  ــر در آپارتمــان خــود تنهــا و در حــال ارســال فیل ــد. می کردن
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بــود. پــس از پانــزده دقیقــه میــر آرامشــش را بــه دســت آورد و از انتشــار فیلــم 
پشــیمان شــد، بــرای همیــن آن را پــاک کــرد؛ امــا خیلــی دیــر شــده بــود زیــرا 
فیلــم در تمــام رســانه ها پخــش شــده بــود. بعــد از انتشــار فیلــم میــر، یکــی از 
دوســتانش ایــن فیلــم را بــدون کســب اجــازۀ او بــه اشــتراک گذاشــت. بســیاری 
از روزنامه نــگاران نیــز همیــن کار را کردنــد. بعضیهــا فیلــم را مســتقیم از روی 
ــر  ــای می ــانه ای از آق ــازمان رس ــد س ــط چن ــد. فق ــرداری کردن ــه فیلم ب صفح
اجــازه اســتفاده گرفتنــد تــا از ایــن فیلــم اســتفاده کننــد. ایــن فیلــم همچنیــن 
ــه و  ــزرگ فرانس ــی ب ــتگاه تلویزیون ــر دو ایس ــری بعدازظه ــای خب در برنامه ه

روزهای دیگر در صفحات اصلی روزنامه های بین المللی منتشر شد.

ــا چشــمان  ــه دچــار آســیب روحــی شــد. او ب ــدن آن صحن ــا دی ــر ب ــای می آق
خــود از پنجــرۀ آشــــپزخانه اش شــاهد تــرور یــک پلیــس زخمــی بیگنــاه بــود. 
صحنــه ای کــه می توانــد هــر انســانی را شــوکه کنــد. بــا ایــن حــال، آنچــه بــه 
ــم در شــبکه های اجتماعــی  ــن فیل ــه کــرد، انتشــار ای ــر اضاف ــای می شــوک آق
ــش و  ــدن فیلم ــده ش ــس و دی ــانه ها، پلی ــۀ رس ــاالی عالق ــم ب ــود. او از حج ب

پخش آن در سراسر دنیا شوکه شد.

ــر  ــال اکث ــر و در قب ــای می ــال آق ــود در قب ــۀ خ ــگاران در آن روز در وظیف روزنامه ن
ــد  ــان مطالبــی را در شــبکه های اجتماعــی بارگــذاری کردن کســانی کــه در آن زم
کوتاهــی کردنــد. مشــاهده کردیــم کــه روزنامه نــگاران بــه ســایر شــبکه های خبــری 
اجــازۀ اســتفاده از تصاویــری را کــه در توییتــر بازتوییــت کرده انــد دادنــد. همچنیــن 
مــواردی دیدیــم کــه در آن هــا محتــوا بــدون توافــق و اطــالع قبلــی بــه صاحبــان آن 
نســبت داده می شــود بــه ایــن معنــی کــه اگــر نــام آن هــا را جســتجو کنیــد، بــه 
عنــوان مثــال تصویــری را کــه در روز حملــه بــه روزنامۀ شــارلی ابــدو گرفته انــد، پیدا 
خواهیــد کــرد، نــه کار آزاد آن هــا. همچنیــن شــاهد بودیــم کــه ســازمان های خبری 
لحظــۀ مــرگ احمــد مرابــط را بــدون تردید و هشــدار به بیننــدگان نشــان می دهند. 
البتــه مــا ایــن مــوارد را بــه همــۀ روزنامه نــگاران یــا ســازمان های خبــری تعمیــم 
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ــد از  ــا بای ــم کــه همــۀ م ــی اشــاره می کنی ــه برخــی از مثال های ــا ب ــم؛ ام نمی دهی
مواجه شدن با آن ها جلوگیری کنیم.

وظیفــۀ مــا بــه عنــوان روزنامه نــگار ایــن اســت کــه از خــود درمــورد بهتریــن 
ــه  ــت: چگون ــن اس ــش ای ــم. آن چال ــؤال کنی ــش س ــن چال ــر ای ــه ب راه غلب
بــرای  الزم  اســتانداردهای  بــه  کــه  کــرد  حاصــل  اطمینــان  می تــوان 
راســتی آزمایی خبــر، رعایــت احتــرام بــه مالکیــت فــرد بــر محتــوای تولیدشــده 
ــی  ــدن شــاهد عین ــع آســیب دی ــه مان ــی ک ــای اخالق ــه معیاره ــن ب و همچنی
یــک رویــداد ترســناک و ســخت می شــوند، پایبنــد باشــیم. مــا در فصل هــای 
قبلــی ایــن کتــاب نشــان دادیــم کــه از مهم تریــن مراحــل در فراینــد 
راســتی آزمایی، تاییــد هویــت تولیدکننــدۀ محتواســت. مــا همچنیــن اســتدالل 
ــازه از  ــت اج ــوا درخواس ــوق محت ــر حق ــه از نظ ــن مرحل ــه مهم تری ــم ک کردی
تولیدکننــدۀ محتــوا قبــل از اســتفاده از آن اســت. مــا همچنیــن بــر لــزوم درک 
شــرایط تولیدکننــدۀ محتــوا و اهمیــت احتــرام بــه آن تاکیــد کردیــم. مجموعــۀ 
ایــن الزامــات بــه تناقضــی آشـــتی ناپذیــر تبدیــل شــده اســت و خــروج از آن 
ــا  ــان دارد. ب ــر در سراســر جه ــاالن اتاق هــای خب ــه همــکاری همــۀ فع ــاز ب نی
ایــن حــال، راه حــل در اتــکا بــه داده هــای توصیفــی )metadata( و برنامه های 
آموزشــی دربــاره اصــول اخالقــی برخــورد با محتــوای تولیدشــده در شــبکه های 
اجتماعــی اســت کــه امــروز بایــد روزنامه نــگاران و ســردبیران در اتــاق خبــر از 

آن برخوردار باشند. 

را  اجتماعــی  از شــبکه های  اســتفاده  بهتریــن روش  بایــد  روزنامه نــگاران 
بیاموزنــد، چــه در ســطح جســتجوی محتــوا یــا راســتی آزمایی، چــه ارتبــاط بــا 
ــورد  ــای تفکــر در م ــه معن ــن ب ــد. ای ــری فناوری هــای جدی ــا یادگی دیگــران ی
عواقبــی اســت کــه ممکــن اســت در نتیجــه بایگانــی یــا ناپدیــد شــدن اســناد 
مربــوط بــه یــک درگیــری حاصــل شــود. ایــن موضــوع همچنیــن بــه معنــای 
ــار و  ــع انســانی اخب ــد ناشــی از حضــور منب ــای جدی ــورد چالش ه ــر در م تفک
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تاثیــر احتمالــی ضربــه غیرمســتقیمی اســت کــه ممکــن اســت در معــرض آن 
قــرار گیــرد و تفکــر در مــورد اینکــه چــه کســی مطالــب را بارگــذاری کــرده و 
چگونــه بــا او ارتبــاط برقــرار کــرده ایــم. بــا ایــن حــال، اگــر در تهیــه ابزارهــا و 
جریــان کار روزنامــه نــگاران بــرای تهیــه روایت هــای بهتــر، اهمیــت زیــادی بــه 
تولیدکننــده محتــوا ندهیــم، در ایــن صــورت بــا شکســت در کار خــود روبــرو 
خواهیــم شــد. فرآینــد بایــد بــر عنصــر انســانی موجــود در آن متمرکــز شــود، 

در غیر این صورت هرگز از آن بهره ای نخواهیم برد.
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 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

- راســتی آزمایــی اخبــار: کتابچه هــای راهنمایــی بــرای روزنامه نــگاران 
درمورد راستی آزمایی اخبار در پلتفرم های دیجیتال.

http://training.aljazeera.net/ar/whatwedo/2016/02/160225062636961.html

ــه روزنامــه  ــرای کمــک ب ــره و ب ایــن راهنمــا توســط مؤسســه رســانه ای الجزی
نــگاران بــرای راســتی آزمایی از طریــق گام هــای آســان و واضــح منتشــر شــده 

است.

- First Draft News )موجود فقط به زبان عربی(: 
ــن  ــورد جدیدتری ــی درم ــا و منابع ــامل توصیه ه http://first draftnews.com/، ش

ابزارها و راه های راستی آزمایی.

- راهنمــای راســتی آزمایی Verification Handbook )موجــود بــه زبــان 
عربی(: 

http://Verificationhandbook.com
ــگاری  ــت روزنامه ن ــتی آزمایی و فعالی ــرای راس ــده ب ــه ش ــای تهی ــن راهنم اولی

که شامل بررسی موارد ویژه است.

- DatNav: راهنمایــی شــامل منابــع آزاد بــرای تحقیــق زمینــه حقــوق بشــر 
است که برای روزنامه نگاران اهمیت دارد.

/https://www.theengineroom.org/datnav-digital-data-in-human-rights-research

Google News Lab آزمایشگاه خبر گوگل -
بســیار  توصیه هــای  شــامل   https://newslab.withgoogle.com/tools

درباره استفاده از ابزار گوگل برای راستی آزمایی است. 
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 : Exposing the Invisible -
/https://exposingtheinvisible.org

شــامل مجموعــه ای از مصاحبه هــا و فیلم هایــی اســت دربــاره اســتفاده از 
شبکه های اجتماعی در عملیات جستجو و تحقیق.

 Poynter -
/https://www.poynter.org

ــگاری و راســتی آزمایی  ــاره روزنامه ن ــی درب ــامل مطالب ــی ش ــع عموم ــک منب ی
محتوا.

- The Checklist)بخشی از آن به زبان عربی موجود است(: 
https://tinyletter.com/Checkdesk_Checklist/archive

خبرنامــه ای در بــاره موضوعــات مربــوط بــه راســتی آزمایــی اســت کــه یــک 
روزنامه نگار باید مشترک آن شود.

 :REVEAL پروژه -
/https://revealproject.eu

پــروژۀ ویــژۀ راســتی آزمایی محتــوای بــه دســت آمــده از شــبکه های اجتماعــی 
با حمایت مالی اتحادیه اروپا.

 :INVID پروژه -
/https://www.invid-project.eu

پــروژۀ ویــژۀ راســتی آزمایی فیلم هــای شــبکه های اجتماعــی بــا حمایــت 
مالی اتحادیۀ اروپا. 

- استفاده از لیست های توییتر:
https://support.twitter.com/articles/76460

شامل توصیه هایی درمورد ایجاد لیست های توییتری و استفاده از آن ها.
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